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RESUMO 

 

O Paraná tem sido alvo de um “alagamento” de Pequenas Centrais Hidrelétricas – 

PCHs, visando a produção de energia. Há um forte discurso em prol das PCHs quanto 

ao seu baixo impacto ambiental e ao fato de as mesmas produzirem “energia limpa”. 

Neste trabalho destacamos o contrário: o avanço das eletroestratégias, próprias do setor 

elétrico em suas diferentes escalas, evidenciam conflitos socioambientais, decorrentes 

deste tipo de empreendimento e da grande quantidade dos mesmos. A bacia do Rio 

Iratim não foge à regra, este trabalho apresenta as eletroestratégias e as diferentes 

escalas em que atuam nesta bacia, relacionando com as PCHs e com outros grandes 

empreendimentos poluidores e impactantes financiados pelo grande capital nacional e 

estrangeiro. Desta forma, os conflitos descritos são apenas sintomas de um modelo 

social doente, voltado para a acumulação e que não incorpora os custos sociais 

implícitos nesta acumulação sem limites que marginaliza e espolia modos diferentes de 

construção do espaço (camponeses, comunidades tradicionais). Os conflitos da bacia do 

Iratim representam a despossessão, via eletroestratégias que atuam nas mais diferenças 

escalas, e são o retrato do que Harvey (2005) chama de acumulação por espoliação. 

Palavras-chave: Eletroestratégias; Acumulação; Espoliação; Rio Iratim; Conflitos 

Ambientais. 

  



ABSTRACT 

 

The Paraná state has been the target of a "flood" of Small Hydropower - SHP, aimed at 

producing energy. There is a strong speech in favor of SHPs about their low 

environmental impact and the fact that they produce "clean energy." In this paper we 

emphasize the opposite: the advancement of eletroestratégias, own electric sector in its 

different scales, demonstrate environmental conflicts arising from this type of 

development and lots of them. The River Basin Iratim no exception, this work presents 

the eletroestratégias and different scales in this basin that act, relating to the PCH and 

other major polluting enterprises and impactful funded large domestic and foreign 

capital. Thus, the conflicts described are only symptoms of a sick social model, geared 

to the accumulation and that does not include the social costs implicit in this limitless 

accumulation that marginalizes and fleeces different ways of building space (rural, 

traditional communities). Conflicts basin Iratim represent the dispossession via 

eletroestratégias who work in more different scales, and are the picture of what Harvey 

(2005) calls accumulation by dispossession. 

Keywords: Electro Strategies; Accumulation; Plunder; River Iratim; Environmental 

Conflicts. 
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INTRODUÇÃO 

 

s motivações para pesquisar as Pequenas Centrais Hidrelétricas surgiram 

durante o estágio de bacharel em Geografia realizado no Centro de Apoio 

Operacional às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente – CAOPMA, do 

Ministério Público do Paraná. Vivenciou-se na época a chegada de caixas e mais caixas 

de EIAs/Rimas para serem analisados, uma verdadeira enxurrada de estudos, e foram 

montadas equipes para analisar tamanha quantidade de empreendimentos de PCHs. 

Diversos foram os questionamentos com relação a estes estudos: como evitar os 

impactos destas centrais hidrelétricas? Mais que isso, como entender as lógicas destes 

empreendimentos? Para que mais hidrelétricas? Em todo caso, o ponto de acordo era a 

necessidade de uma análise que contemplasse a sinergia dos impactos das PCHs 

construídas em série. 

Todas essas interrogações, juntamente com “fatos” que surgiam a todo o 

momento, nos seduziam a procurar respostas nos livros já lidos na graduação. Éramos 

induzidos a procurar os professores das disciplinas diversas já cursadas para buscar 

respostas, mas algo era cada vez mais evidente: só obter-se-ia respostas por um 

caminho, caminho este não o mais fácil, porém com toda certeza dos mais 

recompensadores, o caminho da pesquisa. Nesse momento, e não sem o apoio de meu 

orientador, mergulhou-se na investigação sobre as PCHs. Definido o objeto da pesquisa, 

um recorte foi necessário, afinal não poderíamos pesquisar todas as PCHs do Estado do 

Paraná, embora a vontade fosse destrinchar cada um daqueles empreendimentos e 

“provar” que aquilo não era viável, que as pessoas deveriam ser valorizadas em sua 

dignidade e não apenas a acumulação rápida de capital. Em virtude dos avanços das 

PCHs e da resistência via Ministério Público na época, optou-se por trabalhar com a 

Bacia do rio Iratim, com localização na porção Sul do Estado do Paraná, nos municípios 

de Palmas, Coronel Domingos Soares, Bituruna e General Carneiro. Desta forma um 

dos elementos sempre presentes em nosso interesse pela pesquisa era de como poder 

“ajudar” o Ministério Público a evitar os desmandos sobre o meio ambiente? Mais de 

que isso, era como auxiliar as lutas dos trabalhadores, camponeses, comunidades 

tradicionais, ou apenas o humilde cidadão a garantir seu modo de vida e sua existência? 

Negar a lógica corrupta do capital aliada ao Estado Burguês e poder dizer a estas 

humildes pessoas que “não, elas não são atrasadas”, pois conseguiram sobreviver e 

A 
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manter seus territórios durante séculos garantiram os recursos da natureza com o singelo 

e profundo entendimento de que dela fazem parte. 

Para uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso nossos objetivos são 

muito maiores do que o tempo, os recursos financeiros e mesmo nossa capacidade 

permitem alcançar. Desta forma, entende-se que mesmo não respondendo todas as 

interrogações que gostaríamos, pode-se oferecer algumas contribuições ao entendimento 

das investidas de PCHs na bacia do Iratim, como o avanço do grande capital e a 

acumulação por espoliação descrita por Harvey (2005) oferecendo assim novos 

elementos para compreensão da realidade. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram levantamento documental 

embasado nos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seus respectivos Relatórios de 

Impacto ao Meio Ambiente – RIMAs, as análises elaboradas por técnicos para embasar 

processos do Ministério Público. A partir destes documentos buscou-se uma literatura 

que nos dispusesse conceitos como de Justiça Ambiental, da Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental, as eletroestratégias que “adequaram-se” a partir do conceito de 

agroestratégias elaborado por Almeida (2010) visando evidenciar os diferentes 

interesses relacionados ao setor elétrico e às PCHs, juntamente com o conceito de 

acumulação por espoliação de Harvey (2005) e ferramentas como a classificação de 

conflitos elaborada por Laschefski e Zhouri (2010), a Avaliação de Equidade Ambiental 

de Laschesfski (2010) e a Análise Escalar do setor elétrico permitindo assim condições 

para que compreenda-se a relação capitalismo-ambiente tendo as PCHs como 

mediadoras deste processo. 

O presente trabalho estrutura-se em três capítulos: no primeiro capítulo 

apresenta-se uma descrição da área, com especial atenção para seus aspectos físicos, 

pois são estes os “motivos” destas áreas serem “escolhidas” como potenciais 

hidrelétricos, pelo menos no discurso, e onde diversas belezas naturais preservadas 

durante séculos pelas comunidades que ali vivem são vistas apenas como potenciais 

hidrelétricos a serem aproveitados. Ademais, neste capítulo traz-se um breve histórico 

do setor elétrico brasileiro que em seu passado mais recente, fruto de uma política 

neoliberal, passou a ser mais uma forma de acumulação do capital estrangeiro. Tal 

acumulação nos fez conhecer o termo “apagão” e junto com ele temos o avanço do que 

chamamos de eletroestratégias, grupos diversos que interagem mais ou menos 
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articulados com o objetivo de galgar benesses ao setor principalmente via políticas 

públicas e a flexibilização das leis já existentes, principalmente as ambientais. 

No segundo capítulo, as análises voltam-se para os impactos ambientais que 

podem ocorrer com a construção das PCHs da Bacia do Rio Iratim. Além de que, 

buscou-se analisar os EIA/Rimas dos empreendimentos propostos para estas áreas e o 

que pode-se observar foram verdadeiras cópias uns de outros, mudando apenas os 

nomes dos empreendimentos, demonstrando o verdadeiro descaso com as realidades 

vividas das pessoas atingidas por estas obras, evidência de que o interesse é lucrar e as 

pessoas que se opõem a isso são os “atrasados”, verdadeiros “entraves” a serem 

vencidos. Ainda neste capítulo tratou-se do processo de licenciamento: como é feito e as 

formas de inibir a participação popular. Também foram analisados casos de 

licenciamentos de hidrelétricas ou PCHs no Paraná com base na teoria a respeito do 

licenciamento. Para finalizar, apresentamos uma análise quanto aos perigos de uma 

crítica que possa servir, apenas como guia para “melhorar” os processos de 

licenciamento e retirar de forma mais eficiente os direitos das pessoas em função dos 

interesses do capital. 

No terceiro capítulo são trazidos alguns aspectos relacionados à análise 

integrada e da dificuldade de se “integrar” o conhecimento em um sistema que vive e 

proporciona cada vez mais a “alienação” do ser humano com a natureza, mas também 

da construção e transmissão dos conhecimentos. Pessoas “alienadas” de suas terras 

precisam vender sua força de trabalho para sobreviver. Pessoas “alienadas” em seu 

conhecimento, ou seja, em suas “caixinhas” dos diferentes cursos acadêmicos não 

conseguirão ver o todo e, portanto não questionarão o modelo posto e entenderão que é 

“natural” a espoliação e claro a crise ambiental do capital. Nesse capítulo, com base em 

autores como Andréa Zhouri, Laschefski, David Harvey propõe-se como forma de 

evidenciar os conflitos e não de escondê-los ou oprimi-los, a Avaliação de Equidade 

Ambiental. Em seguida descrevemos alguns dos principais impactos ambientais de 

PCHs e os relacionamos com as previstas para o rio Iratim. Para finalizar, por um lado, 

retomamos à questão das eletroestratégias em suas diferentes escalas (global, regional, 

nacional e local) e como são propagadas pelo mundo, assim como as relações entre si, 

por outro lado, recuperamos a ideia de da acumulação por espoliação para analisar o 

setor elétrico brasileiro e sua relação com as PCHs do Iratim. 
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CAPÍTULO 1 

A BACIA DO RIO IRATIM NO CONTEXTO DAS 

ELETROESTRATÉGIAS 

 

s mudanças ocorridas nos últimos anos na legislação do setor elétrico, as 

políticas públicas voltadas ao setor e a flexibilização das leis ambientais nos 

levaram a encontrar certos elos com o conceito de agroestratégias que 

segundo Almeida (2010, p.102), compreendem um conjunto heterogêneo de discursos, 

de mecanismos jurídico-formais e de ações ditas empreendedoras. Abrangem tanto 

estudos de projeção, que tratam das oscilações de mercado e suas tendências, bem como 

de ajustes na carga tributária de produtos e insumos utilizados em produtos alimentares 

considerados básicos. Compreendem um conjunto de iniciativas para remover os 

obstáculos jurídico-formais à expansão do cultivo de grãos e para incorporar novas 

extensões de terras aos interesses industriais, numa quadra de elevação geral do preço 

das commodities agrícolas e metálicas.  

 Ao longo deste capítulo buscamos descrever alguns aspectos de nossa área de 

estudo, a Bacia do Rio Iratim. Enfatizamos nesta descrição os aspectos físicos da área 

por serem importantes agentes para a escolha da região por empreendimentos 

hidrelétricos, além de ser subbacia da Bacia do Rio Iguaçu. Em um segundo momento, 

descrevemos um breve histórico do setor elétrico brasileiro e de como este evolui no 

decorrer dos tempos passando do setor público para o privado ao longo dos anos e 

chegando à década de 1990 com o profundo processo de privatização do setor no país. 

Ainda, num terceiro momento fazemos uma descrição com relação ao que 

denominamos de eletroestratégias, e descrevemos brevemente algumas das conquistas 

dos eletroestrategistas do setor elétrico influenciando mudanças de legislação e políticas 

públicas em prol do setor. 

 

1.1 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A bacia hidrográfica do Rio Iratim é uma das principais sub-bacias do Rio 

Iguaçu, localizando-se na região Sul do estado do Paraná. 

A 
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FIGURA 1 - CARTOGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO IRATIM 

                          Elaborado por Albuquerque (2012). 

 

A área drenada pela bacia do Iratim é de 1.794 Km² de acordo com estudos 

feitos pela Companhia Paranaense de Eletricidade – Copel (1986) e abrange territórios 

dos municípios de General Carneiro, Palmas, Bituruna e Coronel Domingos Soares 

como se pode observar na FIGURA 2. 

 
FIGURA 2 - DIVISÃO GEOPOLÍTICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO IRATIM 

                                     Elaborado por Albuquerque, (2012). 
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É importante destacarmos que a bacia do Iratim quanto à sua formação 

geológica encontra-se totalmente inserida na Bacia Sedimentar do Paraná no Grupo 

Litológico denominado Formação Serra Geral que é formado por derrames de magmas 

no término do episódio magmático eocretácico. Essa Formação Serra Geral corresponde 

a um dos maiores eventos de vulcanismo do planeta, encerrando-se com a abertura do 

Oceano Atlântico e o rompimento da Gondwana (CPRM, 2004). A bacia hidrográfica 

do Iratim está inserida totalmente em área de derrames basálticos, sendo que tais 

derrames apresentam características distintas como podem ser observados na FIGURA 

3: na queda superior basaltos de característica colunar e na base basaltos amigdalóides. 

 
FIGURA 3 - BASALTO COLUNAR NA QUEDA SUPERIOR E BASALTOS 

AMIGDALÓIDES NA BASE 

FONTE: IGPLAN (2009) 

 

 

Quanto ao relevo destaca-se que a bacia do Iratim apresenta três subunidades 

morfoesculturais de acordo com o mapa geomorfológico do Paraná: Planalto de 

Clevelândia, Planalto de Palmas/Guarapuava e Planalto do Foz do Areia/Ribeirão Claro 

(como pode-se observar na FIGURA 4).  

A sub-unidade morfoescultural Planalto do Foz do Areia/Ribeirão Claro, situada 

no Terceiro Planalto Paranaense, apresenta dissecação alta. As classes de declividade 

predominantes são as classes de declividade menores que 6% e secundariamente as 

áreas de declividade entre 12-30%. As formas de relevo predominantes são 
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caracterizadas por topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em degraus, 

modeladas em rochas da Formação Serra Geral. 

As áreas situadas na sub-unidade morfoescultural Planalto do Foz do 

Areia/Ribeirão Claro situam-se predominantemente nas áreas a jusante da bacia 

hidrográfica e apresentam as maiores amplitudes altimétricas e clinográficas da área da 

bacia hidrográfica. 

A subunidade morfoescultural denominada Planalto de Clevelândia apresenta 

elevada dissecação. As formas predominantes são topos aplainados, vertentes convexas 

e convexo-côncavas e vales em “V”, modelados em rochas da Formação Serra Geral. A 

subunidade morfoescultural denominada Planalto de Clevelândia está inserida nas áreas 

a montante da bacia hidrográfica e em seu médio curso (MINEROPAR, 2006). 

A sub-unidade morfoescultural Planalto do Foz do Areia/Ribeirão Claro é a 

unidade que concentra o maior número de projetos por ser a que apresenta as maiores 

amplitudes altimétricas e por consequência maior potencial hidrelétrico. 

 
               FIGURA 4 - SUBUNIDADES MORFOESCULTURAIS DA BACIA DO RIO IRATIM 

  Elaborado por Albuquerque, (2012) 
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Em virtude da estrutura geológica e geomorfológica da Bacia do Rio Iratim, este 

rio e seus afluentes apresentam diversos saltos e corredeiras, sobretudo na Sub-unidade 

Planalto do Foz do Areia/Ribeirão Claro. Além disso, a região dispõe de várias balsas 

utilizadas como meios de transporte ou simplesmente como atrações turísticas. Destaca-

se a queda d’água na comunidade de Laranjeiras no Assentamento 27 de Outubro na 

divisa entre os municípios de Bituruna e Coronel Domingos Soares (FIGURA 5), ou 

ainda, a Cachoeira do Véu da Noiva (FIGURA 6) localizada no Assentamento Santa 

Bárbara em Bituruna. Todas estas e outras são apresentadas no site da prefeitura de 

Bituruna como atrações turísticas do município. 

 
                         FIGURA 5 - CORREDEIRA DO RIO IRATIM 

          F0NTE: Prefeitura de Bituruna (2012) 

 

 
    FIGURA 6 - CACHOEIRA DO VÉU DA NOIVA 

                 F0NTE: Prefeitura de Bituruna, (2012). 
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A foz do rio Iratim localiza-se no rio Iguaçu já no lago da Usina Hidrelétrica de 

Energia - UHE Governador Ney Aminthas de Barros Braga, também chamada Usina de 

Segredo e a 8 km da UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, também 

conhecida por Usina Foz do Areia, seu antigo nome. O Lago de Foz do Areia,  deságua 

praticamente no Lago da UHE Salto Santiago o que dá uma ideia da proximidade desses 

empreendimentos. 

A grande quantidade de hidrelétricas na região serve como indicativo do grande 

aproveitamento hidrelétrico feito nessa região. Conjuntamente as três UHE têm 

potências de mais de 4300 MW e somam uma área alagada de aproximadamente 430 

Km², o equivalente à área do município de Curitiba, que segundo o IBGE tem 435Km². 

 

FIGURA 7 - LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IRATIM COM 

RELAÇÃO A OUTRAS HIDRELÉTRICAS 

FONTE: Google Earth (2012) – Elaborado por Albuquerque, (2012). 

 

 Ao contrário da descrição que elaboramos buscando evidenciar as belezas da 

bacia do rio Iratim, as características desta bacia são vistas pelo setor elétrico como 

importante potencial de aproveitamento hidrelétrico, como podemos observar neste 

trecho da Análise Ambiental Integrada – AAI da Bacia do Rio Iratim: “As 
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características potamográficas e o pequeno porte do rio conduziram à identificação de 

aproveitamentos hidrelétricos vinculados aos saltos e corredeiras formadores de quedas 

naturais, associadas às conformações sinuosas do rio [...]” (IGPLAN, 2009). 

 Por ser vista como aproveitamento hidrelétrico, a bacia hidrográfica do rio 

Iratim
1
, têm sido alvo de um alagamento de Projetos de Pequenas Centrais Hidreléricas 

– PCHs, sendo que apenas para a Bacia do Iratim estão previstos 6  destes 

empreendimentos, dos quais 4  encontram-se em processo de licenciamento pelo 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP. Na TABELA 1 são apresentados os 

empreendimentos previstos para a Bacia do Iratim bem como algumas de suas 

características quanto à potência e área do reservatório, dentre outras. 

 

Tabela 1 - APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS NA BACIA DO IRATIM 

 

  

Conjuntamente as seis PCHs da bacia do Iratim se fossem construídas 

corresponderiam à uma potência de aproximadamente 96MW e alagaria 

aproximadamente 12Km², ou seja, uma série de impactos para a geração de uma 

quantidade pífia de energia, que equivale a menos de 1% do potencial da UHE Segredo, 

por exemplo. 

Existe um forte discurso a respeito das PCHs quanto ao seu baixo impacto 

ambiental e ao fato de as mesmas produzirem “energia limpa”. Neste trabalho buscamos 

destacar que a construção de uma PCH causa impactos proporcionalmente menores do 

que a construção de Grandes Hidrelétricas, as conhecidas UHEs, contudo, o que 

                                                 
1
 Como aparece em notícia do Portal PCH http://www.portalpch.com.br, o Estado do Paraná no seu 

conjunto é alvo de multidão de projetos de PCH’s: “Quase 140 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) 

planejadas pelo setor privado – e ‘represadas’ durante sete anos pelo governo paranaense – têm agora 

mais chance de sair das pranchetas” (GAZETA DO POVO, 2010). 

http://www.portalpch.com.br/
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questionamos é o grande número deste tipo de empreendimentos, o que em alguns casos 

provoca que os impactos destes empreendimentos se sobrepõem uns aos outros do 

mesmo modelo. Além disso, uma prática bastante corrente tem sido a elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental que levam em consideração os empreendimentos de 

forma pontual, não considerando o efeito cumulativo destes empreendimentos. 

As PCHs dispõem de uma série de “vantagens” para se implantarem, indo desde 

programas governamentais de financiamento até mudanças na legislação tanto do setor 

elétrico quanto ambiental. A seguir descreveremos algumas dessas mudanças ocorridas, 

bem como alguns desses programas que beneficiam o setor. 

 

 

1.2 PANORAMA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

O setor elétrico brasileiro desde seu princípio passou por variações indo do 

“privado para o estatal e do estatal para o privado” como afirma Pinheiro (2007). Aqui 

buscamos descrever um pouco dessas mudanças no âmbito do setor, contudo do ponto 

de vista das regulamentações, leis, decretos e resoluções que influenciaram o setor, bem 

como alguns dos planos e políticas do setor. Descrevemos ainda que a “crise” ocorrida 

no setor elétrico brasileiro no início dos anos 2000 proporcionou diversos “avanços” do 

setor em relação a investimentos e flexibilizações. 

No fim do Século XIX tem início o processo de geração de energia no Brasil. 

Destacavam-se no cenário nacional pequenas empresas privadas nacionais e algumas 

empresas de governos municipais. No início do Século XX se tem a chegada de 

concessionárias estrangeiras e a produção de energia elétrica aumenta sendo utilizada no 

consumo urbano e industrial em áreas próximas às fontes produtoras, sendo que em 

virtude do crescimento do consumo surgem as primeiras regulamentações com a Lei nº 

1.145, de 31 de dezembro de 1903, e o Decreto 5.704, de 10 de dezembro de 1904, os 

quais regulamentaram, em termos gerais, a concessão dos serviços de eletricidade 

quando destinados ao fornecimento a serviços públicos federais, sendo considerado o 

início da regulação do setor elétrico nacional (PINHEIRO, 2007). 

Ocorre neste período um processo de concentração empresarial por parte das 

empresas privadas estrangeiras que compraram grande parte das empresas privadas 
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nacionais e municipais existentes até os anos 1930, quando surge forte pressão social 

para que houvesse intervenção do governo no setor. Surge então o Código de Águas por 

meio do decreto 24.643, de 10 de julho de 1934, que regulamenta o setor elétrico e 

passa para a União a competência de legislar e outorgar serviços públicos de energia 

elétrica. Esse Código de Águas é considerado um dos principais marcos institucionais 

do setor elétrico brasileiro. Quanto às tarifas de energia até 1933 havia uma liberdade 

tarifária o que permitia às empresas contratarem suas tarifas em ouro equivalente, 

porém o Decreto nº 23.501 de, 27 de novembro de 1933, proibiu contratos com 

pagamentos previstos em ouro ou outra moeda que não a nacional, e em 1934 o Código 

de Águas define as tarifas a partir do serviço pelo custo. Por meio do Decreto-lei 1.285, 

de 18 de maio de 1939, é criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica – 

CNAEE e se impõe a necessidade de revisão das concessões e contratos existentes. 

Ocorre nessa época uma estagnação dos investimentos privados o que preocupa o 

governo por se tratar de um setor estratégico para o país naquele momento 

(GASTALDO, 2009). 

Após a II Guerra Mundial, o Brasil passa a investir diretamente na geração de 

energia, bem como em outros setores, com uma planificação da economia nacional por 

exemplo, o Plano SALTE – Saúde, Alimentação, Transporte e Energia – iniciado em 

1947. É nesse período que empresas estaduais começam a ganhar ênfase no processo de 

regulamentação e na produção, a exemplo dos Estados do Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. Em 1946, é apresentado o Plano Nacional de Eletrificação que não apresentava 

grandes obras, mas a concentração em investimentos de pequeno e médio porte com o 

Estado como coordenador (GASTALDO, 2009). 

Na década de 1950, momento em que o país passava por um momento 

diferencial da difusão da indústria, era necessário um planejamento amplo visando a 

expansão e o financiamento. Ocorre então em 1951, a criação da Comissão Mista Brasil 

- Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico – CMBEU. Esta comissão 

evidenciou desequilíbrios em setores estratégicos da economia como energia e 

transporte sendo que no mesmo ano o Brasil assinou um acordo de cooperação com 

bancos internacionais visando financiar em moeda estrangeira equipamentos e máquinas 

necessários aos projetos sugeridos pela CMBEU. A contrapartida brasileira do acordo 

foi a criação do Programa de Reaparelhamento Econômico instituído pela Lei nº 1.474, 

de 26 de novembro de 1951, e consistia no desenvolvimento de infraestrutura do país. 

Os recursos para implementação do programa provinham do Fundo de Reaparelhamento 
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Econômico – FRE, formado por empréstimo compulsório aos contribuintes do Imposto 

de Renda e empréstimos contraídos no exterior. Para gerenciar o FRE é criado pela Lei 

1.628 de 20 de junho de 1952 o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, atual 

BNDES (GASTALDO, 2009). 

No governo JK delineou-se entre 1956 e 1961 o projeto de desenvolvimento do 

setor elétrico comandado por empresas públicas, período em que são criadas a maior 

parte das companhias estaduais de energia. 

Do fim do governo Juscelino até 1967 é o período em que são delineadas 

regulamentações que orientaram o setor elétrico até inicio dos anos 1990 sendo marcos 

deste período: 1) a criação em 1962 da Comissão de Nacionalização das Empresas 

Concessionárias de Serviços Públicos (Conesp) para tratar da nacionalização das 

empresas do Grupo Amforp (American & Foreign Power). Em junho do mesmo ano, 

constituiu-se a Eletrobrás, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), com as 

atribuições de planejar e coordenar o setor, desempenhar as funções de holding de 

várias concessionárias e administrar os recursos financeiros, inclusive o empréstimo 

compulsório vigente a partir de 1964, destinado às obras de expansão da base produtiva 

do setor, papel antes desempenhado pelo BNDES, desde a criação do banco; 2) em 

1965 houve a transformação da Divisão de Águas e Energia do DNPM em 

Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), órgão vinculado ao MME. Com a 

extinção do CNAEE, em 1967, suas funções passam ao DNAE, que mudou de 

denominação para Departamento de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) (GASTALDO, 

2009). 

Em 1967 ainda foram criadas alíquotas mais elevadas para o Imposto Único 

sobre energia elétrica, em 1969 ampliado o montante arrecadado por empréstimo 

compulsório, e em 1971 é criada a Reserva Global de Reversão – RGR, que permitiria a 

retomada das concessionárias não estatais findo o prazo de concessão (ELETROBRÁS, 

2010). 

Na década de 1970, são construídos projetos como os de Tucuruí e Itaipu no 

âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento. Com a Lei nº 5.655, de 20 de maio 

de 1971, o governo estabeleceu a garantia de 10% a 12% do capital investido ser 

computado na tarifa o que gerou recursos para o setor elétrico não apenas para seu bom 

funcionamento como também autofinanciar sua expansão. Em 1974, via o Decreto-

lei1.383 o governo buscou estabelecer tarifas iguais em todo o território nacional 

fazendo transferência de recursos excedentes de empresas superavitárias para 

deficitárias (GASTALDO, 2009). 
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Os choques do petróleo em 1973 e 1979, bem como o endividamento do país e o 

processo inflacionário ficaram fora de controle, a crise em 1981 e 1982, interrompeu os 

financiamentos e o Brasil entrou em recessão, o que provocou que o setor elétrico 

também fosse comprometido. 

Não podemos deixar de mencionar, como deixam claro Rosa e D’Araujo (2003), 

que a partir desse período não só no Brasil, mas em quase todos os países da América 

Latina seriam aplicadas as Diretrizes do “Consenso de Washington”, com seus 

princípios liberais de desregulamentação do sistema econômico, incentivo à competição 

e retirada do Estado do setor produtivo, com venda de empresas públicas o que 

complementa-se com a afirmação de Gonçalves J.(2002) de que no Brasil: 

 

 

[...] enquanto foi assegurada a democratização ‘lenta e gradual’ do poder do 

Estado brasileiro – foram encaminhadas uma série de ações e diretrizes que 

atuaram como instrumentos de degradação das empresas estatais, forjando o 

ambiente para dar sustentação ao discurso Liberal (GONÇALVES J, 2002.p. 

157). 

 

 

Tais fatores fazem com que o setor elétrico veja nas privatizações uma 

alternativa de investimentos, sendo para isso necessário regulamentações no setor. 

Dessa forma o setor elétrico brasileiro passou por uma reestruturação liberal iniciada 

ainda no Governo Collor, com o Plano Nacional de Desestatização – PND, que tinha 

por objetivo de acordo com seu 1º artigo inciso I “a reordenação da posição estratégica 

do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 

exploradas pelo setor público” (PINHEIRO, 2007, p.11). 

O marco da liberalização se dá em 1993, no Governo de Itamar Franco e 

acelerada após 1995, no Governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC, criando 

consórcios entre concessionários e autoprodutores, sendo assegurado livre acesso à rede 

de transmissão. Já em 1995, com FHC, se deu a implantação das Leis nº 8.987/95 e nº 

9.074/95, sendo que a primeira define critérios para geração, transmissão e distribuição 

de energia bem como obriga a licitação de concessões, ficando conhecida por Lei de 

Concessões. A lei 9.074, por sua vez, cria a figura do produtor independente de energia 

elétrica e do consumidor livre, estabelecendo normas de reestruturação do setor elétrico 

visando sua privatização (GASTALDO, 2009). 

No ano de 1996, é criada a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL por 

meio da lei 9427, com objetivo de regular, fiscalizar e mediar o setor e a missão de 
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proporcionar condições favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia 

elétrica ocorra com “equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade” 

(GASTALDO, 2009). A ANEEL só foi constituída após o decreto 2.335 de 6 de 

outubro de 1997. Cabe destacar que a partir da criação da ANEEL muitas medidas 

regulamentares foram tomadas por este órgão. 

Em 1997, é criada ainda a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH pela 

Lei 9.433; em 1998, por meio da Lei 9.648, é criado o Mercado Atacadista de Energia – 

MAE e o Operador Nacional do Sistema – ONS. 

É importante destacarmos quanto à PNRH, que a mesma foi o passo mais 

avançado do Brasil em relação à privatização dos recursos naturais, ou seja, por meio 

desta lei o Brasil dá o passo mais largo rumo à mercantilização dos recursos naturais, 

transformando a água diretamente em valor de troca, sem ser valorada pelo seu valor de 

uso, análise esta feita por Ioris (2010). 

De acordo com Gonçalves et al (2007), para serem privatizadas, as estatais 

foram proibidas de investir, pois os investidores não queriam seus caixas 

comprometidos quando se apossassem destas empresas. Com isso no ano de 2001, num 

período de seca não excepcional e por falta de investimentos, houve falta de energia. É 

neste momento que o país conheceu o termo “apagão”, vivendo durante oito meses sob 

racionamento. 

Em 2002, quando Lula venceu as eleições, sua equipe era composta pelos 

grandes críticos do modelo fracassado de privatizações que culminaram com o 

racionamento de energia em 2001. Um dos principais críticos era Luiz Pinguelli Rosa, 

que propôs um modelo alternativo ao setor elétrico brasileiro, estando à frente da 

Eletrobrás. Tal plano propunha que os custos de geração das hidrelétricas estatais, que 

eram muito baixos por já estarem amortizadas, seriam apropriados pelo Estado visando 

ampliar investimentos no setor e em projetos sociais. Um órgão estatal licitaria novos 

empreendimentos e monopolizaria a compra e venda de energia no atacado do país, 

manteriam as privatizações e permitiriam que capitais privados que quisessem investir 

no setor o fizessem por meio dos leilões e as construções de novos projetos seriam 

concedidas àqueles que oferecessem o menor preço. 

A mudança no modelo não foi aceita pelo governo que suspendeu novas 

privatizações, mas também não quis que as estatais investissem, culminando com a 

demissão de Pinguelli do governo em 2004. Em acordo com o setor privado criaram a 

Medida Provisória 144 (MP 144), definindo que ficaria a cargo das distribuidoras de 
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energia, em sua maioria compostas por capital estrangeiro, o pedido de novos 

investimentos. 

Em 2004, por meio da Lei 5.184, é criada a Empresa de Pesquisa Energética - 

EPE, órgão que tem dentre outros objetivos elaborar estudos energéticos subsidiando 

planejamentos no setor. É importante destacar-se ainda a criação do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC em 2007, que previa grandes investimentos no setor 

elétrico visando evitar a ocorrência de “apagões”. 

Com relação às PCHs evidenciamos dois importantes fatores ocorridos: 

primeiramente, o Programa Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PNPCH, 

criado na década de 1980, que incentivou levantamentos e inventários, dentre outros 

estudos, visando incentivar este tipo de empreendimentos, mas que em virtude da 

recessão do período e das vantagens no uso de termelétricas próximas aos grandes 

centros, não obteve grande êxito; o outro fator importante de se destacar é o Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa, criado pela Lei 

10.438 de abril de 2002 prevendo a compra da energia destes empreendimentos por um 

prazo de 20 anos, como descrevemos abaixo. 

Vale destacarmos que o famoso “apagão” tem sido o elemento de propulsão aos 

eletroestrategistas, pois com esse factoide os mesmos têm conseguido justificar os mais 

diversos empreendimentos hidrelétricos. Desta forma apresentou-se alguns dos 

“avanços”, como políticas públicas, alcançados pelo setor elétrico brasileiro em nome 

do risco de crise. 

A seguir, apresentamos o conceito de eletroestratégias, que em nossa 

compreensão oferece argumentos com relação ao fato de se construir barragens, 

subjugando os diferentes interesses e direitos envolvidos, como os dos impactados por 

esse tipo de empreendimentos, que são relegados a uma lógica única e meramente 

capitalista. Como afirma Laschefski (2011, p.40), se trata de “lógicas diferentes de 

apropriação do território, que por isso entendem os processos desenvolvimentistas como 

invasão do seu território. Destacam-se pela forte identidade com o lugar percebendo o 

mesmo como único”. 
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1.3 AS ELETROESTRATÉGIAS: MUDANÇAS E INTERESSES EM FAVOR DO 

SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

As mudanças ocorridas no setor elétrico brasileiro nos últimos anos permitem 

que façamos um comparativo com a situação do agronegócio no campo e com o 

conceito de agroestratégia
2
 discutido por Almeida (2010). As agroestratégias estão na 

ordem do dia das agências multilaterais – Banco Mundial (Bird), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC) – e de conglomerados 

financeiros. Compreendem um conjunto heterogêneo de discursos, de mecanismos 

jurídico-formais e de ações ditas empreendedoras. Abrangem tanto estudos de projeção, 

que tratam das oscilações de mercado e suas tendências, bem como de ajustes na carga 

tributária de produtos e insumos utilizados em produtos alimentares considerados 

básicos. Abarcam um conjunto de iniciativas para remover os obstáculos jurídico-

formais à expansão do cultivo de grãos e para incorporar novas extensões de terras aos 

interesses industriais, numa quadra de elevação geral do preço das commodities 

agrícolas e metálicas. Definem-se, ainda, com um aporte da mídia, professores 

universitários, especialistas políticos, ONGs e empreendedores que pressionam decisões 

políticas, buscando benefícios ao setor. O autor ainda define esse amplo grupo de 

composição diversa como verdadeiros think tanks
3
 (ALMEIDA, 2010, p. 101-102). 

Quanto ao setor elétrico podemos afirmar que também dispõe de estratégias 

muito semelhantes às descritas por Almeida (2010), contudo as denominaremos de 

eletroestratégias por terem como pano de fundo a defesa de interesses não do 

agronegócio e sim do setor elétrico, mesmo que isso em determinados momentos possa 

convergir para um único interesse quando se trata dos biocombustíveis. 

Dessa forma, convém aqui elencarmos algumas comparações entre as 

agroestratégias e o que denominamos eletroestratégias. Almeida (2010) afirma estar a 

crise de alimentos na ordem do dia das agências multilaterais, enquanto a crise do setor 

                                                 
2
 No Brasil, as agroestratégias são encabeçadas pela Confederação Nacional da Agricultura – CNA, que 

dispõem ainda de instituições como a Fundação Getulio Vargas que elabora estudos exaltando as 

possibilidades do mercado de commodities, escandindo os efeitos da estrutura fundiária e relativizando os 

efeitos das mudanças climáticas (ALMEIDA, 2010). 
3
 Essas usinas de ideias são uma modalidade de organização que promovem pesquisas, análises e 

conselhos orientados a temas diversos e buscam “orientar” decisões sobre a política. 
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elétrico não fica pra trás, especificamente pelo Banco Mundial que elabora estudos
4
 

com relação ao setor e apresenta contribuições que visam principalmente a aceleração 

nos processos de licenciamentos hidrelétricos. Se as agroestratégias têm a CNA como 

forte aliada, as eletroestratégias têm a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

– FIESP como fiel escudeira com seus mais de 130 sindicatos filiados. A semelhança 

com as agroestratégias fica ainda mais evidente em um momento como o atual, em que 

está se discutindo sobre as renovações de concessões
5
 do setor elétrico brasileiro, onde 

há uma “quebra de braço”: de um lado, as empresas estatais juntamente com 

movimentos sociais lutam pela renovação das concessões do setor elétrico e usam como 

lema “privatizar não é a solução”; e do outro, encabeçado pela FIESP, a campanha em 

prol da realização dos leilões usando como bandeira o lema “energia a preço justo”. Ou 

seja, as agroestratégias utilizam-se de argumentos com relação ao preço dos alimentos 

para galgarem vantagens, as eletroestratégias utilizam-se do mesmo argumento só que 

utilizando o preço da energia. 

No que tange especificamente às PCHs, o setor age da mesma forma, dispondo 

de grupos de influência, inclusive professores universitários e setores do governo. Por 

exemplo, a criação em 1998 do Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – CERPCH, na Universidade Federal de Engenharia de Itajubá – Unifei, 

que tem por objetivo promover a divulgação dos pequenos potenciais hidroenergéticos, 

através de rede de informação, projetos, pesquisa, desenvolvimento cientifico e 

tecnológico e também promover a capacitação e treinamento nesta área de atuação 

(CERPCH, 1998). 

Com todo esse aparato institucional, financeiro, técnico e científico, o setor 

elétrico vem alcançando diversas vitórias no campo político, tanto com relação a 

políticas específicas para o setor quanto ambientais que facilitam o avanço do setor em 

territórios de povos e comunidades tradicionais bem como de camponeses e outros 

atores. Tendo-se em vista nosso recorte tratar das PCHs, demonstraremos esse avanço 

das eletroestratégias especificamente com relação às mudanças na legislação que 

beneficiaram as PCHs, contudo fica em aberto para serem exploradas em uma pesquisa 

futura as eletroestratégias de um ponto de vista mais amplo, entendendo o setor elétrico 

                                                 
4
 Banco Mundial. Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil: Uma 

contribuição ao debate – Volume I: Relatório Síntese, p. 6 (THE WORLD BANK GROUP, 2008). 
5
 Aproximadamente 30% das concessões do setor elétrico vencem em 2015, grande parte delas estão sob 

domínio de empresas estatais, portanto, o leilão significa na verdade privatização. Disponível em: 

http://www.todospelaenergia.com.br. 

http://www.todospelaenergia.com.br/
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como um todo, o que incluiria grandes federações como a FIESP, frentes parlamentares, 

empresários dentre outros segmentos. 

 

 

1.4 DEFINIÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – PCH 

O conceito de Pequena Central Hidrelétrica – PCH sofreu algumas alterações no 

decorrer do tempo. De acordo com as Diretrizes da Eletrobrás em 1982, o manual 

embasado na portaria nº 109, de 24 de novembro de 1982, do Departamento Nacional 

de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, definia que uma usina hidrelétrica era 

considerada PCH quando: a potência instalada total estivesse compreendida entre 1,0 

MW e 10 MW; a capacidade do conjunto turbina-gerador estivesse compreendida entre 

1,0 MW e 5,0 MW; não fossem necessárias obras em túneis (conduto adutor, conduto 

forçado, desvio de rio, etc.); a altura máxima das estruturas de barramento do rio 

(barragens, diques, vertedouro, tomada d’água, etc.) não ultrapassasse 10 m; a vazão de 

dimensionamento da tomada d’água fosse igual ou inferior a 20 m³/s e não havia limite 

para a queda do empreendimento, sendo as PCH classificadas como de baixa, média e 

alta queda (ELETROBRÁS, 2000). 

Dois anos mais tarde, o DNAEE atenua esta portaria por meio da portaria 125 de 

1984 e em 1987, pela Portaria DNAEE nº. 136, de 06 de outubro, e as PCHs passaram a 

ter apenas duas condicionantes: a potência deveria ser inferior a 10 MW, com unidades 

geradoras de no máximo 5 MW (CERPCH, 1998). 

Em 1996, é criada a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e as 

regulamentações referentes ao setor elétrico passaram a ser atribuição desta. Em 1998, 

17 anos depois da definição de PCH acima descrita, surge a Lei nº 9648 de, 27 de maio 

de 1998, a qual dispensa de licitação empreendimentos hidrelétricos de até 30MW para 

Autoprodutor e Produtor Independente de energia. No mesmo ano, a ANEEL edita a 

resolução nº 394, de 04 de dezembro de 1998 revogando as portarias 125 e 136 do 

DNAEE definindo PCH como aproveitamentos hidrelétricos com potência igual ou 

superior a 1MW e igual ou inferior a 30MW; área do reservatório igual ou inferior a 3,0 

Km²; e cota d’água associada à vazão de cheia com tempo de recorrência de 100 anos 

(CERPCH, 1998 e ANEEL, 1998). 

Em 2003, por meio da resolução nº 652, de 09 de dezembro de 2003, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica ANEEL se define PCH como o aproveitamento 
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hidrelétrico com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW e área de 

reservatório inferior a 3,0 Km², ou ainda caso este se enquadre no potencial, mas não na 

área do reservatório, deverá atender à seguinte inequação: 

                                                                          (1) 

Sendo: 

P = potência elétrica instalada em (MW);  

A = área do reservatório em (km²);  

Hb = queda bruta em (m), definida pela diferença entre os níveis d'água máximo 

normal de montante e normal de jusante; 

A resolução define ainda que, para atender à inequação a área do reservatório 

não poderá ser superior a 13,0 Km², contudo caso comprove-se que o reservatório foi 

dimensionado para outros fins que não o de geração de energia, abastecimento, por 

exemplo, o mesmo poderá ser superior a 13,0Km² (ANEEL, 2003). 

Fica evidente a presença das agroestratégias frente à grande quantidade de 

mudanças ocorridas quanto à definição de PCHs em um curto período de tempo, bem 

como uma flexibilização no enquadramento deste tipo de aproveitamento hidrelétrico. 

Cabe destacar que novas mudanças devem acontecer uma vez que a ANEEL 

abriu consulta pública para rever os critérios da resolução nº652, conforme notícia no 

site da ANEEL: 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) iniciou a Consulta Pública 

nº 010/2012, que visa obter subsídios da sociedade para avaliar a necessidade 

de aprimoramento dos critérios para enquadramento de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) definidos no artigo 4º da Resolução nº 652/2003.A 

consulta ocorre com base em decisão da Diretoria da Agência, que 

determinou à área técnica da ANEEL que avaliasse  a pertinência e a 

atualidade dos critérios existentes para o enquadramento de aproveitamento 

hidrelétrico na condição de PCH e propusesse aprimoramentos à Resolução 

nº 652/2003.A decisão foi tomada na 32ª Reunião Pública Ordinária, 

realizada no último dia 28 de agosto, durante o indeferimento de recurso 

interposto por agente do setor contra despacho da  ANEEL que não concedeu 

o seu reenquadramento, de Usina Hidrelétrica (UHE) para Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH), nem o registro para desenvolvimento de projeto básico 

de PCH do aproveitamento. Em seu voto, o diretor-relator do processo, 

André Pepitone da Nóbrega, reconheceu que as diretrizes fixadas pela 
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ANEEL quanto aos critérios a serem observados pela Diretoria na apreciação 

de pleitos visando ao enquadramento de empreendimentos na condição de 

PCH permanecem atuais. “O que não se tem certeza atualmente, é se a 

especificação clara e sem ambiguidades, consubstanciada nas regras 

estabelecidas em 2003, ainda contempla de modo adequado os aspectos 

técnicos, econômicos, socioambientais vigentes”, afirmou (ANEEL, 2012). 

 

É importante destacar as estratégias presentes na definição de PCH, que buscam 

enquadrar o maior número de empreendimentos possíveis, uma vez que este tipo de 

aproveitamento dispõe de uma série de “benesses” por alegarem produzir “energia 

limpa” e causarem “baixos impactos” ambientais. Apenas na definição de PCH, esse 

tipo de empreendimento em alguns anos passou de uma área de reservatório de 3 km², 

para 13 Km², podendo ainda ser maior, quando comprovado que as dimensões do 

reservatório foram elaboradas para outro fim como abastecimento ou irrigação, por 

exemplo.  

 

1.5 POLÍTICAS PÚBLICAS E FLEXIBILILIZAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES 

 

O Proinfa, como citado acima, foi instituído pela Lei n° 10.438, de 26 de abril de 

2002, e criado com o objetivo de ampliar a participação de fontes de energia como 

biomassa, eólica e as pequenas centrais hidrelétricas, sendo definida a contratação no 

Sistema Interligado Nacional (SIN) uma quantidade de 3.300 MW de energia, sendo 

1.100, para cada uma das fontes. Dentre outras recomendações, uma das exigências para 

enquadrar-se ao Proinfa era que o empreendedor apresentasse a Licença de Instalação – 

LI emitida pelo órgão estadual competente ou o IBAMA. Outro fator importante a se 

destacar é com relação às tarifas diferenciadas que tais empreendimentos contam com 

um valor mais interessante que os demais empreendimentos e um aporte financeiro 

disponibilizado pelo BNDES (PINHEIRO, 2007). 

É importante destacar que para além das vantagens tarifárias, o mais interessante 

para esse tipo de empreendimento é a garantia da compra da energia pela Eletrobrás por 

um prazo de 20 anos, vantagem essa que nenhum outro tipo de concessão dispõe. 

Apesar das vantagens, vale ressaltarmos que vários empreendimentos tiveram 

que ter seus prazos adiados de dezembro de 2006, para dezembro de 2010. Além disso, 

o Ministério de Minas e Energia – MME apresentou algumas das dificuldades desses 
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empreendimentos destacando-se a concentração de projetos em poucos 

empreendedores; novas exigências ambientais; dificuldades de Declaração de Utilidades 

Públicas para PCHs; insuficiência do parque industrial instalado que não expandiu o 

suficiente, não atendendo a demanda gerada pelo Proinfa; dificuldade de equipamentos 

para PCHs dentre outras (MME, 2009). 

O Proinfa prevê ainda para uma segunda etapa, que 3300 MW (10% do consumo 

nacional), sejam oriundos dessas fontes de energia. 

Quanto à criação do Proinfa, entendemos que o programa faz parte do pacote das 

eletroestratégias, uma vez que na lei de criação do mesmo já em sua ementa afirma 

“Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição 

tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa)[...]”(Brasil, 2002, grifo nosso). 

Cabe destacar, portanto, que a criação do Proinfa se deu dentre outros aspectos 

em virtude da “crise do setor elétrico” e com isso beneficiou os empresários do ramo de 

PCHs. 

Para além do Proinfa, é importante ressaltar que as PCHs dispõem de outros 

incentivos, como isenção do Pagamento do Uso de Bem Público – UBP; isenção de ter 

de aplicar 1% da receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor 

elétrico; isenção de compensação aos estados e municípios pelo uso de recursos 

hídricos. Ademais, algumas resoluções Normativas da ANEEL propiciaram ainda, a 

comercialização imediata da energia cuja carga seja igual ou maior que 500kw, a sub-

rogação da CCC (Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis) para empreendimentos 

instalados nos sistemas isolados e a redução de no mínimo 50% dos encargos por uso 

das redes de distribuição e transmissão (LIMA, 2009). 

Mas, é em relação às mudanças ocorridas na legislação ambiental que 

percebemos mais fortemente a ação das eletroestratégias, onde se descreve algumas das 

principais mudanças ocorridas nos últimos anos, especificamente após a chamada crise 

do setor elétrico. 

É na área ambiental que as eletroestratégias conquistaram com o fato do 

“apagão” as mais vantajosas alterações voltadas ao setor, como descreve-se a seguir. 



37 

 

Após a crise energética de 2001 - ocasionada por seis anos sem investimentos no 

setor - os diversos âmbitos ligados ao governo e às indústrias energéticas passaram a 

propagar como uma necessidade indiscutível a construção de usinas hidrelétricas 

(PINHEIRO, 2007, p.2). 

 O setor ambiental não ficou isento, sendo que foram permitidas várias mudanças 

na legislação, um exemplo é que até então os licenciamentos ambientais eram regidos 

exclusivamente pela Resolução CONAMA 001/1986, a qual definia os critérios, 

diretrizes e implementações das Avaliações de Impacto Ambiental e que foi 

complementada pela Resolução CONAMA 237/1997, incluindo atividades que a 

resolução anterior não contemplava. 

 Na necessidade de “solucionar” o problema da energia, a legislação ambiental 

acaba por abrir brechas também sendo criado pelo CONAMA – Conselho Nacional de 

Meio Ambiente a Resolução 279/2001, que permite a elaboração de RAS – Relatório 

Ambiental Simplificado, regulamentando o licenciamento ambiental de 

empreendimentos do setor elétrico considerados de “pequeno potencial de impacto 

ambiental”. 

 A Resolução CONAMA 279 de 27 de Junho de 2001, apresenta em seu texto 

como um de seus pressupostos “[...] a necessidade de estabelecer procedimento 

simplificado para o licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de 

tramitação, dos empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários 

ao incremento da oferta de energia elétrica no País, nos termos do Art. 8
o
, § 3

º
, da 

Medida Provisória nº 2.152-2, de 1
o
 de junho de 2001” (BRASIL. MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2001, grifos nossos). 

Vale destacar que os prazos impostos são muito inferiores aos definidos pelo 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

que eram de 270 dias para Licença Prévia (LP) e 150 dias para Licença de Instalação 

(LI). Esta redução nos prazos de licenciamentos influencia na qualidade da análise por 

parte dos técnicos que não conseguem verificar todos os possíveis danos causados pelo 

empreendimento. 

 E a Resolução ainda apresenta: “considerando, a crise de energia elétrica e a 

necessidade de atender a celeridade estabelecida pela Medida Provisória. nº 2.152-2, de 

1° de junho de 2001” (BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2001). 
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 Compreendemos que os trechos da Resolução já indicam o quanto a “crise 

energética” proporcionou brechas inclusive no aspecto ambiental aos empreendedores 

do ramo energético, contudo as eletroestratégias não ficaram restritas ao âmbito 

nacional. Os interesses da “indústria barrageira” avançoaram também em âmbito 

estadual, proporcionando diversas mudanças na legislação ambiental paranaense e claro, 

relegando direitos diversos a planos secundários como descreve-se a seguir. 

No estado do Paraná também ocorreram mudanças, contudo, em virtude de um 

forte movimento contrário à privatização do setor elétrico, em especial contra a 

privatização da Copel, as coisas ocorreram um pouco mais lentamente. 

Vale destacar que em 2003, a Procuradoria Geral do Estado do Paraná – PGE, 

por meio do Parecer nº 119/2003 – PGE, conclui orientando o presidente do IAP a 

proceder ao “cancelamento das licenças já expedidas, com fundamento na supremacia 

do interesse público sobre o particular” o que culminou com a Portaria do IAP Nº 076 

de 14 de maio de 2003, que suspendeu todos os licenciamentos de todas as 

hidroelétricas no estado do Paraná. Em 18 de fevereiro de 2004, a Portaria que 

suspendia os licenciamentos foi revogada por outra, a Portaria Nº 042/2004. 

 No mesmo ano, o IAP criou uma portaria sob Nº 120/2004, a qual exigia para 

licenciamentos hidrelétricos no Paraná uma Análise Ambiental Integrada relativa às 

bacias hidrográficas e à execução do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do 

estado do Paraná. 

 Ainda ressaltamos que, em 2008, com base na Resolução SEMA 033/2008, o 

IAP elaborou a Portaria 154/2008, que dentre outras questões, vedava a construção de 

PCHs em Reservas Particulares de Patrimônio Natural – RPPNs, em Unidades de 

Conservação, dentre outros aspectos a mesma apresentava ainda: 

 

Não poderão ser avaliadas solicitações de licenciamento ambiental para 

implantação de PCHs em Áreas Indígenas, em Quilombolas, Faxinais e Áreas 

de Populações Tradicionais, todas legalmente reconhecidas em 

regulamentação própria, em que a geração de energia não se destine ao 

consumo das próprias comunidades (PARANÁ, INSTITUTO AMBIENTAL 

DO PARANÁ, 2008).  

 

Enfatiza-se a atenção dada pela legislação a estes grupos tantas vezes deixados 

de lado por esse tipo de empreendimentos. 
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A portaria exigia ainda, “um plano de estruturação e execução fundiária que 

contemple o reassentamento e a regularização fundiária das eventuais famílias atingidas 

por esses empreendimentos”, como exigência à Licença Prévia. 

Com o afastamento do então governador Requião para concorrer às eleições de 

2010, seu vice-governador assume e pouco mais de um mês após sua posse suspende o 

embargo por meio da Resolução Conjunta nº 005 de 20 de maio de 2010, da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente - SEMA e Instituto Ambiental do Paraná – IAP. Tal 

resolução traz como um dos principais requisitos apenas a “Carta de Anuência Prévia” 

do município alegando não haver óbices quanto às leis ambientais do município e de 

usos do solo. Ou seja, a nova legislação deixa de lado comunidades tradicionais, 

reservas ambientais e Unidades de Conservação bem como a regularização fundiária 

dos atingidos, em prol apenas das opiniões do município. 

Esse abrandamento quanto aos licenciamentos provocou polêmica sendo que até 

a Assembleia Legislativa se manifestou, como ressalta a notícia do Portal PCH
6
 

“Deputados querem explicações sobre as PCHs”. O deputado Valdir Rossoni (PSDB), 

questionou que em quatro meses os estudos não conseguiriam contar nem a rãs que 

morreriam por conta das usinas, ironizando o fato de “os EIA/RIMAs não terem sido 

feito em oito anos como seriam feitos em meses?” 

A resposta ao deputado vem antes mesmo da pergunta, uma vez que no mesmo 

site que noticiou os questionamentos dos deputados no dia 12 de agosto no dia 09 do 

mesmo mês trazia a seguinte notícia “Fim de embargo libera 137 PCHs no Paraná
7
”, e a 

resposta ao deputado vem do diretor executivo de uma das empresas energéticas do 

Paraná a EPP - Empresa Paranaense de Participações, Luiz Fernando Cordeiro, o qual 

afirma que a empresa: “Apostando na hipótese de que o ’estado de exceção‘ em vigor 

no Paraná seria derrubado cedo ou tarde, a empresa passou os últimos dois anos 

preparando os projetos básicos das PCHs e realizando os estudos e relatórios de impacto 

ambiental (EIA/Rima), que agora serão encaminhados ao IAP”. 

Compreendemos ser evidente no discurso do diretor executivo da EPP que todos 

os empreendimentos em licenciamento e os próximos ainda a serem leiloados pela 

                                                 
6
 Notícia do dia 12 de Agosto de 2010 “Deputados de oposição e governistas vão propor a convocação do 

secretário estadual do Meio Ambiente, Jorge Augusto Callado Afonso, para explicar a retomada dos 

licenciamentos ambientais para as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs)”. 
7
 Portal PCH disponível em: < http:// www.portalpch.com.br/> 
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ANEEL que para a indústria elétrica e o governo “é tudo uma questão de tempo”, como 

já afirmou Pinheiro (2007). 

 

 

1.6 NOVIDADES DA POLÍTICA AMBIENTAL 

Durante a redação deste Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, vivemos um 

momento bastante conturbado com relação à legislação ambiental brasileira, uma vez 

que tem sido grande a queda de braço com relação à temática “novo código florestal”, 

desde sua relatoria na Câmara dos Deputados com ampla “vitória” dos ruralistas. Em 

seguida, no Senado buscou-se um maior equilíbrio, contudo mudanças de última hora 

culminaram por trazer novamente ao texto questões polêmicas. Durante a tramitação do 

novo código surge o movimento do “Veta Tudo Dilma”, porém, apesar de toda a 

manifestação feita pelo grupo de ambientalistas e outros movimentos no dia 25 de maio 

de 2012, é então sancionada a lei 12.651, com 12 pontos vetados e diversas alterações, o 

que exigiu por parte do executivo a criação da Medida Provisória nº571 de 2012, para 

evitar uma insegurança jurídica, tal MP tornou à Câmara para análise dos deputados e a 

mesma sofreu 696 emendas, um Record histórico na legislação brasileira. 

Descrita brevemente a discussão em torno dessa temática convém fazermos 

algumas exposições referentes às discussões do Código Florestal uma vez que esta é 

uma das principais leis ambientais do Brasil e, portanto tem influência direta no setor 

elétrico. 

De acordo com Ferreira (2012), diferente do que é alegado especificamente 

pelos ruralistas, que a legislação ambiental brasileira estaria obsoleta, e que a realidade 

de 1965, não é mais a realidade brasileira e, portanto seria necessária uma revisão da 

mesma, o que ocorre na realidade é o contrário, a legislação ambiental brasileira foi 

sendo “construída” no decorrer dos anos, e sofrendo alterações no decorrer do tempo 

visando adequá-la à realidade. Bem como, as resoluções do CONAMA vinham 

ajudando no arcabouço desta construção, contrário a este processo muitas das mudanças 

propostas com relação ao código florestal, presentes na lei 12.651, impõem um 

retrocesso à legislação ambiental de mais de 78 anos, ou seja, anterior a 1934, quando 

da elaboração do Código de Águas. 
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Apesar das incertezas com relação à legislação ambiental vivenciadas neste 

momento, convém pontuar algumas das mudanças ocorridas na principal lei ambiental 

brasileira com relação ao setor elétrico. 

Do ponto de vista da preservação ambiental e em relação aos reservatórios, o 

novo código florestal sancionado em 25 de maio de 2012, apresentou algumas 

mudanças, porém algumas destas já constavam em resoluções do Conama. 

Especificamente, vale citar o artigo 43 do novo código, que em sua proposta exigia que 

as concessionárias públicas ou privadas investissem na recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) na totalidade das bacias em que se localizassem as 

usinas. 

Tal medida da presidente que apenas vetou tal artigo, não inserindo nenhum 

complemento, apresentou como justificativa “obrigação desproporcional e 

desarrazoada, em virtude das dimensões das bacias hidrográficas brasileiras”. O veto da 

presidente arrancou a seguinte afirmação do presidente da Companhia Energética de 

Minas Gerais - Cemig, Djalma Bastos de Morais “Há poucos dias tínhamos algumas 

preocupações em relação ao código, mas agora estamos em uma situação boa” (COSTA 

e BINAS, 2012). 

Com relação às APPs dos reservatórios, a nova lei apresenta em seu artigo 5º a 

seguinte redação: 

 

Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de 

energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação 

ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de 

Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no 

licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros 

e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) 

metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana (BRASIL, 2012, grifos 

nossos). 

 

Grifou-se as definições área urbana e área rural, para destacar no novo Código 

Florestal a flexibilização com relação às APPs de reservatórios ao incluir tais 

denominações, uma vez que a definição dos perímetros urbanos é votada pelos 

vereadores nas Câmaras Municipais, ou seja, numa esfera muito mais frágil e passível 
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de pressão. O que pode ocorrer e já há exemplos desses casos
8
 é que se começou a criar 

no entorno dos reservatórios “áreas ou zonas de urbanização específica”. Antes da 

mudança os critérios para definição de APP eram técnicos, definidos pela Resolução 

CONAMA nº 302 de 2002. 

Para a discussão das eletroestratégias e das mudanças ocorridas na legislação 

ambiental, convém lembrarmos que a questão ambiental brasileira está inserida numa 

sociedade contraditória, sendo diversas as propostas com relação à apropriação dos 

recursos naturais e que conseguir distinguir os diferentes usos, significa estarmos 

atentos a quem os propõe (PORTO GONÇALVES, 2005). 

No próximo capítulo, iremos tratar dos principais impactos ambientais em caso 

de se instalarem as PCHs da bacia do rio Iratim; elaboramos algumas análises com 

relação aos Estudos de Impacto Ambiental – EIA / Relatórios de Impacto ao Meio 

Ambiente - Rima e à Análise Ambiental Integrada para a Bacia do Iratim apresentando 

algumas falhas existentes e efetuando algumas críticas quanto a estes instrumentos; 

descrevemos alguns elementos teóricos referentes ao processo de licenciamento 

ambiental e por fim trazemos alguns elementos da realidade do Paraná à luz das teorias 

críticas do processo de licenciamento. 

  

                                                 
8
 Blog do Élisson Prieto cita exemplos de Minas Gerais onde municípios transformam o entorno de 

reservatórios em área urbana visando reduzir as Áreas de Preservação Permanente – APP. 
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CAPÍTULO 2 

ANALISANDO OS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

E OS RELATÓRIOS DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE 

 

ma vez que as PCHs da bacia do rio Iratim até o momento são apenas 

projetos e ainda não se materializaram no terreno, buscamos analisar os 

estudos ambientais visando dar evidência primeiramente quanto à falha 

destes estudos em apontar verdadeiramente os impactos ambientais bem como 

apresentar o descaso destes estudos com a realidade, uma vez que os mesmos 

representam meras cópias uns de outros. Ademais buscamos outras análises para 

projetar a série de impactos causados por este tipo de empreendimento. 

Este capítulo foi subdividido em quatro partes sendo que na primeira - Impactos 

na Bacia do Iratim - buscamos descrever alguns dos possíveis impactos ambientais que 

podem ocorrer com a construção das PCHs previstas para a Bacia do Rio Iratim. 

Analisamos os EIAs/Rimas dos empreendimentos bem como utilizamos da análise 

elaborada pelo Centro de Apoio do Ministério Público do Paraná e identificamos 

diversos impactos com relação ao meio físico como erosão, o biótico com a retirada da 

vegetação e nas comunidades de peixes e com relação ao meio socioeconômico que não 

enfatiza atores como assentados da reforma agrária, além de não trazerem aspectos 

importantes como o número de propriedades a serem alagadas, benfeitorias etc. Na 

segunda parte - As (Não) Análises dos EIAs - elaboramos uma análise específica dos 

EIAs das PCHs do Rio Iratim e o que detectamos foi uma verdadeira cópia de um 

estudo para outro mudando apenas nomes de municípios, dos empreendimentos e 

alguns dos mapas sem a mínima preocupação com análises mais aprofundadas das 

especificidades dos locais, dos atingidos e do meio como um todo. Na terceira parte - 

Licenciamento Ambiental: “Escrevendo Nada Para Ninguém” – fazemos uma discussão 

teórica com relação ao processo de licenciamento ambiental no Brasil seus diversos 

aspectos e problemas, apresentando do ponto de vista teórico a dominância do modelo 

hegemônico do capital sobre as diferentes formas de ocupação do espaço. Na quarta e 

última parte - À Luz da Teoria Analisemos à Realidade - utilizando-se dos elementos 

teóricos referentes ao processo de licenciamento buscamos ilustrar e mostrar as 

U 
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dimensões da teoria na prática do processo de licenciamento no Paraná buscando assim 

que os conceitos ganhem novas dimensões da realidade. 

 

 

2.1 IMPACTOS NA BACIA DO IRATIM 

 

 Diversas são as definições de impacto ambiental, porém visando alinhar as 

análises feitas pelos Estudos de Impacto Ambiental e as análises do Centro de Apoio às 

Promotorias de Justiça de Meio Ambiente do Paraná – CAOPMA utilizou-se o conceito 

da Resolução Conama Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, e por ser da mais ampla 

abrangência. Esta Resolução considera impacto ambiental: 

 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 1986). 

 

 Definido o conceito de impacto ambiental, destaca-se que para análise dos 

impactos na bacia do Iratim utilizou-se da Análise Prévia elaborada pelo Centro de 

Apoio às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente do Paraná – CAOPMA, bem como 

dos Estudos disponibilizados no site do IAP
9
.  

Para melhor destacar, a elaboração dos EIAs são divididas em meio físico, 

biótico e socioeconômico,  descreveremos alguns desses impactos, contudo enfatiza-se 

os impactos socioambientais (socioeconômicos) por ser objetivo principal deste 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

                                                 
9
 Disponível em: http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=646 

http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=646
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Nos estudos podemos perceber diversas falhas, cabendo destacar que apesar de 

que os critérios referentes aos EIA/Rimas são estabelecidos pela Resolução Conama Nº 

001, de 23 de janeiro de 1986, são deixados de lado em todos os EIAs do Iratim. Por 

exemplo, com relação às alternativas locacionais
10

, a referida resolução preconiza que 

sejam apresentadas todas as alternativas locacionais e tecnológicas, bem como, que 

sejam confrontadas estas com a hipótese de não execução do projeto, mas tal requisito 

não é contemplado pelos estudos. Outro exemplo, na série de falhas presentes nos 

estudos, a Resolução SEMA de 2008, dispõe que os empreendimentos para solicitarem 

licenciamento devem apresentar carta de anuência dos municípios, informando que tais 

empreendimentos não estão em desacordo com as legislações municipais de uso do solo 

e ambientais, requisito que nenhum dos empreendimentos cumpriu. 

 De acordo com a análise prévia do Centro de Apoio, assim como verificando os 

EIAs, tais estudos apresentam-se como verdadeiras cópias uns dos outros, faltando 

evidências de estudos mais aprofundados, além de não apresentarem amostras de 

campo. Ressalta-se ainda, que as análises de diagnóstico foram elaboradas com base em 

outros estudos elaborados por outras instituições.  

 Com relação ao meio físico, a análise prévia do CAOPMA destaca que o 

diagnóstico do meio físico dos estudos apresenta-se embasado quase que totalmente em 

revisão bibliográfica e os pontos de visitas são poucos, além de mal distribuídos, para a 

área de estudo. 

 Além desta falha, os estudos não apresentam um maior detalhamento de 

problemas que o próprio estudo apresenta, por exemplo, o mesmo afirma: 

 

[...] trata-se de área geologicamente estável, salvo a existência de depósitos 

coluvionares em trechos dos sopés das elevações, assim como de zonas de 

disjunção horizontal nos topos das vertentes, cujas fragilidades naturais 

devem ser consideradas por ocasião da concretização do empreendimento 

(IGPLAN, 2010). 

 

Apesar desta afirmação, não são apresentados estudos indicando onde 

encontram-se tais áreas, especificamente para a Área Diretamente Afetada – ADA, bem 

como em relação a sistemas de fraturas e falhas rochosas que poderiam interferir nos 

empreendimentos. 

                                                 
10

 Alternativa locacional é o levantamento de todos os possíveis locais para se instalar determinado 

empreendimento visando escolher a alternativa de menor impacto (BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 1986). 
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 Além do descrito acima, há algumas questões relevantes que deveriam ser 

incluídas do ponto de vista geológico e que a análise prévia apresenta como a instalação 

de sismógrafos visando monitorar as atividades sísmicas antes, durante e após o 

enchimento dos reservatórios. Estudos com relação ao comportamento das rochas sob a 

pressão da água e nos casos em que estão previstas detonações o monitoramento de 

partículas seriam fundamentais para evitar e ou mitigar futuros impactos (CAOPMA, 

2011). 

 Do ponto de vista Geomorfológico, os estudos apresentam em seus programas e 

medidas ambientais, um programa de monitoramento de processos erosivos e controle 

de estabilidade de encostas do reservatório, visando acompanhar a evolução do 

comportamento das encostas marginais até a estabilização e o aporte de sedimentos para 

dentro do reservatório, além de implementar eventuais medidas para estabilizar 

encostas. Tal medida está prevista após enchimento do reservatório, no entanto deveria 

ser feito o mapeamento como a medida prevê, antes do enchimento do reservatório 

visando a prevenção, e não posteriormente, como remediação. 

Cabe destacar que há ainda, questionamentos com relação à pedologia da área do 

empreendimento em relação a sua suscetibilidade à erosão, bem como o comportamento 

do solo com a retirada da vegetação. 

 Quanto ao meio biótico, os impactos também são diversos. Cabe destacar a falta 

de trabalhos mais aprofundados quanto à vegetação, uma vez que estes abordam os tipos 

de vegetação, contudo não apresentam nenhuma análise quantitativa visando estimar a 

quantidade de madeira eventualmente a ser suprimida. Falta ainda, definir estágios 

sucessionais da vegetação e amostrar a ocorrência dessas através de mapa. Com relação 

à fauna os estudos não apresentam levantamentos em campo, contudo, com base em 

dados bibliográficos foi diagnosticada a presença de 13 espécies da mastofauna que se 

encontram em algum nível de ameaça de extinção. A Lontra longicaudis e a cuíca 

d’água – Chironectes minimus encontram-se na lista oficial de mamíferos ameaçados de 

extinção do Estado do Paraná. Tais empreendimentos causariam a fragmentação de 

corredores biológicos tanto com relação à vegetação, bem como com relação aos 

cardumes que em virtude do represamento seriam isolados levando à diminuição da 

diversidade da ictiofauna e podendo causar a extinção de algumas espécies (CAOPMA, 

2011). 

 Os EIA/Rimas das PCHs da Bacia do Iratim apresentaram como um resumo uma 

relação de impactos. Nesta matriz são apresentados os diversos impactos ambientais 
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causados pelos empreendimentos, se positivos ou negativos, além de atribuir um grau 

ao impacto se alto, médio ou baixo. O que pode-se observar é que há uma discrepância 

notável na quantidade de impactos negativos e positivos. Enquanto os negativos somam 

17 (dezessete) impactos no total, os positivos são apenas 4 (quatro) (CAOPMA, 2011). 

 Ressaltamos que a análise elaborada pelo CAOPMA apresenta essas evidências 

presentes nos EIAs, bem como observou-se em alguns casos o fato de já estar ocorrendo 

certa especulação imobiliária em virtude dos empreendimentos hidrelétricos. Além 

disso, os estudos não apresentam o levantamento do número de propriedades e pessoas 

a serem afetadas, tanto no que diz respeito às áreas totalmente alagadas quanto às que 

deixarão de ser economicamente viáveis (por restar áreas não alagadas muito pequenas, 

por exemplo), não sendo apresentada nenhuma ação estratégica para compensação neste 

último caso. 

 Outro aspecto interessante apontado na análise do CAOPMA, diz respeito aos 

assentamentos, já que os estudos apenas citam estas áreas. Cabe questionar qual o 

impacto destes empreendimentos para estas famílias. Por exemplo, é preciso discutir se 

haverá divisão das propriedades, e qual o cuidado com as famílias desapropriadas, visto 

que poderia haver profunda alteração nas relações sociais, uma vez que diversas 

famílias devem ser realocadas. Na FIGURA 8, apresentamos os assentamentos e os 

empreendimentos. 

 

 
          FIGURA 8 - ASSENTAMENTOS E PCHS NA BACIA DO IRATIM 

          Elaborado por Albuquerque, (2012). 
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 Após descrever os diversos impactos e falhas presentes nos EIAs para as PCHs, 

a seguir buscou-se, com base na matriz de impactos dos referidos estudos, mostrar como 

tais estudos foram considerados inválidos na análise da equipe técnica do CAOPMA, 

como pode se observar: “Finalmente, conclui-se pela invalidade dos Estudos 

apresentados, os quais teriam o objetivo de levantar de forma aprofundada os impactos 

gerados pelos empreendimentos. Conforme o que foi detalhado pela análise acima, este 

objetivo não foi cumprido” (CAOPMA, 2011, grifo do autor). 

 Dando ênfase aos quatro estudos em processo de licenciamento no IAP (PCHs 

Engeho Velho, Vista Alegre, Paiol Grande e Faxinal dos Santos), vale destacar a 

disparidade na matriz de impactos, variando de 15 impactos negativos para 4 positivos 

até 17 negativos para 4 positivos como a análise do CAOPMA destaca. 

Um fator interessante que chama a atenção é o fato dos estudos apresentarem os 

mesmos textos, ou seja, para todos esses empreendimentos foi realizado apenas um 

estudo, sendo apenas copiadas as informações de um para outro, isso se comprova 

analisando os textos dos estudos. A situação se repete para os demais estudos, contudo, 

para demonstrar neste trabalho descreveu-se alguns trechos do EIA da PCH Engenho 

Velho e da PCH Faxinal dos Santos distantes mais de 30 km uma da outra como pode 

ser observado a seguir. 

 

 

2.2 AS (NÃO) ANÁLISES DOS EIAS 

 

Chamou-nos a atenção a semelhança textual dos EIAs analisados, por isso fez-se 

uma comparação entre os Estudos em licenciamento e o que podemos observar foi que 

todos os EIAs iniciam o parágrafo de Introdução com o texto “Segundo o art. 225 da 

Constituição Federal de 1988, o Meio Ambiente constitui[...]” isso não teria nenhum 

problema se o texto não fosse o mesmo até o 15º parágrafo, ou aproximadamente 4 

páginas de introdução. Após este parágrafo há algumas mudanças pois trata-se de 

empreendimentos diferentes e ai é onde coloca-se os nomes dos empreendimentos e 

algumas informações que ocupam 2 ou três parágrafos em seguida voltam a se repetir as 
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mesmas informações com algumas variações chegando ao fim do capítulo “informações 

gerais” com o mesmo tópico “Orçamento Padrão Eletrobrás” e obviamente com o 

mesmo texto “Os trabalhos na construção envolverão cerca de [...]” (IGPLAN, 2010). 

 Por se tratar da Introdução dos Estudos pode ser que tais informações sejam 

pouco relevantes e, portanto optou-se por analisar a parte dos diagnósticos e o que 

podemos perceber foi a mesma situação. Ambos parágrafos começando exatamente 

iguais alterando-se apenas os nomes dos empreendimentos. No segundo parágrafo 

houve apenas uma pequena alteração sendo que um começou “o EPIA
11

 visa oferecer 

[...] e outro “Este estudo visa oferecer [...]”. Na continuidade da análise percebe-se que 

com exceção das figuras de localização dos empreendimentos, as revisões 

bibliográficas, os textos se repetem durante todos os diagnósticos, havendo mudanças 

mínimas. Por exemplo: um apresenta o termo “metodologia” e o outro “métodos”, 

contudo os estudos apresentam o mesmo texto em ambos os casos. 

 Finalmente, nas conclusões o que observamos foi exatamente a mesma situação, 

ou seja, mera cópia de um EIA para outro. O que chama a atenção ainda mais é de como 

2 estudos distintos, de empreendimentos distantes mais de 30 quilômetros um do outro, 

em municípios distintos, apresentam os mesmos aspectos gerais, os mesmos 

diagnósticos (salvo pequenas análises e figuras) e o pior, as mesmas conclusões? Todos 

os quatro EIAS terminam da mesma forma e com o seguinte parágrafo: 

 

Em suma, as medidas e programas estabelecidos neste EPIA representam um 

estudo realista e consistente para uma articulação responsável de se produzir 

energia elétrica de forma sustentável com a conservação ambiental. A equipe 

multidisciplinar entende que os arranjos projetados para o empreendimento, 

no local e na forma prevista, a tornam um empreendimento extremamente 

interessante para a sociedade paranaense, gerando uma combinação onde 

ganhos podem ser comuns ao desenvolvimento econômico e conservação 

ambiental no Estado do Paraná (IGPLAN, 2010). 

 

 

Cabe ampliar a discussão com relação aos Estudos de Impacto Ambiental ao 

tratarmos da Análise Ambiental Integrada – AAI. A mesma, ao fazer recomendações 

referentes aos empreendimentos de PCHs para a bacia do Rio Iratim, afirma que a AAI 

não substitui os respetivos EIAs/RIMAs, (IGPLAN, 2009), contudo, o que observou-se 

foi que esta serviu em determinados casos apenas para facilitar o trabalho dos 

                                                 
11

 O termo EPIA é utilizado por se tratar de Estudo Preliminar de Impacto Ambiental, recebe esta 

terminologia por ser elemento necessário à obtenção da Licença Prévia. 
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consultores que elaboraram os EIAs, ou seja, muitas das informações presentes nos 

EIAs foram apenas tiradas da AAI. 

A Análise Integrada em seu capítulo 6, denominado “Análise de Conflitos” 

apresenta alguns possíveis conflitos relacionados à implantação dos empreendimentos, 

destacando-se perda de acesso viário, realocação compulsória da população, 

desarticulação das relações sociais, insegurança dos produtores quanto a investimentos 

futuros, alteração do potencial pesqueiro, sobrecarga da cobertura de saúde e perda de 

cobertura vegetal. A partir desses conflitos observou-se os EIAs dos respectivos 

empreendimentos e especificamente os diagnósticos dos meios físico, biótico e 

socioeconômico não foram capazes realmente diagnosticar nada de relevante, sendo 

que, especificamente com relação ao meio socioeconômico tais estudos, que deveriam 

trazer ao menos um levantamento do número de pessoas e propriedades a serem 

afetadas, foram incapazes de levantar tais aspectos, muito provavelmente em virtude de 

se tratarem de verdadeiras cópias de estudos: o famoso “corta e cola”. 

Observando-se as medidas e programas ambientais propostos por tais estudos e 

analisando, como descrito acima, alguns dos conflitos apresentados pela Análise 

Integrada e os Diagnósticos dos estudos, percebe-se o enorme precipício entre realidade 

e os programas ambientais. Por exemplo, a Análise Integrada apresenta como conflitos a 

realocação compulsória da população, a desarticulação das relações sociais e a 

insegurança dos produtores. Por outro lado, o diagnóstico socioeconômico não levantou 

tais aspectos e, no entanto, são apresentados como programas ambientais a Negociação 

e Aquisição de Terras, ou seja, somente quando o empreendimento já estiver em 

andamento é que serão feitas as negociações das terras gerando ainda mais a 

desarticulação das relações sociais, bem como a insegurança dos produtores. Além 

disso, tais estudos não trazem aspectos relevantes como o fato de impactar assentados 

da reforma agrária, que por diversos motivos relacionados à questão agrária brasileira 

perderam suas terras e lutaram para conquistar seu pedaço de chão, mas que agora 

poderiam ser suprimidos ou reduzidos em virtude desses empreendimentos. 

Haja vista a baixa qualidade dos EIA/RIMAs, o Ministério Público do Paraná 

ajuizou medida cautelar em face do Instituto Ambiental do Paraná – IAP e da Empresa 

Paranaense de Participações – EPP interessada em instalar a PCH Paiol Grande no Rio 

Iratim, município de Bituruna (PR), visando suspender a audiência pública então 

marcada para o dia 28 de abril de 2011. 

A Audiência Pública é instrumento previsto na Resolução Conama 001/1986, no 

Artigo 11 §2º que dispõe: 
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Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do 

RIMA, o órgão estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o 

Município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem 

feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar 

necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação 

sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA (CONAMA 

- CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 1986, grifo nosso). 

 

 Além disso, a Resolução Conama 09/1987, estabelece critérios para a audiência 

pública, assim definindo “Art. 1º - A Audiência Pública referida na 

RESOLUÇÃO/Conama/N.º 001/86, tem por finalidade expor aos interessados o 

conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e 

recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito” (grifo nosso). Além disso, a 

mesma resolve em seu Artigo 5º que “a ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos, 

servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador 

quanto à aprovação ou não do projeto.” 

 Com base nesses argumentos foi deferida liminar do Ministério Público do 

Paraná uma vez que conforme afirma a análise efetuada pelo Centro de Apoio às 

Promotorias de Meio Ambiente os estudos até então são “insuficientes e incompletos”, 

o que inviabiliza a ocorrência da audiência pública. Outra alegação, diz respeito à falta 

de uma análise mais aprofundada dos impactos, ou seja, apesar de haverem outros 

empreendimentos de PCHs para a mesma bacia, sendo próximos uns dos outros não são 

levados em consideração os efeitos cumulativos e sinérgicos dos mesmos. 

 

 

2.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: “ESCREVENDO NADA PARA 

NINGUÉM”
12

 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, elencou a avaliação de impactos 

ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras como alguns de seus instrumentos. 

Licenciamento ambiental é definido pelo Ministério do Meio Ambiente como “o 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, 

instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

                                                 
12

 Parafraseando o Artigo de Valeska B. Oliveira denominado Licenciamento Ambiental: Estamos 

escrevendo nada para ninguém (OLIVEIRA, 2012). 
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que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental” (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2012). 

O licenciamento ambiental é descrito por Zhouri (2008), como um dos principais 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente evidenciando as dinâmicas do 

campo ambiental sendo este constituído por forças bastante desiguais e disputadas as 

diferentes representações simbólicas de meio ambiente. 

Antes de discutirmos o processo de licenciamento, vale discutir a questão da 

governança ambiental no Brasil, a qual está centrada dentre outros aspectos em modelos 

eleitos pelos segmentos dominantes da sociedade. Apesar do teor da lei falar de 

“sociedade civil”, a composição das comissões e conselhos do campo ambiental envolve 

um profundo conhecimento técnico, com domínio do inglês, linguagem de projetos
13

 

dentre outros, o que mantém distante a grande maioria dos cidadãos e principalmente 

comunidades rurais e étnicas diversas. Com grupos seletos da sociedade civil, portanto, 

são compostas as instâncias de mediação de conflitos como os conselhos de meio 

ambiente e de recursos hídricos. Gera-se, assim, um duplo deslocamento pernicioso: da 

esfera política para a esfera econômica, e da esfera dos direitos e sujeitos coletivos que 

são invisibilizados e substituídos pelo foco em atores e interesses particulares, 

esvaziando o sentido político das lutas ambientais (ZHOURI, 2008). 

O processo de licenciamento ambiental brasileiro tem apresentado diversos 

problemas, os quais dizem respeito a uma lógica de que impactos ambientais podem ser 

apreendidos em sua totalidade pelo conhecimento técnico moderno. Nesse sentido, 

poderiam ser resolvidos mediante bons diagnósticos e soluções mitigadoras e 

compensatórias. Desta forma, o licenciamento deixa de ser um instrumento de avaliação 

da sustentabilidade socioambiental das obras para ser mero instrumento viabilizador de 

um projeto de sociedade que busca no meio ambiente um recurso material a ser 

explorado economicamente. Segundo Zhouri (2008), esse é um problema estrutural do 

processo de licenciamento. 

Outros problemas são definidos como problemas político-procedimentais do 

licenciamento e aparecem em virtude da adequação ambiental e da oligarquização do 

campo ambiental, que conduzem à marginalização das comunidades atingidas. Entre 

estes problemas, pode-se destacar a falta de transparência, que leva à baixa participação 

popular. Outro aspecto dos problemas politico-procedimentais é a centralização do 

planejamento, que no caso do setor elétrico fica restrito a atores-chave da política, da 

                                                 
13

 Em virtude de discussões relacionadas a mercado de carbono, mudanças climáticas Zhouri (2008), 

descreve como fundamentais estes conhecimentos o que desqualifica comunidades e exclui maioria dos 

cidadãos, sobretudo membros de comunidades rurais e étnicas ou das periferias urbanas. 
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administração e do setor privado, pré-determinando o futuro dos recursos naturais, das 

comunidades e população desta região. Outro aspecto deste tipo de problema está 

relacionado aos Termos de Referência que deveriam apresentar de forma minuciosa o 

que os EIA/Rimas deveriam contemplar, contudo o que ocorre é que os Termos de 

Referência são roteiros padronizados a serem seguidos por qualquer obra. Desta forma, 

dentre outros aspectos, uma das principais falhas dos EIAs/Rimas é o fato de serem 

verdadeiras cópias uns de outros, com simples mudanças em aspectos específicos 

(ZHOURI, 2008). 

Outro elemento relevante é o fato das empresas de consultoria ambiental serem 

contratadas pelos próprios empreendedores, o que leva aos consultores a elaborarem 

estudos que não inviabilizem o projeto dos contratantes. Desta forma os EIA/Rimas, na 

lógica do mercado, são meras mercadorias (prestação de serviços), com objetivo de 

obter o licenciamento por parte dos órgãos licenciadores.  

Com relação à forma que são feitos os Estudos Ambientais descritos no item 

acima é importante discutirmos essa “indústria de EIA/Rimas”. Tal termo é cunhado por 

Cortez (2011), segundo o qual tais estudos são pré-fabricados, visando apenas atender 

as exigências legais mínimas. O autor afirma: “a tragédia dos licenciamentos de 

mentirinha se agrava. Os erros são tão grandes que os órgãos chegam a exigir tantas 

condicionantes que chegam a equivaler a outro EIA”. Esse aspecto é bastante evidente 

na análise feita pelo CAOPMA em relação aos EIAs das PCHs do Iratim, além do 

“corta e cola” evidenciado em nossa análise, com relação às varias partes presentes nos 

EIAs. 

Vale destacarmos que a péssima qualidade dos EIA/Rimas é um elemento muito 

comum para os mais diversos empreendimentos conforme observamos nas análises 

feitas pela equipe do CAOPMA, os bons EIAs são exceção. 

Oliveira (2012), em seu artigo “Licenciamento Ambiental: Estamos escrevendo 

nada para ninguém”, destaca que apesar dos intensos trabalhos de pesquisa elaborados 

na academia, o que se observa nos trabalhos de consultoria, especificamente os EIAs, 

são poucas ou nenhuma citação com relação aos vários estudos presentes na academia. 

Além disso, as amostras são pouco significativas em relação ao que se é estudado. Para 

complementar, ainda há em alguns casos um grande desconhecimento por parte dos 

analistas dos órgãos ambientais, que culmina jogando por terra qualquer tentativa 

realmente palpável de precaução presentes nos EIAs. 

Os aspectos apresentados por Oliveira, (2012), realmente são questões que 

precisam ser tratadas, uma vez que há uma verdadeira impunidade por parte dos 
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profissionais e seus respectivos conselhos de classe, assim como por parte dos 

profissionais dos órgãos ambientais, que muitas vezes são incapazes de elaborar Termos 

de Referência condizentes com as necessidades dos empreendimentos. Contudo, para 

além destes aspectos levantados, cabe destacar que o problema dos EIA/Rimas é muito 

mais político de que técnico. Conforme já afirmamos ao fim do Capítulo 1, a visão tanto 

por parte dos empreendedores quanto dos consultores e ou empresas de consultoria é 

que o licenciamento ambiental é apenas uma questão de tempo, independente de 

haverem problemas sociais ou ambientais, como já destacado por Pinheiro (2007). 

A questão é antes política de que técnica, insistimos, uma vez que a visão 

desenvolvimentista dos governantes é incapaz de perceber que licenciamentos não são 

meros alvarás que podem ser concedidos automaticamente como sendo uma mera 

burocracia. Além disso, licenciamentos podem e devem ser negados se causarem 

impactos socioambientais. Contudo, na prática, ocorrendo a negação por parte do órgão 

ambiental do licenciamento o que acontece é a substituição por parte do governo do 

dirigente do órgão ambiental, como aconteceu com um ex-presidente do IBAMA com 

relação ao licenciamento de Belo Monte (CORTEZ, 2011). 

Vale destacar ainda, a dificuldade por parte da população de acesso às 

informações referentes aos empreendimentos: tanto por encontrar-se distantes das 

comunidades atingidas, como pelo conteúdo técnico, que dificulta as análises por parte 

da comunidade. Desta forma a técnica coloca-se como: 

 

[...] um instrumento de significação e imposição de ordem no mundo. Logo, 

na luta pela apropriação do meio ambiente, ela é o mecanismo pelo qual se dá 

a desqualificação e a deslegitimação das populações rurais atingidas por 

projetos de infra-estrutura, como as barragens (ZHOURI, 2008, p.26, grifo 

nosso). 

 

Assim, frente a uma linguagem dita “técnica e dominante” as falas da população 

local são vistas como “choramingas” e o conhecimento técnico, de acordo com Zhouri 

(2008, p.16), torna-se “um elemento central de marginalização das outras formas de 

conceber e de expressar visões e projetos distintos para o mesmo território”. 

A linguagem técnica, ainda, desqualifica os impactos, buscando favorecer os 

empreendimentos além de utilizar-se de uma linguagem mercantil para contabilizar os 

objetos passíveis de indenização, ao contrário de sujeitos atingidos, com suas intricadas 

formas de apropriação e uso do território, além dos diversificados laços societários e 

culturais e invisibilizam grande quantidade de atingidos não proprietários no sentido 

mercantil (ZHOURI, 2008). 
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Neste sentido, Acselrad e Bezerra (2010), afirmam que existe uma divisão 

socioespacial da degradação ambiental, mostrando que “externalidades negativas” da 

produção, de modo a otimizar os investimentos, distribuem riscos ambientais para os 

agentes menos dotados de recursos econômicos e políticos (p. 108). Segundo Acselrad, 

Mello e Bezerra (2009) tais externalidades podem fazer com que o desenvolvimento de 

uma atividade comprometa a possibilidade de outras atividades se manterem. 

Zhouri (2008), destaca também que o processo de consulta pública ocorre 

tardiamente ,como forma de “legitimar” um processo previamente definido que acaba 

por não levar em consideração os questionamentos das comunidades atingidas, sendo 

apenas contabilizado o número de participantes, os favoráveis e contrários ao projeto. 

Outro aspecto é a falta de regulação ambiental, que apesar das recomendações técnicas e 

do posicionamento contrário da população, os órgãos ambientais acabam licenciando os 

empreendimentos o que leva às comunidades a recorrerem ao Ministério Público, o que 

retarda ainda mais o processo de licenciamento. 

Todos os aspectos relacionados a licenciamento ambiental e a forma com que 

estes procedimentos se concretizam destacados por autores como Zhouri (2008), 

Acselrad (2010), e outros, nos ajudam a compreender como tais procedimentos se dão 

na realidade paranaense e nos permitem uma extrapolação para a realidade das PCHs do 

rio Iratim, conforme descrevemos a seguir. 

 

 

2.4 À LUZ DA TEORIA, ANALISEMOS À REALIDADE 

 

O conhecimento científico é apenas uma das formas de interpretar a realidade e a 

ciência não traduz a realidade tal como ela é em si mesma. Os elementos teóricos 

trazidos no item anterior são os “instrumentos” que nos utilizamos para captar a 

realidade, ou seja, como a metodologia científica define, só conseguimos captar da 

realidade aquilo que nossos instrumentos permitem. 

Desta forma, entendemos que no caso do Paraná a “realidade” pode ser 

visualizada compreendendo-se alguns aspectos do licenciamento no Estado, que passou 

por um estado de exceção durante o governo Requião, suspendendo os processos de 

licenciamento de PCHs.  O Estado, contudo, abriu exceções para desmandos do 

Governo Estadual, como da UHE Mauá. Com o afastamento do governador Requião 
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para as eleições, o presidente do Instituto Ambiental o Paraná – IAP foi substituído e 

em menos de dois meses editou portaria liberando o licenciamento de PCHs. 

Com a entrada do governador Beto Richa, após as eleições de 2010 a visão foi 

buscar facilitar o licenciamento conforme Portaria 001 de 16 de fevereiro de 2011, 

editada conjuntamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Paraná – SEMA 

e o IAP onde é instituído um Grupo Especial de licenciamento ambiental visando 

“acelerar” o processo de licenciamento e tendo como uma das justificativas dada pela 

portaria “a necessidade de dar prosseguimento aos processos de licenciamentos 

ambientais de empreendimentos estratégicos, em especial os referentes a geração de 

energia atualmente protocolados em grande número junto ao IAP e com análise 

paralisada desde o ano de 2003” (PARANÁ. INSTITUTO AMBIENTAL DO 

PARANÁ, 2011, grifo nosso). Ou seja, o objetivo da referida portaria foi facilitar o 

licenciamento das PCHs, pouco se importando com o desmantelamento da legislação já 

ocorrida no mandato anterior. 

Em junho do mesmo ano, tem-se a seguinte notícia no site da FIEP (2011): “Por 

determinação do governador Beto Richa (PSDB), o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 

retomou as análises de pedidos de licenciamento ambiental para a construção de 

pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 8 anos depois desses processos terem sido 

suspensos (FIEP - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, 

2011). 

O resultado da portaria culminou com diversos licenciamentos de PCHs 

conforme a agência de notícias do Paraná de 10 de janeiro de 2012, “Estado libera 

licença para instalação de 10 PCHs”. Porém, pior de que os licenciamentos são os 

grupos de interesses envolvidos, como caso da PCH Enxadrista, localizada na fazenda 

da família do secretário de meio ambiente, uma das 10 licenciadas pelo IAP e que 

pertence a familiares do secretário de meio Ambiente do Paraná como se pode ver na 

coluna de Celso Nascimento na Gazeta do Povo: 

 

O Ministério Público Estadual decidiu ontem suspender por 60 dias todos os 

processos de licenciamento para construção de PCHs (Pequenas Centrais 

Hidrelétricas) no Paraná. Durante este período, uma equipe de promotores 

ficará confinada numa sala do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) – da qual, 

até foi trocada a fechadura para que nem mesmo servidores do órgão tenham 

acesso a ela – para apurar denúncias de tráfico de influência na concessão de 

licenças envolvendo o secretário estadual do Meio Ambiente, Jonel Iurk, 

diretores do IAP e empresas familiares (NASCIMENTO, 2012, grifo nosso). 
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No dia 13 de dezembro, na coluna de Celso Nascimento são descritos novos 

indícios de irregularidades de tráfico de influências conforme descreve o mesmo: 

 

A denúncia que agora chega ao MP e à Assembleia sobe um andar na escala 

do poder estadual. Segundo documentos aos quais a coluna teve acesso, uma 

das empreendedoras da PCH do Rio dos Patos, em associação com a Copel, é 

a empresa Santa Clara, cujos proprietários têm relação de parentesco com a 

secretária estadual da Ação Social, Fernanda Richa. 

A licença prévia, sob n.º 31430, foi publicada em 26 de setembro passado. É 

um dos dez casos ainda pendentes da autorização final da Assembleia 

Legislativa exigida pela Constituição. A Assembleia já aprovou a 

constitucionalidade, mas a Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, 

presidida pelo deputado Luiz Eduardo Cheida, mantém o entendimento de 

que há irregularidades no processo (NASCIMENTO, 2012, grifos nossos). 

 

Nos chama a atenção no mesmo artigo de Nascimento (“Prudentópolis não quer 

PCH”) que a população de um dos municípios “contemplados” por uma das PCHs se 

revoltou contra o empreendimento e, no entanto o mesmo foi licenciado conforme 

podemos perceber: 

 

A população de Prudentópolis – terra do secretário estadual do Meio 

Ambiente, Jonel Iurk – se revolta com a licença ambiental concedida para 

implantação de uma PCH (pequena central hidrelétrica) no município. A 

usina, a ser construída no Rio dos Patos, ameaça a riqueza cultural, turística e 

ambiental do município, detentor das maiores e mais belas cachoeiras do 

Paraná. Segundo o presidente do Partido Verde local, Luiz Francisco Guil, a 

licença dada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) não considerou as 

manifestações de audiências públicas contrárias à obra. Menciona também 

falhas que existiriam no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que embasou o 

licenciamento. 

Os protestos chegaram à Comissão do Meio Ambiente da Assembleia 

Legislativa e ao Ministério Público Estadual, que já está às voltas com a 

investigação de suposto conflito de interesses na concessão de licenças para 

micro e pequenas centrais hidrelétricas. É que, dentre os dez projetos já 

aprovados pelo IAP, pelo menos dois envolvem interesses empresariais e 

familiares do secretário (NASCIMENTO, 2012, grifos nossos). 

 

Os exemplos de interesses e favorecimentos políticos envolvidos nos processos 

de licenciamento ambiental, a falta de conteúdo dos Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental e os aspectos teóricos apresentados como a falta de coesão entre a academia 

e os estudos de consultoria são tristes realidades presentes no processo de licenciamento 

ambiental em geral, e no Paraná em particular. 

Se por um lado descrevemos a péssima qualidade dos EIA/Rimas apresentados 

para as PCHs do Rio Iratim cabe, descrevermos o histórico da empresa contratada para 

elaborar os estudos. Segundo Campana (2008) a IGPLAN – Inteligência Geográfica 

Ltda, tem como responsável Francisco Lothar Paulo Lange Júnior, também diretor da 
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mesma, que acumulou o cargo de coordenador de Biodiversidade e Florestas da SEMA, 

cargo de confiança do então Secretário de Meio Ambiente do Paraná, Rasca Rodrigues, 

contrariando o artigo 285 do Estatuto do Servidor Público do Paraná que estabelece : 

 

[...] ao servidor público é proibido, enquanto na atividade, participar de 

diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de 

empresa ou sociedade comercial ou industrial, contratante ou concessionária 

de serviço público estadual; fornecedora de equipamentos ou material de 

qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual (PARANÁ, 1970). 

 

Dentre outros serviços prestados pela IGPLAN, a mesma participou da 

elaboração do EIA-Rima da polêmica Usina Hidrelétrica de Mauá, estudo esse que de 

acordo com Ação Civil Pública do Ministério Público Federal (ACP nº 

2006.70.01.004036-9/PR), apresentou diversas irregularidades dentre as quais 

mudanças de laudos técnicos por parte dos empreendedores, assédio à equipe técnica 

por parte da contratante dos Estudos, dentre outros aspectos (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL - MPF, 2006). 

Cabe ressaltar que as áreas de impacto do projeto da UHE Mauá, foram 

definidas de acordo com os interesses da Construtora do empreendimento e não com 

base em critérios técnicos conforme depoimento do proprietário da Igplan:  

 

Normalmente a questão da definição da área de influência se dá de forma 

diferenciada para o meio físico, biótico e socioeconômico, dado às suas 

peculiaridades; que no caso do meio socioeconômico um dos critérios é a 

divisão político-territorial (em municípios); que as TIs Queimadas e Mococa 

se encontram no município de Ortigueira, podendo, portanto, por esse 

critério, ser considerada dentro da área de influência direta; que isto foi 

discutido no início dos trabalhos tendo sido descartada esta hipótese pelo 

empreendedor (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, 2006, grifo no 

original). 

 

Segundo Antropóloga contratada da Igplan, a definição das áreas de influência 

foram definidas pelo empreendedor
14

 e “que veio um documento pronto da CNEC que 

definia a área de influência direta e indireta, inclusive a do meio socioeconômico” 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, 2006, grifo no original). 

Segundo depoimento do biólogo da equipe responsável pelo estudo, o mesmo 

acompanhou o Sr. Lange a uma reunião em São Paulo onde lhes foi dito “que os 

trabalhos apresentados não atendiam ao padrão CNEC
15

 e que o texto ou a avaliação de 

impactos que vocês fizeram, me parece comprometido com a não realização do projeto 

                                                 
14

 Cabe ressaltarmos que a área do empreendimento UHE Mauá é Território Indígena questão esta 

deixada de lado pelo estudo ambiental. 
15

 CNEC ENGENHARIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, empreendedora do caso em tela. 
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e que aqueles textos não interessavam ao empreendedor”, ao que os mesmos 

comprometeram-se a rever os Estudos (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, 

2006, grifo no original). 

Outro elemento importante é a falta de um Termo de Referência, conforme 

descreve ação do MPF (2006) “Embora seja mencionado no EIA/RIMA, na proposta 

encaminhada pela IGPLAN à CNEC e nos contratos celebrados entre a empresa 

IGPLAN e a equipe técnica por ela contratada, o TR - VMAU.MA.00/TR-001 é 

documento desconhecido do Instituto Ambiental do Paraná”(grifo nosso). 

Apesar de diversas afirmações por parte da comunidade universitária da região 

do empreendimento UHE Mauá, o Ministério Público Federal etc. o IAP deu 

continuidade ao processo de licenciamento. 

É evidente, no caso do Paraná, os diferentes desmandos com relação à legislação 

ambiental, em detrimento dos direitos de povos e comunidades ribeirinhos, rurais e 

outras
16

 envolvidas em empreendimentos hidrelétricos diversos. Cabe destacar ainda 

que os exemplos descritos confirmam os elementos teóricos por nós levantados no item 

anterior (2.4) com relação aos descasos e desmandos existentes no processo de 

licenciamento ambiental. 

Se utilizamos casos externos à realidade da Bacia do rio Iratim em virtude do 

processo de licenciamento encontrar-se sub judice, podemos afirmar que é na calada da 

noite e por detrás dos bastidores que serão feitos os ajeitamentos políticos e em breve os 

licenciamentos das PCHs do Iratim estarão à tona novamente. Fator evidente são 

licenças de análise ambiental concedidas pelo IAP para a CER – Companhia de 

Energias Renováveis para os empreendimentos PCH Engenho Velho concedida no dia 

27 de dezembro de 2012, e para a PCH Vista Alegre do dia 07 de janeiro de 2013, tendo 

por atividade o “levantamento de fauna” (IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO 

PARANÁ, 2013). A CER é uma holding para a qual foram transferidas pela EPP, em 13 

de dezembro, os Projetos Básicos das PCHs Paiol Grande, Engenho Velho e Vista 

Alegre. É importante ressaltar, porém, que em consulta ao CNPJ da empresa, a mesma 

tem sua sede no mesmo endereço da EPP. 

Convém analisarmos ainda, que os empreendimento hidrelétricos do Paraná não 

“fogem à regra” e servem como laboratórios para a confirmação dos elementos 

apresentados pelos teóricos, podendo-se observar caso à caso das PCHs os elementos 

apresentados como problemas do licenciamento por Zhouri (2008), com relação às 

consultas públicas que utilizam-se das comunidades apenas para legitimar o 

                                                 
16

 Faxinalenses, quilombolas, ciganos, indígenas, Ilhéus, pescadores artesanais, cipozeiros. 
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licenciamento, os interesses políticos (favorecimentos de familiares dentre outros), os 

péssimos Termos de Referência e no caso do Paraná, até mesmo a ausência deste, os 

péssimos EIA/Rimas elaborados e, claro, o uso da linguagem técnica como forma 

dominante de apropriação do discurso. Por fim vale, destacarmos a irresponsabilidade 

dos técnicos na elaboração dos EIA/Rimas que sem pensar nos impactos alteram seus 

pareceres, verdadeiras mercadorias, visando satisfazer o contratante. 

Com base nos elementos teóricos a respeito dos licenciamentos e estudos 

ambientais, nos exemplos que confirmam as teorias no Paraná e na dinâmica com 

relação aos empreendimentos da bacia do rio Iratim podemos inferir que em breve a 

discussão sobre as PCHs do Iratim estará na pauta novamente com estudos 

“remendados” e verdadeiras cópias uns de outros. O empreendedor poderá comparecer 

com um discurso de que nada têm a ver com o que ocorreu no passado (em função da 

transferência do empreendimento), contudo, facilmente percebemos que o capital 

responsável pela “acumulação por espoliação” é o mesmo, em virtude da transferência 

da titularidade dos projetos da EPP para a CER. Além disso, o pedido de licença para 

levantamento de fauna junto ao IAP é indicativo de que em breve novas investidas 

ocorrerão. Cabe estarmos atentos para saber qual a estratégia será utilizada desta vez, se 

o “jeitinho” político, se atos por detrás dos bastidores ou via aprovação política em fim 

de período legislativo
17

 como no fim de 2012 autorizando o licenciamento de 10 PCHs. 

Os EIA/Rimas mal elaborados, as quedas de braço entre empresários e 

Ministério Público e os desmandos políticos por trás dos processos de licenciamento são 

apenas mais alguns fatores que culminam em conflitos ambientais diversos, que como 

descreve Laschefski (2011), são modos de apropriação diferenciados do espaço por um 

lado, à lógica capitalista, e por outro simples atores que na relação com o lugar buscam 

construir seu modo de vida, modo de vida este que é negado via acumulação por 

espoliação, com ferramentas como da má execução dos licenciamentos, favores 

políticos etc. 

 

 

 

                                                 
17

 Como aconteceu na aprovação de 10 PCHs na Assembléia Legislativa do Paraná em que segundo 

deputados. A Assembleia já aprovou a constitucionalidade, mas a Comissão de Ecologia e Meio 

Ambiente, presidida pelo deputado Luiz Eduardo Cheida, mantém o entendimento de que há 

irregularidades no processo. Disponível em: http://www.liderancaptpr.com.br/noticias/1/5851/bancada-

do-pt--votou-contra-criacao-de-pchs. 

http://www.liderancaptpr.com.br/noticias/1/5851/bancada-do-pt--votou-contra-criacao-de-pchs
http://www.liderancaptpr.com.br/noticias/1/5851/bancada-do-pt--votou-contra-criacao-de-pchs
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2.5 ABRINDO UM PARÊNTESE: O PERIGO DA CRÍTICA AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Os ambientalistas e outros envolvidos na temática ambiental não devem 

esquecer que 2012, foi um ano onde amargou-se talvez o maior retrocesso da legislação 

ambiental do país. Segundo Ferreira (2010), tivemos retrocessos de até 78 anos com o 

“Novo Código Florestal”, e isso se deu com um falso discurso de que a legislação 

ambiental bloqueava a expansão do agronegócio e colocava na ilegalidade boa parte dos 

produtores rurais.  

Tendo em vista o modo pelo qual as críticas são canalizadas para fins muito 

diferentes do que realmente se propõem, julgamos importante aqui inserirmos uma 

seção com relação às críticas que fazemos ao licenciamento, as quais, assim como 

foram para o Código Florestal, podem ser utilizadas em tentativas de flexibilização ao 

processo de licenciamento, que vem sofrendo diversos ataques. Um deles, como 

descrevemos no Capítulo 1, de agências multilaterais como o Banco Mundial que em 

seu estudo “Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil: 

Uma contribuição ao debate” apresenta diversas recomendações para flexibilizar o 

processo de licenciamento sugerindo até mesmo redução de autonomia de órgãos como 

o Ministério Público (Carvalho, 2009). 

Ressaltamos que em 2010, o Ministério do Meio Ambiente – MMA criou um 

grupo de trabalho interdisciplinar sobre os Termos de Referência
18

 para estudos 

ambientais. Apesar de envolver técnicos do IBAMA, do próprio MMA, outros órgãos e 

de entidades não governamentais, a iniciativa como afirma Laschefski (2011, p.27) “tem 

como tarefa principal a aceleração dos processos burocráticos em torno do processo de 

licenciamento para viabilizar mais facilmente as obras” (grifo nosso). 

Pior de que a aceleração dos processos de licenciamento é a afirmação da 

Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira: “Não é só para agilizar, mas também para 

colocar foco no processo de licenciamento ambiental. As licenças perderam o rumo, 

questões sociais, por exemplo, devem ser tratadas nas instâncias sociais
19

”. A visão da 

Ministra do Meio Ambiente separa o meio ambiente de suas dimensões sociopolíticas e 

culturais, partindo para a crença de que grande parte da paisagem social e ambiental 

                                                 
18

 Ver em http://www.ecodebate.com.br/2010/08/24/mma-promete-tornar-licenciamentos-mais-rapidos-e-

eliminar-exigencias-consideradas-desnecessarias-ambientalistas-temem-mudanca/. 
19

 “Déficit social” indevido sai do licenciamento ambiental disponível em 

http://www.ilhacap.com.br/edicao_abr10/deficit-social-indevido-abr10.html. 

http://www.ecodebate.com.br/2010/08/24/mma-promete-tornar-licenciamentos-mais-rapidos-e-eliminar-exigencias-consideradas-desnecessarias-ambientalistas-temem-mudanca/
http://www.ecodebate.com.br/2010/08/24/mma-promete-tornar-licenciamentos-mais-rapidos-e-eliminar-exigencias-consideradas-desnecessarias-ambientalistas-temem-mudanca/
http://www.ilhacap.com.br/edicao_abr10/deficit-social-indevido-abr10.html
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possa ser destruída e reconstruída por medidas de compensação e mitigação 

(LASCHEFSKI, 2011). 

Apesar de todas as falhas do licenciamento em identificar e avaliar a viabilidade 

dos empreendimentos causadores de danos irreversíveis, o licenciamento ambiental tem 

sido combatido por interesses econômicos e empresariais, dentre os quais já 

descrevemos alguns, pois ao licenciamento: 

 

[...] tem sido atribuído o caráter de “entrave” ao desenvolvimento econômico 

do País. Tal situação indica uma real ameaça aos tímidos passos até agora 

dados em direção a processos menos autoritários e mais abertos ao 

monitoramento por parte da sociedade. Nessa medida, a atual campanha 

pública que propõe o desmantelamento do sistema político ambiental, 

fortemente defendida pelo setor energético e pelo governo federal, este 

último a propósito do condicionamento do crescimento econômico à maior 

disponibilidade de produção energética, representa o risco de retrocedermos 

ao autoritarismo implacável de trinta anos atrás (ZHOURI, LASCHEFSKI e 

PAIVA, 2005, p.38, grifo nosso). 

 

Acreditamos que a descrição de Zhouri et al, exemplifica perfeitamente o 

paradoxo envolvendo o licenciamento ambiental: de um lado sua incapacidade de 

analisar a viabilidade de empreendimentos; e de outro o licenciamento com tamanhas 

falhas é um dos poucos instrumentos de garantia conquistadas na  década de 1980, para 

as minorias e que vem sendo assediada em detrimento do grande capital. 

No Capítulo 3, propomos uma forma diferenciada para o processo de 

licenciamento, visando uma análise dos impactos de formas mais participativa. 

Descrevemos ainda, alguns dos conflitos existentes para a Bacia do Rio Iratim e como o 

modelo destrutivo do capital se reproduz via acumulação por espoliação. 
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CAPÍTULO 3 

MEIO AMBIENTE E CAPITALISMO 

endo em vista os diversos elementos descritos até aqui, nossa compreensão é 

de que os impactos causados pelas PCHs têm sua gênese no atual modelo 

capitalista. Desta forma, compreende-se que por estarmos mergulhados nesse 

modelo, a Avaliação Ambiental Integrada não é elemento capaz e nem suficiente para 

oferecer alternativas aos impactados. Sendo assim, apresentamos a Avaliação de 

Equidade Ambiental - AEA que para a RBJA (2009): 

[...] é um instrumento que se propõe a exercitar o olhar para a descoberta de 

que um outro modelo de produção e consumo – sustentável e democrático - 

já existe Brasil adentro. Este modelo, ou melhor, essas saídas sempre 

criativas e combativas dos que escapam à mercantilização do seu território e 

modo de vida são arduamente defendidas pelos indígenas, ribeirinhos, 

quilombolas, pequenos agricultores, pescadores, marisqueiras, quebradeiras 

de coco [...] (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL - RBJA, 

2009). 

 

Assim, partindo da perspectiva da AEA como uma possível forma de se respeitar 

os direitos das minorias atingidas, avançamos para uma classificação dos conflitos 

ambientais embasada em Laschefski e Zhouri (2010), segundo os quais os conflitos 

ambientais se dão em virtude das diferentes formas de apropriação do mundo material e 

complementamos com uma análise escalar das eletroestratégias que segundo 

Montenegro Gómez (2006, p.284), oferecem grande potencialidade para a compreensão 

da realidade. 

Todas estas ferramentas descritas oferecem suporte para discutirmos a questão 

da acumulação por espoliação, que segundo Harvey (2005), as características do que 

Marx entendia por acumulação primitiva e que teriam continuidade no mundo 

contemporâneo seriam: “a mercadificação e a privatização da terra e a expulsão violenta 

de populações camponesas; a conversão de várias formas de direitos de propriedade 

(comum, coletiva, do Estado etc.) em direitos exclusivos de propriedade privada; a 

supressão dos direitos dos camponeses às terras comuns [partilhadas]; a mercadificação 

da força de trabalho e a supressão de formas alternativas (autóctones) de produção e de 

consumo, processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos 

(inclusive de recursos naturais); a monetarização da troca e a taxação, particularmente 

da terra; o comércio de escravos; e a usura, a dívida nacional e em última análise o 

T 
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sistema de crédito como meios radicais de acumulação primitiva” (2005, p. 121). Para 

diferenciar a etapa histórica e a atual Harvey assume o conceito de acumulation by 

dispossession, traduzido ao português como acumulação via espoliação ou acumulação 

por despossessão. 

Desta forma, este capítulo apresenta três aspectos fundamentais que tangem 

análises mais aprofundadas da implantação das PCHs. Inicialmente discutimos a 

questão de uma Avaliação Ambiental Integrada e de como o modelo capitalista a torna 

sem efeito e sugerimos, portanto, embasados em outros autores, a Avaliação de 

Equidade Ambiental, não como solução, pois dentro do atual sistema é impossível 

acreditar na solução dos conflitos uma vez que o conflito é parte intrínseca da 

contradição do Capital, porém uma avaliação que coloque em pé de igualdade os 

diferentes atores atingidos pelo processo de desenvolvimento do capital. 

O segundo aspecto que tratamos são os conflitos ambientais, a partir de uma 

análise dos conceitos bibliográficos e, apresentamos alguns conflitos específicos 

relacionados às PCHs, tanto as previstas para a bacia do rio Iratim quanto por outros 

empreendimentos e, por fim, retomamos à questão das eletroestratégias em suas 

diferentes escalas de atuação, articuladas com as formas de acumulação por espoliação. 

Encerrando com algumas novas dinâmicas do processo de despossessão capitalista, que 

transforma recursos naturais em mercadorias fictícias. 

 

3.1 EM BUSCA DE UMA ANÁLISE INTEGRADA 

 

Tendo em vista a forma em que são feitos os EIA/Rimas, conforme descrevemos 

no Capítulo 2, entendemos que é fundamental uma Análise Ambiental Integrada dos 

empreendimentos, especificamente com relação às PCHs, uma vez que estas são 

construídas uma em sequência da outra. Desta forma, analisar o impacto de um 

empreendimento isoladamente dos demais não condiz com o verdadeiro impacto 

causado para aquela área, pois o ambiente é uma rede dinâmica de interações que se 

interconectam e interdependem. 

Para pensarmos verdadeiramente numa análise integrada é importante mudar de 

escala no pensamento e analisarmos o pensamento ocidental. Aqui julgamos importante 
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resgatar a visão de natureza dos pré-socráticos onde não havia a oposição sociedade-

natureza e tudo era a physis (PORTO GONÇALVES, 2005, p.30). A physis é a 

totalidade de tudo o que é e a ela pertence o céu, e a terra, a pedra, a planta, o animal e o 

ser humano, o acontecer humano como obra do homem e dos deuses e, sobretudo, 

pertencem à physis os próprios deuses (2005, p.31). Somente com Platão e Aristóteles é 

onde inicia-se um desprezo pelas pedras e pelas plantas e um privilégio do ser humano e 

da ideia, para além disso é sob a influência judaico-cristã que a oposição sociedade-

natureza ganha maior dimensão. Deus sobe aos Céus na visão do cristianismo e passa a 

tudo ver e controlar e cristaliza a separação espirito-matéria.  A separação sociedade-

natureza se completa com René Descartes no Discurso sobre o Método onde o mesmo 

afirma que “é possível chegar a conhecimentos muito úteis à vida e assim nos tornar 

como que senhores e possuidores da natureza” (PORTO GONÇALVES, 2005, p.31). 

A visão ocidental que enxerga o ser humano  em oposição à natureza estruturou 

também o conhecimento, que se divide em várias disciplinas e que dividiu a 

universidade: de um lado, as ciências humanas e de outro as ciências da natureza e os 

conhecimentos, que ficam isolados em seus diferentes campos. A Geografia, que 

deveria estar fora dessa fragmentação reproduz em seu interior a separação geografia 

física e geografia humana (PORTO GONÇALVES, 2005, p.38). Ruy Moreira (2011, 

p.50) escreve a respeito da fragmentação da Geografia que “a geografia é um rio que 

perdeu sua sintaxe e que busca restabelecer sua inteiricidade”. 

Descrevemos a respeito da geografia, contudo a fragmentação não deixa de ser 

realidade também na biologia, nas engenharias e assim por diante. 

Uma tentativa de “retornar” à visão do todo tem sido a visão sistêmica, que 

compreende o meio ambiente como sendo diversas pequenas partes que formam um 

todo, contudo o todo é mais de que a soma das partes, ou seja, temos ai uma visão 

sistêmica holística. Cabe ressaltarmos conforme descreve Porto Gonçalves (2005, p.60), 

que a visão sistêmica opõe-se à visão atomístico-individualista, que buscava o indivíduo 

e a substância indivisível. 

Porém a “visão sistêmica” traz um problema intrínseco à sua gênese: uma vez 

que vemos o todo em toda parte e não as particularidades de cada sistema, como ironiza 

Porto Gonçalves (2005, p.60), “a floresta agora impede que se vejam as árvores”. Outro 

aspecto é que os conceitos de sistema e de totalidade se afirmam juntamente com o de 
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Estado-todo (totalitário) e o sistemismo desenvolveu-se paralelamente ao papel do 

Estado frente à vida dos indivíduos. 

Esse modo de compreender a sociedade acaba sendo um problema, uma vez que 

diversas resistências têm se dado contra os desmandos do Estado que quer se sobrepor 

aos cidadãos (indivíduos). 

Tendo em vista as diversas fragmentações que o pensamento ocidental nos 

impõe, indo desde a compreensão sociedade-natureza até as disciplinas acadêmicas, nos 

surgem algumas interrogações de como pensarmos uma Análise Integrada para os 

impactos ambientais? Como chegar a um entendimento do todo sem cair em um 

sistemismo anulador das questões individuais? Como compreender as interrelações dos 

impactos ambientais? As respostas que podemos oferecer é que a busca pelo todo é uma 

realidade impossibilitada pelo atual modo de produção capitalista, uma vez que é por 

meio da separação (alienação) do ser humano da sua extensão natural do corpo, a 

natureza, que este modelo consegue se reproduzir, gerando acumulação de capital. 

A busca de chegar a um entendimento do todo deve persistir. No âmbito da 

Geografia, poderíamos afirmar ser conforme Moreira (2011, p.50), “esforço de 

restabelecer o parâmetro dissolvido, reconferir a sintaxe quebrada, retrazer a presença 

intelectiva e intelectual perdida”. No entanto, apesar desses apontamentos no campo 

teórico, nas análises ambientais a lógica vigente é de que desenvolvimento é ter um 

maior número de pessoas vendendo sua força de trabalho que gera lucro para as 

empresas e comprando mercadorias (PORTO GONÇALVES, 2005).  

Nesse mesmo patamar da lógica capitalista, encontra-se o licenciamento 

ambiental e os EIAs/Rimas. De acordo com Zhouri, Laschefski e Paiva (2005, p. 24), “o 

vínculo entre empreendedor e consultoria ambiental insere-se na lógica de mercado, ou 

seja, o EIA/RIMA é uma mercadoria que será adquirida pelo empreendedor, cujo 

objetivo é ter seu projeto aprovado pelos órgãos licenciadores” (grifo nosso). 

Para além dos aspectos levantados, entendemos que o fato de um EIA ser melhor 

elaborado, apesar de diagnosticar melhor os impactos e conflitos, dificilmente mudará a 

lógica tecnicista que se firma nas medidas mitigadoras ou compensatórias, não 

respeitando conforme salienta Laschefski (2011, p.30), “as distintas racionalidades em 

relação ao ambiente vivido pelos atores subalternos”. 
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Tendo em vista este universo contraditório, cabe aos envolvidos na discussão 

ambiental dar o próximo passo, isto é, estabelecer outra relação com a natureza, o 

significa estabelecermos outra relação dos seres humanos entre si e como alerta Porto 

Gonçalves (2005), a este respeito “se faz necessária muita luta para reverter o quadro 

atual”. 

Considerando tais aspectos, compreendemos que os problemas que envolvem a 

questão das PCHs e por sua vez do licenciamento ambiental, estão envolvidos em 

outros aspectos contraditórios e reprodutores do modelo capitalista que precisam ser 

revistos, como sugere Laschefski (2011, p.24-25) com a Avaliação de Equidade 

Ambiental. 

 

3.2 AVALIAÇÃO DE EQUIDADE AMBIENTAL
20

 COMO INSTRUMENTO DE 

VISIBILIDADE AOS ATINGIDOS 

 

Antes de entrarmos nos aspectos da Avaliação de Equidade Ambiental – AEA, 

julgamos importante trazer dois conceitos para “engrossar o caldo” dessa discussão os 

quais foram elaborados ao fim do Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, 

realizado em 2001 em uma Declaração de Princípios, que os presentes no colóquio 

entendiam por Injustiça e Justiça Ambiental: 

 

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 

desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos 

danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos 

grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros 

operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Por justiça ambiental, 

ao contrário, designamos o conjunto de princípios e práticas que: a - 

asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, 

suporte uma parcela desproporcional das conseqüências ambientais negativas 

de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas federais, 

estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas; b - 

asseguram acesso justo e eqüitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais 

do país; c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso 

dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de 

riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na 

                                                 
20

 A proposta de AEA foi elaborada por Henri Acselrad e Jean-Pierre Leroy entre 2007 e 2009. Avaliação 

de Equidade Ambiental (AEA) é um instrumento de promoção da justiça ambiental que visa fortalecer os 

grupos sociais atingidos nos processos de participação e tomada de decisão sobre empreendimentos que 

podem afetar seu modo de vida de forma direta ou indireta (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA 

AMBIENTAL - RBJA, 2009).  
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definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito; 

d - favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 

sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de 

modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização 

do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso (REDE 

BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, 2001, grifos nossos). 

 

Neste contexto, a Avaliação de Equidade Ambiental é um instrumento proposto 

pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) como instrumento complementar aos 

EIA/Rimas, pois como afirma Laschefski (2011, p. 23), “as metodologias empregadas 

no atual processo de licenciamento são insuficientes em relação à efetiva participação 

dos atingidos, gerando pendências sociais que causam conflitos duradouros mesmo após 

a implementação da obra”. 

A AEA pode contribuir na desconstrução da condição de subalternidade - que 

refere-se a uma pessoa ou grupo sem acesso às estruturas hegemônicas de poder, são 

pessoas ou grupos excluídos dos processos e instâncias decisórias (Laschefski, 2011, 

p.24). Propicia a reconstrução dos atingidos como sujeitos aptos a participar nos 

processos decisórios, baseando-se no princípio da reciprocidade, o que resulta 

contraditório ao pensamento hegemônico que visa a resolução de conflitos via 

conciliação, através do consenso e do diálogo (LASCHEFSKI, 2011). 

Para a RBJA: 

 

Uma AEA deve focar-se acima de tudo no plano das controvérsias que não 

devem ser combatidas ou obscurecidas; ao contrário, a AEA assume as 

tensões sociais e políticas como o seu motor e permite que os diversos grupos 

sociais sejam envolvidos de forma equânime, participativa e democrática. A 

evidenciação dos conflitos serve, portanto, para municiar tanto a prática de 

governos democráticos como as dinâmicas de organização da sociedade no 

combate às desigualdades sociais e ambientais (REDE BRASILEIRA DE 

JUSTIÇA AMBIENTAL, 2009, p.8, grifo nosso). 

 

Tais aspectos nos trazem indagações de como podem se tratar os conflitos 

evidenciados no âmbito do licenciamento ambiental. Conforme descrevemos no 

Capítulo 2, com relação aos diversos problemas que envolvem o processo de 

licenciamento entendemos que faz-se necessário mecanismos que garantam um controle 

social eficiente do processo de licenciamento, uma vez que a falta deste controle como 

descreve Laschefski (2011, p.26-27), “conduz os empreendedores à crença de que as 
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licenças ambientais possam ser obtidas através da pressão política, ao invés da 

elaboração cuidadosa dos estudos”. 

A má condução dos estudos ambientais desemboca em conflitos entre atingidos, 

empreendedores e órgãos licenciadores, conflitos esses que ocasionam a maior lentidão 

no processo de licenciamento. Tais conflitos exigem a interferência do Ministério 

Público como no caso em análise
21

 porém o MP também acaba muitas vezes cedendo às 

pressões do capital ao estabelecer os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC
22

. 

Como bem define a RBJA (2009, p.2), “a AEA pretende evidenciar que a 

dimensão ambiental não pode ser separada da dimensão social e cultural, uma vez que 

essa divisão disciplinar não é capaz de dar conta dos efeitos recíprocos e inextrincáveis 

entre estes domínios empiricamente integrados”. 

Por fim corroboramos da visão de que: 

 

O objetivo da AEA é dar visibilidade à contribuição que este “olhar de 

dentro” sobre as relações complexas que entrelaçam sociedade e ambiente 

pode fornecer na construção de alternativas ao modelo econômico 

hegemônico. As perspectivas das chamadas minorias, longe de constituírem 

entraves ao desenvolvimento, são justamente os vetores através dos quais se 

indicam os paradoxos, mas também as saídas criativas e originais para os 

graves impasses que o modelo econômico desenvolvimentista adotado vem 

demonstrando há décadas (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA 

AMBIENTAL, 2009, p.8, grifo nossos). 

 

Desta forma, como afirma Laschefski (2011, p.28), “Problemas ambientais 

abrangem questões políticas geradoras de conflitos ambientais que podem agravar e até 

dificultar o processo de licenciamento quando não são tratadas de forma democrática”. 

Portanto, na próxima seção discutiremos alguns dos conflitos relacionados à 

construção das PCHs na Bacia do Rio Iratim partindo dos conceitos da Avaliação de 

Equidade Ambiental e de justiça e injustiça ambiental. 

 

 

                                                 
21

 As PCHs do Iratim encontram-se sub judice conforme descrevemos no capítulo 2. 
22

 Zucarelli (2011) apresenta uma crítica com relação aos TACs efetuados pelo Ministério Público 

segundo o qual estes são também formas de “adequação ambiental”. 
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3.3 CONFLITOS NA BACIA DO IRATIM 

 

Antes de discutirmos os conflitos com relação às PCHs da bacia do Rio Iratim, 

convém fazermos uma análise do conceito de conflito ambiental. Segundo Laschefski e 

Zhouri (2010, p.264), os conflitos ambientais surgem das distintas práticas de 

apropriação técnica, social e cultural do mundo material. 

Acselrad entende que os conflitos ambientais são: 

 

Aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, 

uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos 

grupos na continuidade das formas sociais do meio que desenvolvem 

ameaçadas por impactos indesejáveis [...] decorrentes do exercício das 

práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, p.26). 

 

Qualquer planejamento, concepção ou representação do espaço é uma redução 

da realidade conforme a percepção de seus idealizadores, sendo que os conflitos se 

materializam quando essas concepções são transferidas para o espaço vivido 

(LEFEBVRE, 1991). 

Para Laschefski e Zhouri (2010, p.265), “a questão territorial ou espacial está no 

cerne de muitos conflitos ambientais que envolvem as relações entre poder e meio 

ambiente no terreno”. Os mesmos definem ainda três tipos diferentes de conflitos 

ambientais: os conflitos ambientais distributivos, conflitos ambientais espaciais e 

conflitos ambientais territoriais. 

Por conflitos ambientais distributivos entendem-se os conflitos pelo acesso e o 

uso dos recursos naturais. Para Laschefski e Zhouri (2010, p.265), “no mundo vivido, 

inúmeros conflitos envolvem o acesso aos recursos da floresta da água, dos minérios 

etc”. 

Os conflitos ambientais espaciais por sua vez, são os conflitos ocasionados por 

impactos ambientais que ultrapassam os limites entre os territórios de diversos agentes 

ou grupos sociais, como emissões gasosas, poluição da água etc. Este tipo de conflito 

desafia a luta por justiça ambiental uma vez que em muitos casos podem ser 

solucionados pela modernização ecológica (filtros, estações de tratamento etc.) não 
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exigindo um projeto de transformação da sociedade (LASCHEFSKI e ZHOURI, 2010, 

p.266). 

E por fim, temos os conflitos ambientais territoriais que são marcados por 

situações em que há sobreposição de reivindicações de diversos grupos sociais 

portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre um mesmo recorte 

espacial (por exemplo, área para implementação de uma hidrelétrica e a territorialidade 

da população afetada), a diferença fundamental é que os grupos envolvidos têm modos 

distintos de produção de seus territórios refletindo em formas variadas de apropriação 

da natureza naqueles recortes espaciais (LASCHEFSKI e ZHOURI, 2010, p. 267). 

Laschefski e Zhouri (2010) ressaltam que os conflitos ambientais distributivos e 

os conflitos ambientais espaciais muitas vezes remetem aos conflitos ambientais 

territoriais. 

Na próxima seção faremos uma classificação destes conflitos descritos na 

realidade das PCHs da bacia do Iratim. 

 

3.3.1 CLASSIFICANDO OS CONFLITOS AMBIENTAIS NA BACIA DO IRATIM 

Apesar das PCHs previstas para a Bacia do Iratim não estarem instaladas ainda 

buscamos fazer um levantamento de alguns conflitos específicos relacionados a este 

tipo de empreendimentos e classificá-los de acordo com o modelo proposto por 

Laschefski e Zhouri (2010). A classificação apesar de servir mais para fins heurísticos, 

permite um olhar mais ordenado dos conflitos. 

 

Conflitos Ambientais Distributivos Associados às PCHs 

Para além dos impactos já descritos relacionados às PCHs, cabe ressaltarmos 

que este tipo de empreendimento tem ganhado forte promoção do governo brasileiro, 

visando que iniciativas como as das PCHs sejam financiadas via Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL, estabelecido no âmbito do Protocolo de Kyoto
23

. 

Portanto, há grandes incentivos para esse tipo de empreendimento. 

                                                 
23

 O Protocolo de Kyoto é um acordo ambiental fechado durante a 3ª Conferência das Partes da 

Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, Japão, em 1997. O 
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Por serem consideradas fontes de energia limpas, as PCHs podem emitir créditos 

de carbono. Os cálculos possibilitam definir e converter a quantidade de CO2 que deixa 

de chegar à atmosfera em créditos, negociados posteriormente através da Bolsa 

Mercantil e Futuros (BM&F), no Mercado de Carbono. Como muitos países 

desenvolvidos têm dificuldade de reduzir as emissões de carbono, pois a redução de 

emissões pode significar uma redução do lucro, estas empresas podem comprar créditos 

de carbono de empresas como as PCHs.  

A prática de compra de créditos de carbono por países desenvolvidos já tem 

recebido críticas sendo denominado de “neocolonialismo de CO2”. Uma vez que os 

países ditos em desenvolvimento alcancem maior grau de industrialização, terão 

constrangimentos para contrabalancearem suas próprias cotas de efeito estufa, pois as 

áreas para isto já estariam “ocupadas” pelos créditos comprados pelos países 

desenvolvidos. Desta forma, o MDL se tornaria um impedimento ao avanço industrial 

destes países (LASCHEFSKI e ZHOURI, 2010, p.280). Fica claro neste exemplo um 

conflito distributivo, pois os créditos estão sendo vendidos para outros países, podendo, 

no futuro, comprometer o uso destes créditos por parte da população do país. 

Estudos acadêmicos, como de Artigiani (2012), têm fundamentado e servido de 

incentivos aos empreendedores do setor elétrico conforme notícia do site agência USP 

de Notícias (2012) “Crédito de carbono auxilia a financiar pequena hidrelétrica”. Ou 

seja, os valores em créditos de carbono têm servido para financiar empreendimentos de 

PCHs. 

Outro aspecto relacionado às PCHs, diz respeito ao uso que é dado à energia 

gerada nestes empreendimentos. Normalmente, fornecem energia aos grandes centros 

urbano/industriais, enquanto em alguns casos a população do entorno destes 

empreendimentos é privada do acesso a essa “mercadoria” e também de sua base 

material (a água e as terras alagadas), comprometendo a existência destas populações. 

No caso do Paraná, o estado é superavitário em energia sendo que apenas 20% da 

energia produzida no estado é consumida no mesmo, sendo o restante (80%) exportada. 

Segundo um dos coordenadores do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, no 

                                                                                                                                               
documento estabelece metas de redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), que correspondem a 

cerca de 70% das emissões relacionadas ao aquecimento global, e de outros gases causadores do efeito 

estufa para os países industrializados (Planeta Sustentável, 2007). 
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Paraná, Robson Formica (2011) “2% dos estabelecimentos empresariais (indústria e 

grandes comércios) consomem 50% de toda a eletricidade consumida no estado”. 

Ainda, segundo o Procurador de Justiça Saint-Clair Honorato Santos (2012), em 

entrevista à revista Contexto “o Paraná não recebe ICMS pela geração de energia, os 

royalties gerados pelas UHEs são temporários e as PCHs nem royalties geram”. 

Com base nestes depoimentos, nos é bastante evidente o conflito distributivo, no 

qual a energia vai para outras regiões do país e os impactos nas áreas de implantação 

destes empreendimentos são sentidos pelos atingidos por estes empreendimentos. 

Contrariando o que o discurso em prol das PCHs afirma, que as áreas alagadas 

por estas obras são mínimas, o grande número destas e sendo próximas e em sequência 

umas das outras produz uma conflito ambiental territorial evidente. No caso da Bacia do 

Iratim, o somatório destes empreendimentos equivale a 1.139 hectares (11,39 Km²), 

uma área bem menor se considerada com UHEs como Mauá ou Segredo que têm 

aproximadamente 80Km² mas que no entanto apresentam potência de 1260 MW e 361 

MW respectivamente, contra um total de 96MW das 6 PCHs. Como o modelo vigente 

exige que quase todos os potenciais sejam aproveitados, acaba-se por alagar no 

somatório grandes extensões de terras e com isso removendo populações. Tal impacto 

distributivo desencadeia, como afirmávamos,  conflitos ambientais territoriais. 

 

Conflitos Ambientais Espaciais Associados às PCHs 

No ano de 2008, o Paraná vivenciou um exemplo típico de conflito ambiental 

espacial, segundo a classificação de Laschefski e Zhouri (2010). O Lago Azul, uma das 

principais atrações turísticas do Município de Campo Mourão, Noroeste do Estado, 

praticamente secou. Peixes, animais e uma grande quantidade da flora aquática da 
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região morreu, assim como o turismo. O motivo foi a PCH Mourão I, da Companhia 

Paranaense de Eletricidade – Copel que não respeitou a vazão mínima necessária 

(RIBAS, 2011). 

Outro aspecto relacionado às PCHs e que pode gerar conflitos ambientais 

espaciais é a forma diferenciada das populações avaliarem os impactos ambientais. 

Após o fechamento das comportas em virtude de uma menor vazão, muitas vezes a água 

passa a apresentar coloração de ferrugem, mau cheiro e mesmo os animais não bebem 

desta água. Tal redução da qualidade da água é vista pelas comunidades como um 

impacto que gera uma redução da qualidade de vida, porém para os órgãos ambientais 

esta água é considerada de boa qualidade
24

 necessitando apenas de tratamento simples, 

ou seja, uma técnica comum nas cidades, porém não no campo onde as pessoas jamais 

receberam água de empresas de saneamento. Este conflito reflete também as diferenças 

de concepções e percepções do mundo dos sujeitos envolvidos (LASCHEFSKI, 2011, 

p.36). 

Vale ressaltar ainda, que a mortandade de peixes bastante “comum” após o 

fechamento das comportas das PCHs pode ocasionar conflitos ambientais espaciais ao 

reduzir o estoque de alimento das comunidades ribeirinhas ocasionando redução da 

qualidade de vida das pessoas. Este tipo de conflito em casos extremos pode forçar os 

sujeitos dependentes da pesca a se deslocalizarem e ocasionar em conflito ambiental 

territorial. 

 

 

 

                                                 
24

 A classificação das águas segundo critérios técnicos é feita pela Resolução Conama nº 357, de 17 de 

março de 2005. 
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Conflitos Ambientais Territoriais Associados às PCHs 

Os conflitos ambientais territoriais com relação às PCHs abrangem as discussões 

referentes ao avanço da fronteira energética. Se bem que em âmbito nacional tem-se 

considerado a Amazônia como grande fronteira, sob o modelo de grandes 

empreendimentos, as grandes resistências por parte da população que suscitam essas 

grandes obras e o custo com transmissão , em relação aos grandes centros consumidores 

questionam esse modelo. Segundo Pinheiro (2007, p.192), “os novos limites que vêm se 

configurando para a implantação de hidrelétricas de médio e grande porte poderiam 

estar delineando uma tendência de realização de investimentos e construção de 

pequenas usinas hidrelétricas” (grifo nosso). 

O avanço dessa fronteira energética, que já não é amazônica e sim interna dos 

pequenos, médios e grandes empreendimentos, ameaça territórios de povos indígenas, 

bem como de diversos outros Povos e Comunidades Tradicionais. 

No caso das PCHs, os conflitos ambientais territoriais podem se dar em virtude 

da grande quantidade de trabalhadores nos canteiros de obras (impacto este previsto nos 

EIAs das PCHs do Rio Iratim) ocasionando roubos, prostituição, inchaço nos serviços 

públicos, falta de infraestrutura etc. No caso de comunidades tradicionais e camponeses, 

os empreendimentos alegam como impacto positivo a geração de emprego, contudo, a 

saída dos jovens de comunidades tradicionais ou camponesas desagrega as 

comunidades, bem como, os costumes por trabalhos temporários que geram muito 

pouco retorno para as mesmas. 

 Os poucos empregos permanentes criados pelas PCHs são para funcionários 

profissionalizados, na maioria das vezes vindos de lugares distantes. 
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Especificamente com relação às PCHs do Rio Iratim, nos chama a atenção a 

possível implantação das PCHs Catanduva e Vista Alegre ,que se encontram em áreas 

de assentados da Reforma Agrária, já que são grupos que têm profunda relação com a 

terra e que passaram por grandes lutas para conquista da terra e que com estes 

empreendimentos seriam novamente espoliados. 

Cabe ainda destacar, que as áreas previstas para as PCHs na Bacia do Rio Iratim 

em sua maioria não apresentam regularização fundiária, dificultando assim a 

indenização dos posseiros, uma vez que nas negociações são considerados apenas os 

que detêm o título da terra. 

Com a implantação dos empreendimentos, existe a obrigatoriedade de se 

recuperar as áreas do entorno dos reservatórios. Nestas áreas o acesso é restrito e 

predomina como áreas de proteção, prevalecendo a visão de natureza como instância 

intocada, restringindo o acesso das populações à lenha, remédios naturais, a pesca etc. 

Com o avanço das PCHs, surgem novos arranjos territoriais produtivos com base 

no ordenamento posto pela sociedade capitalista, gerando assim todas as formas 

possíveis de expropriação territorial, expulsão de posseiros, grilagem, bem como outras 

maneiras de acumulação por espoliação (HARVEY, 2005). 

Segundo Formica, em entrevista à revista Contexto, há estudos que “mostram 

que 70% das famílias atingidas por barragens regrediram na questão econômica”. 

Durante discussão na Assembléia Legislativa do Paraná, também Formica levantou o 

seguinte aspecto: “o Movimento calcula que 170 empreendimentos a serem instalados 

no Estado devem impactar 30 mil famílias. É o equivalente ao número de famílias que 

não foram reassentadas nos últimos 20 anos. Vamos criar mais esse passivo?” (RIBAS, 

2011). 
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3.3.2 “DIREITO NÃO SE MITIGA, OU SE RESPEITA OU SE VIOLA” 

 

Durante discurso em 2007, o então presidente Lula afirmou: “Alguns peixes não 

podem travar o desenvolvimento do país” questionando a demora dos licenciamentos 

para as Usinas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira. 

Como afirma Leroy (2011): 

 

Na melhor das hipóteses, se teria aqui uma oposição entre o direito coletivo 

ao desenvolvimento e o direito de uma minoria ao seu território (no caso dos 

povos indígenas). Sejamos realistas. Não se coloca na balança dois direitos. 

Os imperativos do desenvolvimento se sobrepõem às outras considerações 

(LEROY, 2011, p.4). 

 

Infelizmente, “direitos” não têm sido algo que os eletroestrategistas respeitam. A 

comprovação disso vem do Relatório da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” 

do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), que identificou nos 

casos analisados em 7 empreendimentos hidrelétricos, dentre eles UHEs e PCHs, um 

conjunto de 16 direitos humanos violados: Direito à informação e à participação; 

Direito à liberdade de reunião, associação e expressão; Direito ao trabalho e a um 

padrão digno de vida; Direito à moradia adequada; Direito à Educação; Direito a um 

ambiente saudável e à saúde; Direito à melhoria contínua das condições de vida; Direito 

à plena reparação das perdas; Direito à justa negociação, tratamento isonômico, 

conforme critérios transparentes e coletivamente acordados; Direito de ir e vir; Direito 

às práticas e aos modos de vida tradicionais, assim como ao acesso e preservação de 

bens culturais, materiais e imateriais; Direito dos povos indígenas, quilombolas e 

tradicionais; Direitos de grupos vulneráveis à proteção especial; Direito de acesso à 

justiça e à razoável duração do processo judicial; Direito à reparação por perdas 

passadas; Direito de proteção à família e aos laços de solidariedade social ou 

comunitária (CDDPH - CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA 

HUMANA, 2010). 

É importante ressaltarmos que dentre os estudos de caso levantados pela 

Comissão Especial encontravam-se também exemplos de PCHs, que não fogem à regra 

de desrespeito e violação aos Direitos Humanos. Para as duas PCHs analisadas pela 
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comissão,  identificou-se violação de direito à informação e participação; à liberdade de 

negociação; à plena reparação dos danos, tratamento isonômico e negociação coletiva 

dos parâmetros de reparação; à moradia adequada; ambiente saudável e à saúde e o 

direito de ir e vir; à liberdade de reunião, associação e expressão, e a plena reparação de 

perdas e direito ao trabalho
25

. 

As PCHs do Rio Iratim em sua fase de licenciamento vem “seguindo a regra” de 

desrespeito aos Direitos, uma vez que o IAP e os empreendedores queriam realizar as 

consultas públicas sem estudos que elucidassem a população, o que foi impedido pelo 

Ministério Público num primeiro momento, sendo alegado pelos promotores Marcio 

Soares Berclaz e Beatriz Aguiar Arend (2011) “que a população ainda não havia sido 

devidamente esclarecida sobre o assunto, o que impediria um debate efetivamente 

democrático”. 

Segundo o Procurador Saint-Clair, em entrevista à revista Contexto, “não 

adianta realizar audiências públicas se as pessoas não entendem de fato a pauta da 

reunião” (RIBAS, 2011). 

Os conflitos ambientais, assim como os direitos violados por tais 

empreendimentos, evidenciam as contradições do sistema capitalista. Como afirmam 

Laschefski e Zhouri (2010, p.267), “o ápice das profundas e insolúveis contradições 

neste sistema aparece por meio dos conflitos ambientais territoriais”. 

Partindo deste pressuposto compreendemos que uma análise de impactos e de 

conflitos ambientais precisa trazer à tona a discussão do Modelo Capitalista de 

Produção, uma vez que partilhamos com Löwy (2000, p.80) sua afirmação de que: “se 

você não quer falar do capitalismo, não adianta falar do meio ambiente, porque a 

questão da destruição, da devastação, do envenenamento ambiental é produto do 

processo de acumulação do capital”.  

Os conflitos ambientais e a violação de direitos humanos são partes de um todo 

ainda maior, que é a acumulação por espoliação, fruto do que Harvey irá chamar de 

geografia histórica do capitalismo. Assim, na próxima seção buscamos trazer alguns 

aspectos do modelo capitalista, relacionado com a apropriação dos recursos naturais via 

acumulação por espoliação.  

                                                 
25

 Os casos analisados pela Comissão foram a PCH Emboque e a PC Fumaça (CDDPH - CONSELHO 

DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 2010). 
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3.4 ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO COMO RAPINAGEM DOS RECURSOS 

TERRITORIAIS: A ATUALIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO PRIMITIVA 

 

Até o momento, foram destacados dois aspectos fundamentais que articulam a 

relação entre capitalismo e ambiente através da mediação das PCHs: as eletroestratégias 

e seus lobbies para galgar vantagens para o setor elétrico mudando as leis e normas nas 

diferentes escalas; as formas como são feitos os EIA/Rimas, não evidenciando 

verdadeiramente os impactos sociais e ambientais, nem mesmo os do meio físico, e 

culminando com licenciamentos que são o retrato das eletroestratégias, pois os 

empreendedores buscam o licenciamento como se fosse um alvará qualquer e por força 

política o conseguem. Tais aspectos culminam com diversos conflitos que se referem ao 

modo de produção do espaço na sociedade urbano-industrial-capitalista, ou como 

denomina Harvey (2004, p.79) “a geografia histórica do capitalismo”, demonstrando 

sintomas claros de uma sociedade doente. 

Quando discutimos no Capitulo 1, o avanço das eletroestratégias, 

compreendemos que as discussões com relação ao setor elétrico e as eletroestratégias 

precisam ser entendidas atuando nas mais diversas escalas, desde o âmbito internacional 

com relação aos grandes capitais e a ação de instituições de financiamento e pesquisa, 

como o Banco Mundial, passando por aspectos mais regionais, como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, a IIRSA e outras iniciativas, ou na escala 

nacional com instituições de pesquisas, frentes parlamentares, lobbies etc., chegando à 

escala local com a influência política estadual, as empresas locais ou as câmaras de 

vereadores. 

Com base nos aspectos levantados em relação às eletroestratégias busca-se 

demonstra, como se configuram as mesmas em diferentes escalas, uma vez que: 

 

A escala apresenta uma grande potencialidade para compreender 

complexamente a realidade, oferecendo prioridade para questões de poder e 

diferença espacial. Portanto, perfila-se como instrumento afinado com a 

incorporação na análise de diferentes variáveis explicativas (econômicas, 

sociais, políticas, culturais...) e com a imbricação de âmbitos espaciais 

diversos (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006, p.284). 
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Tratar das eletroestratégias a partir de uma análise escalar é elemento 

fundamental para uma melhor compreensão das diferentes tramas relacionadas ao setor 

elétrico, tendo em vista a diversidade de aspectos presentes nas diferentes escalas, sejam 

elas globais, regionais, nacionais e locais. 

 

 

3.4.1 ELETROESTRATÉGIAS EM ESCALA GLOBAL 

Com relação ao cenário global, cabe destacar-se que vivemos ainda na ressaca 

das teorias neoliberais, as quais se assentam sobre o ideário da desregulamentação, 

privatização e da abertura comercial, altamente propalado pelas instituições 

multilaterais, fazendo parte das recomendações do FMI (Fundo Monetário 

Internacional), Banco Mundial e outras. 

No Brasil, o receituário neoliberal começou a ser amplamente seguido desde 

finais dos anos 1980, mas será nos anos 1990, ainda no mandato do então presidente 

Collor, que ele começa a ser aplicado de forma intensa, seguindo as recomendações 

impostas pelo Banco Mundial e o FMI e implantando o Plano Nacional de 

Desestatização – PND. Mas não foi só no Brasil. O receituário citado, fruto do 

Consenso de Washington, foi aplicado segundo Fiori (1997), em mais de 60 países. 

Dentre as exigências para a renegociação da dívida externa impostas pelo FMI e 

Banco Mundial destaca-se a abertura comercial e reformas, segundo normas destas 

instituições. De acordo com Chossudovsky (1999, p.46): 

 

Banco Mundial e FMI dividem as tarefas de monitoramento dos países. O 

FMI monitora o desempenho econômico de cada país via relatórios efetuando 

inspeções rigorosas das políticas econômicas dos membros, enquanto o 

Banco Mundial, por sua vez, encontra-se presente nos mais diversos 

ministérios, saúde, educação, meio ambiente e outros, estando às reformas 

nestes setores sob sua jurisdição além da supervisão da privatização das 

empresas estatais (CHOSSUDOVSKY, 1999, p.46). 

 

Contudo o cenário econômico vivido pelo Brasil hoje é diferente do de anos 

atrás, quando o país buscava recursos no FMI, Banco Mundial e outros. Hoje, um dos 

financiadores principais dos diversos projetos desenvolvimentistas do país tem sido o 

próprio país, via o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

o qual em 2011 emprestou mais que o dobro do valor desembolsado pelo Banco 
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Mundial
26

. Porém, conforme descreve Carvalho (2009, p.187), “as Instituições 

Financeiras Multilaterais - IFM são importantes porque são geradoras de conhecimentos 

que, apropriadas pelas classes dirigentes do país, passam a orientar a agenda de debates 

nacional”. 

O Banco Mundial, portanto, passa a ter um importante papel na produção de 

conhecimento e apoio técnico e menos relevante enquanto financiador, além do fato de 

significar uma garantia de avaliação para outras fontes de financiamento, como agência 

organizadora de credores (CARVALHO, 2009). 

No que diz respeito ao setor elétrico, o Banco Mundial tem atuado para efetuar 

mudanças no Licenciamento Ambiental conforme o relatório produzido pelo mesmo em 

2008, denominado “Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Hidrelétricos no 

Brasil: Uma contribuição ao debate”. Tal relatório foi analisado por Garzon (2008) e 

segundo o mesmo: “Estudo do Banco Mundial parte do pressuposto que as normativas 

socioambientais é que devem se submeter às exigências dos investidores, e não o 

contrário”. 

Na análise realizada por Carvalho (2009) ficam evidentes também outras 

estratégias do Relatório do Banco Mundial para interferir na ação do Ministério Público 

e no Judiciário Federal, que têm sido dos poucos defensores das minorias atingidas 

pelos empreendimentos hidrelétricos e se colocado contrários à criminalização dos 

movimentos sociais. 

As investidas do Banco Mundial contra a legislação ambiental brasileira se dão 

em virtude da demora no processo de licenciamento, segundo o que torna um ambiente 

desfavorável aos investimentos do capital privado. 

No caso do Brasil, as ações do Banco Mundial têm sido mais de geração de 

conhecimento e apoio técnico, contudo o investimento do Banco no mundo é bastante 

considerável, conforme pode se observar no GRÁFICO 1, principalmente no que se 

refere às energias renováveis, nas quais se incluem as hidrelétricas. 

 

                                                 
26

 Portal Vermelho “BNDES empresta mais que Banco Mundial e financia expansão latina” disponível 

em: http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=7&id_noticia=176706. 

http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=7&id_noticia=176706
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GRÁFICO 1 - OPERAÇÕES DO GRUPO BANCO MUNDIAL RELATIVAS À ENERGIA 

Fonte: Grupo Banco Mundial, (2009). 

 

O gráfico retirado de uma abordagem setorial elaborada pelo Banco Mundial, 

mostra que os investimentos em energias renováveis, foram superior a 8 bilhões de 

dólares no ano de 2009, um aumento superior a 100% em comparação com o ano de 

2007. 

No site do Banco Mundial há um documento denominado “Banco Mundial 

Empréstimo para Grandes Barragens: Uma Revisão Preliminar dos Impactos
27

”, tal 

análise simplifica os impactos das grandes barragens. O mesmo afirma que de 50 

barragens analisadas que removeram aproximadamente 830 mil pessoas, 45 apresentam 

vantagens na relação custo/benefício.  

Tal documento apresenta ainda, como recomendação que o Banco Mundial 

busque interferir nas barragens de forma indireta, por meio de aconselhamentos e ajuda 

aos países, bem como apoio a políticas setoriais e avaliações ambientais (THE WORLD 

BANK GROUP, 2012). Estas recomendações corroboram com a afirmação de Carvalho 

(2009), do importante papel do Banco Mundial enquanto produtor de conhecimento e 

apoio técnico. 

Para além do Banco Mundial, cabe destacar as ações da Organização das Ações 

Unidas - ONU em promover e exaltar as hidrelétricas, especialmente as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas PCH, pela suposta baixa emissão de gases de efeito estufa, 

ideologia esta bastante questionada por Fearnside (2012), segundo o qual “os créditos 

de carbono para hidrelétricas prejudicam os esforços mundiais para controlar o 

aquecimento global”, pois as mesmas também produzem gases de efeito estufa. 

Cabe ressaltar que na escala global, é o Banco Mundial o maior dos indutores 

das eletroestratégias, seja por meio da “geração de conhecimento”, pelo financiamento 

dos empreendimentos e principalmente como indutor da ideologia de que os impactos 

são mitigáveis ou ainda de que os empreendimentos trazem grandes contribuições ao 

                                                 
27

 World Bank Lending for Large Dams: A Preliminary Review of Impacts. Disponível em 

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/BB68E3AEED5D12A48

52567F5005D8D95#top  

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/BB68E3AEED5D12A4852567F5005D8D95#top
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/BB68E3AEED5D12A4852567F5005D8D95#top
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desenvolvimento econômico, além de evitarem grandes consumos de combustíveis 

anualmente (THE WORLD BANK GROUP, 2012). Ou seja, persiste a visão econômica 

sobre impactos ambientais, sociais e pode-se dizer até mesmo humana. 

 

3.4.2 ELETROESTRATÉGIAS EM ESCALA REGIONAL LATINO-AMERICANA 

 

 Na escala regional da América Latina, a influência se dá principalmente por 

parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, através das atividades da 

Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana – IIRSA. A 

IIRSA é um processo multisetorial que pretende desenvolver e integrar as áreas de 

transporte, energia e telecomunicações da América do Sul, em dez anos. 

O plano foi criado oficialmente em 2000, durante a Reunião dos Presidentes da 

América do Sul, em Brasília, com a finalidade de integrar fisicamente a região. A base 

do planejamento são 10 Eixos de Integração da América do Sul, que abrangem faixas 

geográficas de vários países que concentram ou possuem potencial para desenvolver 

bons fluxos comerciais, visando formar cadeias produtivas e assim estimular o 

"desenvolvimento regional" (IIRSA - INICIATIVA PARA A INTEGRAÇÃO DA 

INFRA-ESTRUTURA REGIONAL SUL AMERICANA, 2000). 

Entre os encaminhamentos deste encontro definiu-se que o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), elaboraria um plano de ação para a 

integração proposta. O estudo “Un Nuevo Impulso a la Integración de la Infraestructura 

Regional en América del Sur”  foi apresentado pelo BID em dezembro de 2000, 

portanto apenas três meses após a “criação” da IIRSA. Neste documento, entre outros 

assuntos, são apresentados os problemas que inibem o comércio intra-regional e as 

alternativas para melhorar o fluxo de mercadorias; a situação da infraestrutura e seus 

principais entraves, ou seja, as barreiras naturais da América do Sul, como o próprio 

texto descreve: “...Concluindo cabe destacar os principais problemas que para a 

integração física delineia a geografia através de formidáveis barreiras naturais tais como 

a Cordilheira dos Andes, a Selva Amazônica e a Bacia do Orinoco” (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID, 2000,p. 33). 
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A coordenação operacional da IIRSA está a cargo da Corporación Andina de 

Fomento (CAF), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). 

Com relação as eletroestratégias fica evidente os investimentos no setor elétrico 

no GRÁFICO 1, que apresenta os investimentos do BID, para os diferentes setores, 

sendo a energia o segundo maior alvo de investimentos nos últimos cinco anos. 

 
                             GRÁFICO 2 - INVESTIMENTOS DO BID (2007-2011) NA AMÉRICA DO SUL 

           FONTE: BID, (2012). 

 

Segundo Carvalho (2009, p.188): 

 

[...] o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem grande influência na 

determinação das diretrizes da IIRSA, através da ocupação de postos-chaves 

na estrutura de gestão e de assistência técnica, áreas importantes na definição 

do arcabouço institucional da IIRSA, dos projetos considerados prioritários, 

bem como das diretrizes para o financiamento dos mesmos, incluindo os 

estudos de viabilidade. 

Em relação ao modelo energético brasileiro, as IFMs têm investido 

pesadamente para a construção de um marco regulatório que preserve os 

interesses da iniciativa privada que atua no setor: segurança jurídica, retorno 

dos investimentos e liberdade para remessa de lucros (CARVALHO, 2009, 

p.188, grifos nossos). 

 

Outra agente propulsora das eletroestratégias em escala regional tem sido a 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL que atua como produtora 

de conhecimento com relação ao setor elétrico. 
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Em um dos estudos da Cepal, “Setor elétrico: desafios e oportunidades” de 

Oliveira (2011, p.7) descreve “O setor elétrico sofreu reforma radical na década de 1990 

com o objetivo de atrair investidores privados e melhorar seu desempenho econômico-

financeiro. A crise do racionamento gerou dúvidas quanto à capacidade de a reforma 

elétrica oferecer os benefícios econômicos anunciados.”  Contudo, apesar deste 

diagnóstico, o estudo afirma que “No entanto, a espinha dorsal da reforma não foi 

modificada” (OLIVEIRA, 2011, p.7). 

Ainda em Estudo da Cepal elaborado por Coviello, Gollán e Pérez, (2012, p.5) 

 

Entre los años 80 y 90s la región de América Latina y el Caribe atravesó un 

proceso de reformación importante de su sector eléctrico. En dicho proceso, 

la mayoría de los países de la región privatizaron parte o la totalidad de dicho 

sector que históricamente estuvo en manos del Estado. De esta manera, las 

empresas privadas quedaron, en gran parte, a cargo de la generación, 

transmisión y distribución de la electricidad mientras que el gobierno se 

convirtió en regulador del sector a través de instituciones creadas 

específicamente con este fin. En líneas generales, este proceso y modelo fue 

en cierto modo exitoso y llevó a un mejoramiento del servicio. En la mayoría 

de los casos, este modelo se mantiene hasta hoy. (COVIELLO, GOLLÁN e 

PÉREZ, 2012,p.5, grifo nosso) 

 

O estudo define como exitosas as privatizações ocorridas nos países da América 

Latina, esquecendo-se que no caso do Brasil, por exemplo, o racionamento ocorrido em 

2001 foi por falta de investimentos no setor, uma vez que os investidores compraram 

tais empresas e apenas queriam lucrar e não investir. 

Outro elemento apresentado por este estudo da Cepal diz respeito às Parcerias-

Público-Privadas – PPP: 

 

Tradicionalmente, las PPP se definieron como un contrato legalmente 

vinculante entre gobierno y empresas privadas para la prestación de bienes y 

servicios, delegando las responsabilidades y riesgos mayormente al socio 

privado. Actualmente, sin embargo, las PPP se están volcando a un modelo 

en donde los sectores público y privado se involucran en el proyecto durante 

todas las fases: construcción, financiación y operación, haciéndolo así más 

atractivo para el sector privado ya que los riesgos son también asumidos por 

el gobierno. (COVIELLO, GOLLÁN e PÉREZ, 2012, p.29-30) 
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Com relação às PPPs, no tocante às PCHs, vale à pena um comentário do 

Senador Roberto Requião (2011). Ao tratar das mesmas afirma que quando as empresas 

públicas são minoritárias nos empreendimentos “o grupo privado faz a obra pelo preço 

que quiser o que significa um superfaturamento já na construção da usina”. 

O Senador afirma ainda que as PCHs “financiadas pelo BNDES, é melhor que 

pedágio e vender cocaína. Se pagam em 6 anos, negócio só para os íntimos” 

(REQUIÃO, 2011). 

 O Senador chama à atenção, pois o BNDES financia até 70% das obras de 

PCHs, os outros 30% não sendo as empresas estatais majoritárias os empreendedores 

podem contratar os serviços aos preços que quiserem, ou seja, podem contratar as obras 

a um preço muito mais elevado e o dinheiro público pagará. 

 

 

3.4.3 ELETROESTRATÉGIAS EM ESCALA NACIONAL 

 

As eletroestratégias no contexto brasileiro conseguiram diversas benesses
28

, 

nesse subitem nosso objetivo é tratar quem são os grupos de interesses que as 

impulsionam, uma vez que no Brasil os think tanks ligados ao tema perpassa desde 

professores universitários, poderosas entidades como a FIESP, e a grande mídia ao 

serviço de “vender” tais idéias. 

Com relação a grupos universitários podemos citar o Grupo de Estudos do Setor 

Elétrico – GESEL, coordenado pelo professor Nivalde de Castro, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Este grupo apresenta diversos trabalhos acadêmicos 

em defesa das hidrelétricas considerando as mesmas “energia limpa”, tais “estudos” têm 

sido propagandeados pela grande mídia como esta notícia veiculada pelo Jornal do 

Brasil em 26 de abril de 2010: 

O crescimento da economia brasileira vai levar a um aumento no consumo de 

energia e o país vai precisar a cada ano de cerca de 5 mil MW de capacidade 

nova instalada. Isso equivale à quantidade de energia estimada para a UHE 

de Belo Monte. A avaliação é do coordenador do Gesel-UFRJ, Nivalde de 

Castro. “Essa usina, bem como as usinas de Jirau e Santo Antônio [no Rio 

                                                 
28

 Já discutimos a respeito destas no Capítulo 1. 
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Madeira, RO], vai reafirmar a matriz hidrelétrica brasileira, que é limpa, 

renovável e apresenta uma tarifa muito barata”, diz o coordenador. Castro 

lembra que, em 2007 e 2008, quando o Brasil não tinha projetos de 

hidreletricidade para levar a leilão, por causa da paralisação dos estudos de 

inventário, o Brasil foi obrigado a contratar 7 mil MW de termelétricas a 

óleo, energia considerada mais cara e mais poluente. Para ele, o Brasil tem a 

melhor matriz elétrica do mundo. Segundo Castro, “É um empreendimento 

que o Brasil precisa, tem um peso muito importante para o desenvolvimento 

do país. Isso é o que move a AGU [Advocacia-Geral da União] para evitar 

qualquer imbróglio que venha a prejudicar a construção desse 

empreendimento” (Jornal do Brasil, 2010). 

 

Ainda, no Jornal Valor Econômico de 3 de janeiro de 2012, temos o seguinte 

artigo, “A real questão de Belo Monte: ter ou não ter” onde dentre outros aspectos é 

citada a matriz energética brasileira: “A construção de Belo Monte faz parte dessa 

estratégia de manter a matriz elétrica brasileira entre as mais sustentáveis e competitivas 

do planeta” (CASTRO, DANTAS e LEITE, 2012). 

Outro aspecto importante de se destacar são os investimentos do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que é o grande financiador do 

Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC do governo federal, responsável 

dentre outros investimentos, pelas hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. 

Vale ressaltarmos que as escalas acabam se entrelaçando e interagindo. Um 

exemplo disso é o BNDES com relação à IIRSA, como cita Carvalho (2009, p.184): 

O BNDES tem sido decisivo para ampliar a influência do Brasil na América 

do Sul, através da concessão de empréstimos a governos e empresas da 

região. Isto porque ao bloco de poder que comanda o Estado brasileiro 

interessa, por um lado, que as obras de infraestrutura previstas pela IIRSA 

nos países vizinhos, que se articulam com as do PAC e que são fundamentais 

à inserção do nosso país no mercado global, sejam executadas integralmente; 

por outro, que esse processo também contribua para abrir as economias sul-

americanas às empresas brasileiras, associadas ou não a grandes grupos 

econômicos do exterior (CARVALHO, 2009, p.184). 

 

Segundo Relatório de Gestão do BNDES para o exercício de 2011: 

A atuação do BNDES no PAC pode ser quantificada também pelo volume de 

desembolsos, que somaram, até dezembro de 2011, R$ 104,8 bilhões, dos 

quais R$ 84,5 bilhões em projetos de energia, R$ 13,1 bilhões em logística e 

R$ 7,2 bilhões nas áreas social e urbana e de administração pública (BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 

BNDES, 2012, p.37, grifo nosso). 
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A tabela abaixo demonstra o grau de investimentos do BNDES, via PAC, nos 

diferentes eixos: 

TABELA 2 - INVESTIMENTOS DO BNDES POR EIXO DO PAC 

PAC - Carteira do BNDES 

POSIÇÃO EM 31.12.2011 

EIXOS 
NÚMERO DE 

PROJETOS 

INVESTIMENTO 

TOTAL (R$ 

MILHÕES) 

PARTICIPAÇÃO 

DO BNDES (R$ 

MILHÕES) 

DESEMBOLSOS 

2011 (R$ 

MILHÕES) 

Energia 310 258.811 137.240 14.763 

logística 94 49.888 31.314 3.600 

Infraestrutura social e 
urbana 85 18.462 10.667 1.447 

Administração Pública 14 196 166 18 

Total 503 327.357 179.387 18.827 

Fonte:BNDES,2011 

  

O Relatório Anual de 2011, do BNDES ainda descreve: 

 

Mais uma vez, o setor de energia sobressai pela concentração de recursos, da 

ordem de 80%, em função da necessidade da ampliação da oferta de energia 

para viabilizar a trajetória de crescimento do país. Em 2011, o BNDES 

contratou projetos de geração de energia elétrica, no âmbito do programa, 

que correspondem a 2.550 MW de capacidade instalada (BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - 

BNDES, 2011). 

  

Há ainda, diversos outros atores envolvidos nas eletroestratégias em escala 

nacional como a Fiesp, contudo já descrevemos no capitulo 1, não traremos o assunto 

para a discussão novamente. 

 

3.4.4 Eletroestratégia em Escala Local 

 

 Na escala local é onde acontecem os conflitos. As ações das eletroestratégias se 

manifestam pelos interesses nos investimentos que estas obras geram, prefeitos e 

vereadores querem ampliar a arrecadação e acabam sendo favoráveis a tais 
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empreendimentos, um exemplo disso é a notícia da câmara de vereadores de Palmas 

(município que pode ter uma PCH): 

 

A comissão de vereadores da Câmara de Palmas que avalia a instalação da 

PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Paiol Grande, entre os municípios de 

Palmas e Bituruna, entregou o relatório de estudos realizado através de visitas 

na área a ser impactada. Durante a sessão ordinária do dia 29 de agosto, os 

vereadores aprovaram por unanimidade o relatório de avaliação que agora 

segue para os devidos órgãos competentes (JORNAL DE BELTRÃO, 2011). 

 

A notícia ainda afirma: 

 

Diante do não conhecimento técnico-científico, os membros da comissão não 

têm condições de prestar informações sobre o impacto ao meio ambiente. 

Este constará, necessariamente, do EIA/RIMA, elaborado pelo órgão 

ambiental competente, que é o Instituto Ambiental do Paraná, sendo que a 

área total a ser atingida ficará localizada dentro do Estado do Paraná 

(JORNAL DE BELTRÃO, 2011, grifo nosso). 

 

 Se por um lado os vereadores aprovam os empreendimentos sem o 

conhecimento técnico necessário, os prefeitos veem nestes empreendimentos formas de 

gerar empregos como podemos perceber: 

 

O prefeito de General Carneiro, Ivanor Dacheri, relatou que a administração 

está à disposição da EPP no que for necessário para a implantação deste 

empreendimento. Ele salientou que apesar de a barragem não ser feita dentro 

do município, haverá benefícios com relação a postos de trabalho para a 

construção do empreendimento de outras receitas (PORTAL RBJ, 2011, 

grifos nossos). 

 

 Outro prefeito ainda afirma ao Portal RBJ: 

O prefeito de Coronel Domingos Soares, Mauro Correa de Almeida, destacou 

que seu município também já concedeu a licença para que os projetos possam 

ter andamento. No município de Coronel Domingos Soares estão previstas 

entre dez e doze Pequenas Centrais Hidrelétricas. Quatro projetos também 

envolveriam o território do município de Palmas (PORTAL RBJ, 2011, grifo 

nosso). 
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Podemos perceber que na escala local o que acontece é uma maior interferência 

dos empreendedores no poder local, vereadores e prefeitos enquanto que em escalas 

global, regional e nacional as intervenções são além das escalas de poder, por via da 

produção do conhecimento, a persuasão via mídia e pelos financiadores. 

Mas um aspecto fundamental a ser levantado e que culmina por fazer sentido 

entre a escala local, da Bacia do Rio Iratim, e as demais escalas é com relação aos 

empreendedores dos Projetos. Por exemplo, a EPP – Empresa Paranaense de 

Participações S.A, foi “fundada em 31/03/2008, na cidade de Curitiba, Paraná, A EPP 

Energia desenvolve e gerencia projetos no segmento de energia elétrica com o objetivo 

de instalar e operar empreendimentos geradores de energias renováveis” (EPP - 

EMPRESA PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES S.A, 2011). 

A EPP foi constituída como holding e é formada por grupos de empresas 

investidoras como podemos observar no esquema da EPP na FIGURA 9. 

 

 
FIGURA 9 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA EPP 

                         Fonte: EPP Energia, (2011). 

 

Todos os grupos empresariais que compõem a EPP estão relacionados a grandes 

empresários de diversos setores como de infraestrutura, aeroportos, transporte, ou por 

políticos. Vamos fazer uma breve descrição destes investidores para que possamos 

entender como se relacionam com outras escalas na ordem das eletroestratégias, mas 

também entender a lógica deste capital que descreveremos na próxima seção. 

Começando pela Enerpar (Energia do Paraná e Participações S.A) que detém 

25% da EPP. A mesma é composta pela empresa Ouro Verde a qual tem como principal 

acionista o ex-governador do Paraná João Elísio Ferraz de Campos também idealizador 

da EPP. A Enerpar é composta ainda pela Desenvix que é controlada pela holding 

Jackson Empreendimentos Ltda. que controla todos os empreendimentos do Grupo, ou 

seja, além da Desenvix, a Engevix (que tem a FUNCEF - Fundação dos Economiários 

Federais, como sócia) atuou em Itaipu, Tucuruí e hoje no Projeto de Belo Monte, a 
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Ecovix (atua no setor de infraestrutura de petróleo) e a Infravix (concessões de 

aeroportos). 

A GRP Empreendimentos S.A é composta pela Goetze Lobato Engenharia que 

trabalha com grandes obras de infra-estrutura e tem como associada a Brascan, que teve 

seu nome mudado para Brookfield, é uma gestora global de ativos com ações em 

diversas bolsas e têm atuado no Brasil investindo em florestas, agronegócio, 

hidrelétricas dentre outros investimentos. 

A SMP-Energia e Participações é controlada pela Tucuman Enegenharia e 

Empreendimentos Ltda, que participa de empreendimentos como Concessões de 

Rodovias e o Terminal de Contêineres de Paranaguá. 

Por fim, a FIP DGX é composta pelo empresários Wilson Delara, maior 

acionista da América Latina Logística – ALL, Rodrigo Hoertzel titular de um dos 

maiores grupos de empresas de transporte de Curitiba e Carlos Gâmboa ex-controlador 

da Geodex empresa de Infra estrutura de telecomunicações. 

De antemão podemos entender que na escala global temos a influência de 

agências multilaterais na abertura de mercados e também na reestruturação do setor 

elétrico, na escala regional os investimentos de órgãos como o BID influenciam as 

aberturas e reestruturações e estudos que evidenciam tais ações, na escala nacional 

temos a chancela do Estado com seu poder de coerção em nome do “bem público”, 

alterando as diversas leis para facilitar para capitais se instalarem no país, nos estados e 

nos municípios e por fim vemos que os capitais investidos no local são internacionais 

ou de empresas responsáveis por investimentos diversos, em outros lugares do país. 

Cabe ressaltarmos que os diferentes think tanks descritos nas escalas acima 

caracterizam-se, de acordo com Almeida (2010, p.138): 

Os think tanks estão se convertendo rapidamente em rígidos e burocráticos 

groupthink, classificação elaborada nos anos 1950-60 pelo sociólogo Willian 

H. Whyte para explicar como a coesão grupal e a uniformidade dos 

argumentos e opiniões podem levar a distanciamentos dos processos reais, 

dando lugar, em decorrência, tanto a pequenas tragédias quanto a catástrofes 

(ALMEIDA, 2010, p.138, grifo nosso). 
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3.5 DIFERENTES ESCALAS DE UM MESMO PROCESSO DE ESPOLIAÇÃO 

As diferentes escalas das eletroestratégias se entrelaçam e se confundem com as 

diferentes escalas de acumulação por espoliação. Um exemplo disso é o processo de 

privatização pelo qual passou o setor elétrico brasileiro orquestrado pelo FMI e Banco 

Mundial como já descrito acima. 

O Processo de acumulação do capital em sua fase de globalização neoliberal e 

sob a hegemonia do império norte-americano tem por necessidade a expansão ilimitada, 

culminando com um processo infinito de acumulação de mercadorias, capital e lucro 

(LÖWY, 2000). 

Portanto, quando no Brasil e em quase todos os países da América Latina são 

aplicadas as diretrizes do “Consenso de Washington”, com seus princípios liberais de 

desregulamentação do sistema econômico, incentivo a competição e retirada do Estado 

do setor produtivo, percebemos o que Gonçalves Junior (2002) afirma para o Brasil: 

 

[...] enquanto foi assegurada a democratização ‘lenta e gradual’ do poder do 

Estado brasileiro – foram encaminhadas uma série de ações e diretrizes que 

atuaram como instrumentos de degradação das empresas estatais, forjando o 

ambiente para dar sustentação ao discurso liberal”
29

 (GONÇALVES 

JUNIOR, 2002, p. 157). 

 

Estas mudanças faziam-se necessárias, pois como descreve Pinheiro (2007):  

O modelo de desenvolvimento baseado na expansão econômica através de 

ganhos de produtividade proporcionados por produtos primários destinados à 

exportação, e pela industrialização logo entrou em colapso. Aliado a esse 

fator, os países capitalistas centrais, em meio ao quadro recessivo mundial e à 

saturação dos mercados dos países hegemônicos, na década de 1990, 

passaram a objetivar uma alteração nas relações de poder dentro dos seus 

Estados para estabelecer uma nova regulação econômica com vistas à 

retomada do crescimento econômico (p.10). 

 

Ainda segundo Rosa e D’Araujo (2003, p.205): 

 

Estes (mercados dos países hegemônicos), hospedeiros do capital 

internacional, buscando novos mercados e maiores rentabilidades, 

                                                 
29

 Estes aspectos foram descritos no Capítulo 1 quando descrevermos o setor elétrico brasileiro. 
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formularam um conjunto de condições, que deveriam ser aplicadas de forma 

a atrair e garantir minimamente a aplicação de recursos em países periféricos 

cujos mercados são classificados como “arriscados” (ROSA e D’ARAUJO, 

2003, p. 205, grifo nosso). 

 

Tais aspectos por nós descritos coadunam-se perfeitamente com a teoria da 

sobreacumulação descrita por Harvey (2005, p.117) e, portanto “a expansão geográfica 

do capitalismo [...] é bastante útil para a estabilização do sistema precisamente por criar 

demandas tanto de bens de investimento como de bens de consumo” desta forma, uma 

vez que houve uma grande acumulação de capital nos países hegemônicos foi 

necessário investir em países como o Brasil. 

Segundo Harvey (2005, p.130), “O FMI e o Banco Mundial mudaram quase que 

da noite para o dia seus parâmetros de política, e em poucos anos a doutrina neoliberal 

fizera uma curta e vitoriosa marcha por sobre as instituições e passara a dominar a 

política, primeiramente no mundo anglo-saxão, porém mais tarde em boa parte da 

Europa e do mundo”. 

Com relação à acumulação ainda descreve Harvey (2005, p.117), “também é 

possível acumular diante de uma demanda efetiva em estagnação se os custos dos 

insumos (terra, matérias-primas, insumos intermediários, força de trabalho) sofrerem 

um declínio acentuado” (grifo nosso). Desta forma, quando as empresas públicas 

“foram proibidas de investir, pois os investidores não queriam seus caixas 

comprometidos quando se apossassem destas empresas” (GONÇALVES JUNIOR, 

SAUER, et al., 2007, p.389), os recursos “economizados” serviram em alguns casos 

para comprar outras empresas” (GONÇALVES JUNIOR, SAUER, 2007, p.389). 

Cabe destacarmos que o governo, nos anos 1990, tentou vender as centrais 

geradoras hidrelétricas seguindo critérios dos financistas, ou seja, media-se o que as 

empresas valiam pelo que valia o dinheiro no mercado. Avaliavam o chamado “fluxo de 

caixa descontado”, a capacidade da geradora de fazer caixa, gerar lucro e comparavam 

esse resultado com o potencialmente obtido pelo mesmo valor, emprestado a juros no 

mercado financeiro. Como o governo mantinha uma política de juros altíssimos no país, 

o dinheiro comandado pelos investidores valia muito, e as estatais, pouco 

(GONÇALVES JUNIOR, SAUER, et al., 2007, p.389). 

Desta forma podemos ver, na prática, que o sistema de crédito torna os 

territórios vulneráveis a fluxos de capitais especulativos e fictícios, que podem tanto 
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estimular como solapar o desenvolvimento capitalista (HARVEY, 2005). E ser usado, 

como no caso do setor elétrico brasileiro, para impor-lhes profundas desvalorizações.  

Já com relação ao processo de privatização, compartilhamos as afirmações de 

Harvey (2005, p.130): 

 

Como a privatização e a liberalização do mercado foram o mantra do 

movimento neoliberal, o resultado foi transformar em objetivo das políticas 

do Estado a “expropriação das terras comuns”. Ativos de propriedade do 

Estado ou destinados ao uso partilhado da população em geral foram 

entregues ao mercado para que o capital sobreacumulado pudesse investir 

neles, valorizá-los e especular com eles (HARVEY, 2005, p.130). 

 

Portanto a privatização para A. Roy, citado por Harvey: 

 

É essencialmente “a transferência de ativos públicos produtivos do Estado 

para empresas privadas. Figuram entre os ativos produtivos os recursos 

naturais. A terra, as florestas, a água, o ar. São esses os ativos confiados ao 

Estado pelas pessoas a quem ele representa... Apossar-se desses ativos e 

vendê-los como se fossem estoques a empresas privadas é um processo de 

despossessão bárbara numa escala sem paralelo na história” (HARVEY, 

2005, p.133). 

 

Todo o processo de espoliação vivenciado no Brasil se deu com o apoio do 

Estado, que desde fins dos anos 1980, buscou formas de criar um “ambiente saudável de 

negócios”, favorável à acumulação. Desta forma, os ataques ocorridos no âmbito das 

eletroestratégias às diversas legislações, federal, estadual e mesmo municipal são as 

“estruturas institucionais”, que facilitam o florescer da acumulação de capital. 

Com todo este arcabouço oferecido pelo Estado, novos campos de atividades 

lucrativas foram abertos e isso ajudou a sanar o problema da sobreacumulação, por 

algum tempo. Contudo, uma vez desencadeada tal dinâmica, criou-se fortes pressões de 

“descoberta de um número cada vez maior de arenas, domésticas ou externas, em que se 

pudessem executar privatizações” (HARVEY, 2005). 

Em nossa compreensão, portanto, essa “necessidade de descobrir novas arenas 

domésticas” resulta em dois aspectos. Um primeiro diz respeito à crise do setor elétrico, 

pois os capitalistas não investindo nas hidrelétricas como ocorreu na década de 1990, e 
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ocasionando o “apagão”, conseguiram com que grande quantidade de recursos por parte 

do governo fosse inserido no setor, o que proporciona maior liquidez no setor, ou seja, é 

também uma forma de orquestrar crises como descreve Harvey (2005), e assim 

conseguir mudanças de legislação que permitem maior acumulação e, em função das 

formas com que é feito, até espoliação. O segundo aspecto é que tendo em vista as 

resistências por parte dos atingidos por grandes hidrelétricas, um caminho para o 

“alívio” à sobreacumulação são as PCHs, que fazem jus a uma série de benefícios 

ofertados pelo Estado burguês e se utilizam de um discurso “sustentável”. 

A lógica das PCHs do Rio Iratim não foge à “regra”, pois são propostas por 

empresas como a EPP Energia, a qual é uma holding formada por grandes investidores 

do setor elétrico no Brasil e no mundo, tendo em seu seio desde políticos como o ex-

governador do Paraná, Fundos de Investimentos de países como a Noruega, grandes 

empresas que atuam em Bolsas de Valores de Nova Iork e Toronto e empresas de 

infraestruturas diversas (petróleo, rodovias, portos, aeroportos, grandes hidrelétricas 

etc.). 

Nesse contexto, a Bacia do Rio Iratim, com as diversas PCHs previstas, 

configura-se como parte do mundo espaço-temporal, entrelaçado de fluxos financeiros 

de capital excedente com conglomerados de poder político e econômico em pontos 

nodais (Nova York, Londres, Tóquio), que buscam seja desembolsar e absorver os 

excedentes de maneiras produtivas, geralmente em projetos de longo prazo em espaços 

variados ou usar o poder especulativo para livrar o sistema da sobreacumulação 

(HARVEY, 2005). 

Não poderíamos encerrar esta seção sem tratar de um aspecto que podemos 

entender como novo da dinâmica do capital, que diz respeito ao “colonialismo verde”. 

Tal aspecto foi discutido por Almeida (2010) bem como por Laschefski e Zhouri 

(2010), contudo com um enfoque voltado para o agronegócio. No caso do setor elétrico 

e especificamente das PCHs, as mesmas têm sido vistas como mais uma “saída” para a 

questão do aquecimento global, o que na realidade é uma forma diferenciada de 

acumulação via Mercado de Carbono. 

Descrevendo de forma bastante sintética, o mercado de créditos de carbono 

surgiu a partir do Protocolo de Kyoto, acordo internacional que estabeleceu que os 

países desenvolvidos deveriam reduzir, entre 2008 e 2012, suas emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) 5,2% em média, em relação aos níveis medidos em 1990. O 
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Protocolo de Kyoto criou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que prevê 

a redução certificada das emissões. Uma vez conquistada essa certificação, quem 

promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a créditos de carbono e 

pode comercializá-los com os países que têm metas a cumprir (BRASIL, 2012). 

É nesta certificação de MDL que muitas PCHs têm conseguido investimentos 

para estes empreendimentos. Cabe, portanto dois questionamentos: um que diz respeito 

ao fato de as PCHs, não estarem imunes a emissões de GEE, que para Fearnside (2004), 

logo que a água emerge das turbinas, a pressão cai até o nível de uma atmosfera, e a 

maior parte do gás nela dissolvido é imediatamente liberada. Gases assim liberados 

incluem o CO2 e o CH4. Embora presente na água em menor quantidade que o CO2, o 

CH4 é que torna as hidrelétricas uma preocupação no que se refere ao aumento do efeito 

estufa (FEARNSIDE, 2004). 

O segundo questionamento, é quanto à conversão dos recursos naturais em 

mercadorias, mercadorias essas fictícias, pois não são produzidas para que sejam 

vendidas no mercado. Tal aspecto ocorre com relação ao Carbono e também com a 

mercantilização da água. Assim, há uma onda denominada “capitalismo verde” ou 

“modernização ecológica”, de fazer que a natureza deixe de ser apenas objeto de 

extração de valor de uso e se torne diretamente detentora de valor de troca, sem 

necessidade de extração e consumo de recursos naturais. Ou seja, a criação de 

“mercadorias fictícias”, associadas à conservação ambiental via venda de serviços 

ecológicos (mercado de carbono, pagamento pela manutenção da biodiversidade, 

ecoturismo etc.). Tal prática conduz a duas contradições: o confronto entre 

trabalhadores e as relações de trabalho e a discordância entre as forças de produção e as 

condições de produção (IORIS, 2010). 

Com o avanço das relações capitalistas de produção, se rompe o metabolismo 

entre sociedade e natureza em função da crescente mercantilização dos recursos e 

processos da natureza. 

Ainda a respeito da relação sociedade-natureza, Marx e Engels na Ideologia 

Alemã, apresentam-se contra a relação ser humano natureza apresentada por Feuerbach, 

apontando que “a essência de um peixe do rio é a água do rio”, contudo “esta deixa de 

ser a essência do peixe quando deixa de ser um meio de existência adequado ao peixe, 

quando é poluída pela indústria, ou seja, drenada para canais” e incluímos ainda aquela  
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barrada por reservatórios, servindo à indústria barrageira e elétrica (MARX e ENGELS, 

2007, p.47). 

Encerramos esta seção afirmando que diferentemente de nossa sociedade
30

, 

Marx, já em 1840 rejeitava categoricamente a alegação de que tais formas de 

desenvolvimento eram inevitavelmente inerentes à “essência humana” e que por 

consequência, o problema consistia em como se adaptar a essas formas do cotidiano 

(MÉSZÁROS, 2009). 

Por fim, vale ressaltar que o modelo capitalista vigente tem erodido até mesmo o 

conhecimento por meio da mercantilização, culminando com a inviabilização de estudos 

como análise integrada. Por conseguinte, apenas como medida atenuante, pois 

compreendemos que qualquer alternativa dentro do atual modelo será apenas outra 

forma de proporcionar acumulação. Todas as artimanhas de espoliação do capital 

culminam nos conflitos ambientais, conflitos estes característicos do modelo doentio 

que vivemos, ocasionados em suas diferentes escalas pelas eletroestratégias, 

orquestradas por agências multilaterais, empresários, políticos, cientistas, mídia, dentre 

outros, que desta forma mantém o modelo de acumulação por espoliação, criando assim 

a geografia histórica do capital. 

  

                                                 
30

 O Governo brasileiro por entender como inevitável as mudanças climáticas já desenvolve planos como 

este “BNDES começa a operar crédito para adaptação a mudanças climáticas. Empréstimos fazem parte 

do Fundo Clima, do Ministério do Meio Ambiente. Recursos disponíveis podem atingir R$ 560 milhões 

em 2012”. Disponível em http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/02/bndes-comeca-operar-credito-

para-adaptacao-mudancas-climaticas.html. 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/02/bndes-comeca-operar-credito-para-adaptacao-mudancas-climaticas.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/02/bndes-comeca-operar-credito-para-adaptacao-mudancas-climaticas.html
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CONCLUSÕES 

 

inda que as PCHs não tenham sido construídas, cabe ressaltarmos que nosso 

trabalho é uma análise da realidade que perpassa intervenções concretas 

como as possíveis PCHs do Iratim, as quais estão no contexto de 

intervenções já existentes e em curso. 

No final deste TCC retomamos aquilo apontado no início: a vontade de 

pesquisar é muito maior do que aquilo que damos conta de fazer. O recorte espacial, o 

enfoque temático, as leituras e os tempos nos vão “restringindo” àquilo que é possível 

de realizarmos. 

No entanto, gostaríamos de destacar com relação a este trabalho, é  a 

possibilidade dos conceitos ganharem novas dimensões no contato com a realidade, ou 

seja, conseguimos extrapolar alguns aspectos trazidos pelos autores e aplicá-los à 

realidade pesquisada. Um exemplo disso é o conceito de Almeida (2010) das 

agroestratégias, que nos permitiu visualizar que tal conceito é também aplicável no 

caso do setor elétrico e claro, com os devidos ajustes, nos ajuda a entender as diferentes 

tramas que favorecem grupos de interesses ligados ao setor elétrico 

Porém, para além do conceito de eletroestratégias, entender estas tramas em suas 

diferentes escalas, baseado em Montenegro Gómez (2006), nos traz ainda muita mais 

clareza do setor como um todo, o que nos permitiu a partir deste entendimento fazer as 

devidas ligações entre o setor elétrico brasileiro, o grande capital, as PCHs do Iratim e 

as formas de acumulação por espoliação como descreve Harvey (2005). 

A acumulação por espoliação neste trabalho ganha mais sentidos do que os 

descritos por Harvey (2005), uma vez que há outras peças neste tabuleiro. Quando 

incluímos os aspectos da modernização ecológica e do capitalismo verde vemos outras 

formas de espoliação do capital relacionadas com um fetiche diferenciado da 

mercadoria, pois transforma valor de uso em valor de troca sem produzir tais 

mercadorias (a água, o sequestro de carbono etc.), aspecto esse que gera mais uma 

contradição no sistema, como descreve Ioris (2010, p.216), pois confronta 

“trabalhadores e a relação de trabalho” e gera “discordância entre forças de produção e 

as condições de produção”. 

A 



99 

 

A classificação de conflitos ambientais trazidas do âmbito do agronegócio, como 

elaborada por Laschefski e Zhouri (2010) e ajustada aos aspectos das PCHs, nos 

permitiu compreender melhor os conflitos causados pelo modo capitalista de produção 

em virtude da territorialização de um modelo urbano–industrial versus as diferentes 

racionalidades, formas de espacialização e ou de territorialização dos atingidos por estas 

obras. 

Destarte, gostaríamos de relembrar que quando na Introdução descrevemos as 

diversas interrogações que nos motivaram a pesquisar as PCHs tínhamos a consciência 

de que não responderíamos a todas elas e aqui entendemos que realmente isso não se 

realizou. Porém, aqui compreendemos que as leituras que fizemos, os conceitos que nos 

utilizamos são capazes sim de trazer respostas, mas para cada resposta, e é o que nos 

entusiasma na pesquisa, abrem-se diversas novas interrogações. 

Uma das questões que em nosso entendimento foi respondida, e obviamente 

existem diversos aspectos que podem ser melhorados na mesma, é de que as PCHs da 

Bacia do Rio Iratim estão na mesma ciranda dos grandes empreendimentos do capital, 

portanto, está identificado que a luta contra as PCHs travada pelos atingidos e pelo 

Ministério Público para ser eficiente deve ser a luta contra o capital, pois o capital das 

PCHs do Rio Iratim, que remove pessoas de suas casas e terras, é o mesmo capital 

combatido pelo Ministério Público no Terminal de Contêineres
31

 do Litoral, que 

retirava o acesso ao mar dos pescadores artesanais da região, é o mesmo capital que 

remove pessoas para ampliar aeroportos, é o mesmo capital que fortalece a ideia de que 

o desenvolvimento baseado na expansão de infraestruturas e na acumulação rápida é o 

melhor dos mundos possíveis para todos.  

As eletroestratégias, que nada mais são que grupos em defesa da acumulação via 

benesses alcançadas pelo setor elétrico, representam mais uma estratégia de acumulação 

por espoliação. Trabalha por um lado pela lógica territorial do poder, o próprio Estado 

proporciona mudanças de legislação, investimentos e flexibilização, favorecendo a 

acumulação e por outro pela lógica capitalista de poder, utilizando-se dos benefícios 

proporcionados pelo Estado desenvolvimentista, pouco se importando com direitos 
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 MP está preocupado com indefinição do novo acesso e impacto em comunidades vizinhas. Disponível 

em: http://mp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/180535/porto-em-pontal-do-parana-divide-opinioes-duvidas-

tambem-na-ilha-do-mel-veranistas-estao-fora-das-discussoes-empresario-ve-exageros-nos-

questionamentos. 

http://mp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/180535/porto-em-pontal-do-parana-divide-opinioes-duvidas-tambem-na-ilha-do-mel-veranistas-estao-fora-das-discussoes-empresario-ve-exageros-nos-questionamentos
http://mp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/180535/porto-em-pontal-do-parana-divide-opinioes-duvidas-tambem-na-ilha-do-mel-veranistas-estao-fora-das-discussoes-empresario-ve-exageros-nos-questionamentos
http://mp-pr.jusbrasil.com.br/noticias/180535/porto-em-pontal-do-parana-divide-opinioes-duvidas-tambem-na-ilha-do-mel-veranistas-estao-fora-das-discussoes-empresario-ve-exageros-nos-questionamentos
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sociais, impactos ambientais ou os modos de vida que são colocados em “xeque” frente 

ao avanço destrutivo do capital. 
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