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INTRODUÇÃO 

  A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é um projeto que foi inicialmente discutido 

nos anos 70, época da Ditadura Militar brasileira. Em 1975 iniciaram-se os estudos 

para o aproveitamento hidrelétrico da Bacia do Rio Xingu e na década seguinte 

previu-se a construção de seis usinas na região, entre elas Belo Monte. Após 

diversos protestos, o projeto foi modificado em 1994 a fim de diminuir a área 

inundada e evitar a inundação de áreas indígenas.  

Após uma série de idas e vindas, o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) determinou em 2008 que o único potencial hidrelétrico a ser explorado no 

Rio Xingu seria o Complexo de Belo Monte. Por fim, em fevereiro de 2010, o IBAMA 

concedeu a Licença Prévia para construção de Belo Monte e o leilão que definiria os 

responsáveis pela construção foi realizado. Em 2012, porém, a obra foi paralisada 

pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região . 

Segundo relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a construção de Belo 

Monte se justifica devido ao rápido crescimento socioeconômico do país nos últimos 

anos, o que acarretou a necessidade de ampliação da oferta de energia. O projeto 

faz parte dos planos do Governo Federal de produzir mais energia até 2030. Além 

disso, a baixa densidade demográfica da região diminuiria os impactos sociais do 

projeto. A Eletrobrás alega que o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte é a melhor 

opção de geração de energia elétrica devido ao baixo custo que a energia produzida 

terá. Soma-se a isso o fato que sua implantação na região do Rio Xingu 

impulsionará o desenvolvimento regional. 

A discussão acerca da construção da Usina de Belo Monte, como é possível 

identificar, passou por diversas modificações ao longo desse período. Entretanto, 

restam ainda inúmeras dúvidas e descontentamentos. Assim, uma análise 

específica do debate dos principais pontos que circundam Belo Monte se faz 

extremamente necessária para o esclarecimento dos reais impactos e para que se 

vislumbre se a realização do projeto é realmente a melhor forma de atingir o 

crescimento e desenvolvimento que o governo pretende, tendo sempre em vista o 

bem da população brasileira. 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia deste projeto consistiu principalmente no estudo das fontes primárias 

de informações sobre o projeto, entre as quais o relatório oficial de impactos 

ambientais, e na organização e avaliação do material analítico disponível.  

Ao longo do projeto, foram elaborados resumos dos textos referenciados na 

bibliografia, que ajudaram a basear as hipóteses e levantar questões.  

 

 

A OBRA 

O projeto de aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte propõe obras em diferentes 

trechos do Rio Xingu, estado do Pará, região norte do Brasil. Ao todo, são quatro 

locais de obras: sítios Pimental, na área de Vitória do Xingu e Altamira, Bela Vista e 

Belo Monte e a região dos Canais e Diques, no município de Vitória do Xingu.  

O projeto consta de uma barragem principal no Rio Xingu, cerca de 40 quilômetros 

rio abaixo de Altamira. Com ela, será formado o reservatório do Xingu, e a água 

será desviada desse reservatório por canais para a formação do chamado Reserva-

tório dos Canais. O trecho do rio Xingu localizado entre a barragem do Sítio 

Pimental e a casa de força principal (Sítio Belo Monte), com 100 quilômetros de 

comprimento, denominado Trecho de Vazão Reduzida, terá a quantidade de água 

diminuída.  Cerca de 48 por cento da área inundada pelos Reservatórios do Xingu e 

dos Canais estão localizados no município de Vitória do Xingu, 52 por cento estão 

no município de Altamira, e apenas 0,1 por cento no município de Brasil Novo. 

  

Agradecimentos 

  RELATÓRIO DE IMPACTOS AMBIENTAIS (RIMA) 

O EIA e o RIMA são os principais relatórios de análise da obra de Belo Monte, que 

são liberados pelo governo em parceria com os empreendedores e tem como 

principal finalidade analisar a viabilidade da obra.  

A hidrelétrica de Belo Monte, segundo análise do RIMA, terá duas casas de força, 

a casa de força principal, a ser construída no Sítio Belo Monte, com potência 

instalada de 11 mil MW, e a complementar, junto com a barragem no Sítio 

Pimental, com potência instalada de 233,1 MW. A área alagada do reservatório 

consiste em 516 quilômetros quadrados. A EPE, com base nos estudos 

apresentados pelo empreendedor, realizou uma análise dos custos e estimou em 

R$20,3 bilhões o investimento necessário para a construção da Usina Hidrelétrica 

de Belo Monte.  

A partir da identificação dos impactos, o RIMA concluiu a viabilidade da obra. Isso 

porque foram elaborados uma série de Planos, Programas e Projetos Ambientais, 

que deverão sanar os principais efeitos negativos da obra. Com a construção de 

Belo Monte, o futuro da região do Xingu pode ser alterado, pois esses programas 

buscam promover o desenvolvimento sustentável na região, com melhora nas 

condições de vida de alguns segmentos da população, além de melhoria em áreas 

urbanas e melhorias na infraestrutura rodoviária.  

 

ANÁLISE DAS CRÍTICAS A BELO MONTE  

Os principais argumentos levantados pelos críticos a obra podem ser resumidos 

nos seguintes tópicos: 

•Custo real da obra: alguns profissionais do setor de construção de grandes 

hidrelétricas apontaram para valores conflitantes com os que foram demonstrados 

pelo empreendedor. 

•Potencial real de produção de energia da Bacia do Xingu: tendo em vista que a 

EPE estimou que 14% do potencial inventariado do país se encontra nessa Sub-

Bacia, muitos afirmam que as obras não parariam em Belo Monte, transformando 

assim toda a Amazônia.  

•Valor da energia firme: A potência instalada na casa de força principal, segundo 

estudos da Eletronorte, seria de 11.000 MW. Já a usina complementar teria 

potência instalada de 181,3 MW. Isso permitiria uma energia firme de 4.637 MW 

médios na usina principal e 77 MW na usina complementar. Wilson (2010), por sua 

vez, apresenta que o valor da energia firme do complexo seria de apenas 1.172 

MW médios. O valor seria decorrente da grande variabilidade das vazões naturais. 

•Futuro da energia a ser gerada: O RIMA propõe que a energia gerada será 

distribuída para os eixos norte, nordeste e sudeste, mas não foi discutido qual será 

o uso dessa energia. 

 

CONCLUSÕES 

 A análise do EIA/RIMA de Belo Monte mostra que o estudo realizado não 

permitiria concluir pela aprovação do projeto. Há elementos que justificariam a 

aplicação do Princípio da Precaução, segundo o qual, em casos de dúvida, deve-

se sempre decidir-se em favor do meio ambiente. Houve algum esforço no sentido 

de expor os danos que decorrem da construção da usina de Belo Monte, mas o 

público não foi suficientemente informado em função das falhas do EIA/RIMA. 

Além disso, o tema foi conduzido de modo bastante duvidoso, gerando demissões 

no IBAMA e descontentamentos em vários âmbitos. Esses fatos geram 

desconfiança na população, e um debate que deveria girar em torno dos 

benefícios para o Brasil se perde em intrigas e paralisações que poderiam ser 

evitadas com o pleno atendimento às dúvidas da sociedade. Hidrelétricas na 

Amazônia geram impactos enormes sobre a sociedade e para o ecossistema 

brasileiro, além de desmatamento. Dessa forma, o Brasil deveria repensar suas 

principais fontes de energia elétrica e a que custo o país está disposto a crescer.  
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