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Cachoeiras saltos leiloam-se 

 
 

Falar em “herança maldita” de períodos e governos passados -  é ao mesmo tempo, 

explicação e desculpa. Licitações de novas hidrelétricas foram realizadas às pencas, numa 

verdadeira “farra barrageira” desde 1995, era FHC. Agora aí estão concessões inconclusas, 

várias sem iniciar o canteiro de obras, e numerosas regiões onde a situação é tensa, 

complicada por causa das barragens e represas. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tem a sua razão de ser: regular os 

negócios elétricos. Os iluminados que a comandam, se atribuem também a missão de 

irradiar obsessivamente um discurso tipo fatalista: o potencial hidráulico tem que ser 

aproveitado! Os rios têm que ser barrados!  Herança sim, com a qual concordam os 

governos antes oposicionistas, preocupados com o povo, e até com o ambiente. 

Poucas obras de hidrelétricas de médio e grande porte estavam em andamento em fins 

de 2002, quando foram eleitos os atuais governos estaduais e o federal. Algumas 

terminaram e as usinas já operam – no vale do rio Uruguai, RS-SC, a usina Barra Grande, 

no vale do rio Doce, MG, as usinas de Candongas e Aimorés. 

 



Outras ainda estão em fase de montagem de máquinas ou no enchimento da represa, 

Campos Novos, também no vale do Uruguai RS –SC, Corumbá IV, próxima de Brasília, 

num afluente do rio Paranaíba. Nos últimos três anos, o fechamento de comportas para 

iniciar a formação da represa, foi iniciado de modo intempestivo, atropelado. Decisões de 

engenharia tomadas por cima de passivos sociais e econômicos acumulados, deixando 

cláusulas e compromissos da licença ambiental não cumpridos. Inaugurações de usinas em 

meio a uma guerrilha jurídica: empreendedores, agências governamentais (IBAMA e 

agencias estaduais), entidades de defesa regional e de proprietários e trabalhadores na 

região afetada, grupos destacados dos Ministérios Públicos de cada Estado e da União. E 

continuam as derrotas do povo, apesar de aqui e ali os barrageiros reclamarem.  

A fina flor eletricista, os leiloeiros afirmam que as prendas são valiosas. Como assim, se 

muitos estudos de inventário ou os de viabilidade são precários, enviesados ou muito 

desatualizados? Agem sem pudor e sem ética, como se eixos de aproveitamentos assim 

definidos, décadas atrás, fossem eternamente válidos e viáveis.  

 
Sete Quedas de Guairá, rio Paraná  MS-PR    sepultada sob as águas da represa de Itaipu em 1982  
 
Para o mês de dezembro de 2005, preparou-se nova safra: dezessete concessões, de 

futuras usinas que despachariam eletricidade na rede a partir de 2008, 2009 e 2010: 
1. rio Aripuanã, bacia Madeira, MT a belíssima cachoeira Dardanelos; 
2. rio Tocantins, TO, eixo Ipueiras; 
3. rio Tocantinzinho, GO, o deslumbrante Mirador; 
4. rio São Marcos, bacia Paranaíba, GO/MG, o eixo Paulistas; 
5. e 6. rio Claro, GO, a famosa corredeira e arquipélago Itaguaçu  e  eixo Foz do rio Claro; 
7. rio Paraopeba, MG, eixo Retiro Baixo; 
8. rio Doce, MG, eixo  Baguari; 
9, 10,11. rio Paraíba do Sul, RJ e RJ/MG, eixos  Cambuci, Simplicio e Barra do Pomba;  



12 e 13. rio Tibagi, PR, o perigoso Salto Mauá  e o eixo Telêmaco Borba; 
14  rio Iguaçu, PR  eixo Baixo Iguaçu , o último antes das Cataratas; 
15. ali perto, no rio Chopim, PR, o Salto Grande (dezenas de usinas com esse nome no Brasil); 
16 e 17. rio Ijuí, bacia do Uruguai, RS,  eixos Passo São José e Passo São João. 
Por ali passaram um dia os homens dos mapas e das calculadoras. Em cada rio, foram 

atrás dos desníveis, identificando aquelas lajes rochosas que atravessam o leito, obrigando-

o a escorrer violento nas corredeiras, saltar para o poço debaixo, abrir turbilhões nas 

profundezas. Sentiram calafrios nos boqueirões que vão estreitando as costas do rio, nas 

furnas cheias de morcegos ou de andorinhas, nos paredões se elevando penhasco acima. 

Depois, um exercício de cartografia, outro de fazer contas respeitando as leis da física: 

tanto de vazão d’água, tanto de altura de queda, um coeficiente aqui outro ali, e já se sabe 

a potência que o rio, dizem eles, oferece naquele trecho. Oferece? 

Barragens e represas são, sim, ameaças à natureza. Deveriam isto sim, cuidar muito 

bem das que já fizeram. O discurso fatalista dos homens das calculadoras visa eternizar a 

ameaça, até que não haja mais rios.  

Parece insanidade mental uma agência reguladora de um serviço tão essencial como a 

eletricidade e que trata de bens públicos como os rios e a água, fazer rodadas de leilões 

onde as prendas são as obras de arte da natureza. 
 

 
Salto do São  Domingos, afluente do rio Piranhas, bacia do Araguaia, GOIÁS    foto OS 

 


