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Capitalismo e Energia: alguns
mecanismos básicos dos conflitos
e das injustiças sofridas
pelo povo brasileiro1
Arsênio Oswaldo Sevá Filho

E

ste capítulo tem como foco a identificação de alguns mecanismos
que permitem explicar e avaliar os riscos e consequências sociais
e ambientais das principais atividades de produção e uso de combustíveis e de eletricidade. Inicialmente, definimos os conceitos teóricos e
técnicos utilizados na discussão acerca do sistema capitalista e da energia;
em seguida, recapitulamos as situações locais e regionais mais representativas das atividades relacionadas aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo
e gás) e às usinas termelétricas e hidrelétricas. Muitas dessas situações são
conflituosas e podem ter as suas fichas descritivas consultadas no Mapa de
Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (ou Mapa
de Conflitos).2

Para Entender os Conflitos: capitalismo e luta política
Vivemos no Brasil do século XXI, uma etapa bem definida do capitalismo.
Esse sistema de produção e de consumo tem como base a propriedade privada
dos meios e instrumentos de produção e a busca incessante por lucro e poder
por parte dos donos do capital.
Em virtude dos problemas de saúde do autor por ocasião da produção do livro, a versão final deste
capítulo foi aprovada por Marcelo Firpo Porto.
2
Disponível em: <www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br>.
1
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Essa busca se concretiza por meio de alguns mecanismos principais, que
fazem parte da história econômica e social dos últimos séculos: a expropriação
de todos os bens comuns e dos recursos que pertencem aos grupos mais
pobres (ou são utilizados por eles) e mais desorganizados da sociedade; e
a transformação desses grupos, de um lado, em proletários – uma grande
massa desempregada ou subempregada – e, de outro, em assalariados –
formalmente vendedores de sua força de trabalho no mercado de trabalho.
Sob o regime capitalista, o chamado ‘desenvolvimento’ deve ser entendido
como uma trajetória que evolui junto com a acumulação de capital nas
mãos dos capitalistas. Essa é uma das principais manobras ideológicas do
desenvolvimentismo: a apologia do benefício para todos (a melhoria, o
progresso do país) não pode escancarar e tornar visível o mecanismo de
concentração de riqueza (acumulação privada).
O capital se acumula por meio da exploração do trabalho, ou seja, pela
extração de sobretrabalho dos assalariados e pelos diferenciais entre os ganhos
de produtividade (maiores) e os aumentos (menores) de salários, mas também
pela poderosa alavanca da acumulação primitiva, que ainda está em vigor.
Geralmente, o conceito de acumulação primitiva designa processos
históricos, ocorridos nos séculos XVIII e XIX, quando as terras comuns
europeias foram cercadas pelos grandes proprietários, pelas empresas de
mineração, por agências de Estado. Os chamados ‘homens comuns’, do
povo, sem títulos de propriedade, foram separados de seus meios sociais de
produção e do acesso às suas condições básicas de reprodução. O cercamento
das terras onde moravam e trabalhavam foi uma precondição para a
proletarização e/ou para o assalariamento, e quase sempre esse cercamento
foi uma via certeira para a pobreza e a emigração.
Essa alavanca da acumulação nunca acabou, foi se deslocando no interior
dos países capitalistas, de uma região a outra, tomando novas formas de
expropriação de outros bens comuns, como as matas, os litorais, os rios
(De Angelis, 2001). Em novos países, como os Estados Unidos, povos nativos
foram exterminados ou obrigados a morar em reservas limitadas, para que os
colonos pudessem avançar com a agricultura capitalista e com a exploração
madeireira, para que os ‘empreendedores’ consolidassem as ferrovias, a
mineração, a grande pecuária – suprindo os frigoríficos – e, depois, para
que implantassem os poços e dutos de petróleo e as hidrelétricas com suas
represas cada vez maiores.
Os imperialismos se tornaram bem conhecidos nos séculos XIX e XX,
quando se instrumentalizaram tais surtos de acumulação primitiva em
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localidades consideradas estratégicas na África, na Ásia, na Oceania. Em
especial, nessa época, se reconquistaram as Américas do centro e do sul –
onde as terras comuns dos ancestrais astecas, maias, quéchuas, aimarás e
de tantos outros povos nativos, bem como as terras públicas desses países
recém-independentes foram e ainda são objeto de apropriação violenta e
institucionalizada por parte das empresas capitalistas, muitas vezes mediadas
pelo Estado e pelas elites locais.
É nessa mesma perspectiva histórica e política que devemos entender
como, no Brasil de hoje, numerosos grupos de populações locais e regionais
têm sido espoliados e injustiçados por alguns dos mais poderosos setores
da indústria moderna: aqueles que produzem e distribuem combustíveis e
eletricidade. A espoliação que sofrem esses brasileiros, não somente os grupos
locais, mas toda a população trabalhadora e contribuinte, é continuação do
colonialismo que nos definiu séculos antes, e é o mesmo ciclo de espoliação
que castiga os nossos vizinhos na América do Sul e na América Central.
Uma parte do mecanismo geral de acumulação de capital e de poder se
dá hoje pela via da espoliação, o que é bem explicado, entre outros, pelo
geógrafo norte-americano David Harvey (2005): os ativos econômicos e as
infraestruturas de um país são privatizados a baixo preço, desvalorizados,
como se deu no Brasil com a aquisição dos ativos estatais das empresas de
mineração como a Vale, das siderúrgicas como a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), a Usiminas,
das empresas de telefonia, e com as concessões de rodovias e de serviços de
águas e esgoto. Por sua vez, os recursos valiosos, como a água (e a possibilidade de irrigação), os minérios, as fontes de energia e de madeira, o patrimônio genético, os locais especiais como os estuários dos rios, as lagoas
piscosas e os pesqueiros marinhos são conquistados de modo repressivo,
com violência contra os grupos humanos que residiam próximo aos locais
de interesse capitalista.
O cercamento da terra prossegue por meio de distintos rearranjos
fundiários desencadeados pela expansão do agronegócio (soja, milho,
pastagens), das minerações, das represas de hidrelétricas, das monoflorestas
industriais (eucaliptais, pinheirais, canaviais).
O recente surto da indústria petrolífera, típico da era neoliberal, em
terras argentinas, peruanas, equatorianas, colombianas e bolivianas atinge
moradores e nativos, que enfrentam poderosas empresas petroleiras – uma
das principais é a multinacional de origem brasileira, a Petrobras, que nesses
locais age por meio de empresas subsidiárias e sócias (Leroy & Malerba, 2004).
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No próprio território brasileiro, os problemas são similares e envolvem
não apenas a Petrobras, mas várias outras que começaram a atuar no país
justamente na década de 1990, período em que o governo federal propiciou
a sua entrada nas licitações de novas áreas a explorar.
O financiamento desses surtos de ampliação capitalista é muito peculiar
e deve ser levado em conta para se compreender as consequências sociais.
Hidrelétricas, mineradoras, siderúrgicas, celulose, álcool, refinarias são
projetos muito caros; cada unidade de produção exige alguns bilhões de
reais, e as grandes hidrelétricas exigem dezenas de bilhões.
Mobilizar recursos financeiros dessa ordem resulta de uma estratégia
também muito peculiar: cada projeto tem de ser criado como se fosse uma
árvore, desde a semente e a muda. Sua concretização em todo momento
deve ser considerada ‘irreversível’ e, para isso, os seus apoiadores e
idealizadores precisam reduzir os riscos políticos, identificando os resistentes
e conseguindo dobrá-los ou eliminá-los. Para tanto, esses promotores dos
investimentos costumam costurar apoio em várias instâncias, desde os grupos
locais atingidos, os vizinhos, os jornais e rádios, até prefeitos, parlamentares
e governadores. Muita coisa, então, explica-se pelas relações estreitas, e às
vezes secretas, entre os executivos e gerentes das corporações privadas e
os homens da administração pública: os funcionários e togados da Justiça, os
que atuam no fisco, nas aduanas, nos serviços e obras públicas, nas agências
ambientais e trabalhistas, e, novamente, os eleitos do parlamento.
Por tais razões, os grupos locais de moradores que resistem a essas
investidas, na realidade, lutam contra o poderio, a soberania empresarial.
Sua luta é por sobrevivência elementar, porque não querem ser expropriados,
empobrecidos, mas também é por direitos políticos no país onde vivem. Uma
luta, afinal, pela democracia.

Explicitando os Conceitos: fontes e usos de energia
A palavra ‘energia’, em português, pode expressar distintos significados
e conotações em diferentes setores da sociedade. Tantas vezes, já ouvimos ou
lemos o termo ‘energia’ como sinônimo de ‘energia humana’. Os humanos
são também máquinas termodinâmicas complexas, cuja temperatura se
mantém geralmente entre os 36 e 37oC, mesmo quando submetidos a
temperaturas externas bem inferiores ou superiores. De fato, somos máquinas
que fazem muitos esforços mecânicos, com mais ou menos força, mais ou
menos potência. Outros usam a mesma palavra ‘energia’, ou seus adjetivos
correlatos mais comuns, com sentido psicológico ou sociológico: um pai
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teria mais energia à medida que fosse capaz de exercer controle sobre os
filhos ou a família; um governante também seria mais enérgico à medida
que fosse severo, firme.
Em discussões acadêmicas sobre o tema, o conceito ‘energia’ abrange
todas as formas e naturezas da energia física, que pode ser mecânica, térmica,
química, elétrica, nuclear, magnética e eletromagnética, esta em várias faixas
de radiação, inclusive a luz que conseguimos enxergar. Essa diversidade
das formas de energia física, se estudada com profundidade como o fazem
as ciências (física e química), exige o domínio e a aplicação de um grande
conjunto de ferramentas teóricas e empíricas.
Para simplificar, abordaremos aqui algumas das formas usuais da energia
que a sociedade utiliza amplamente, a começar pelos ‘combustíveis’, ou seja,
materiais que são deliberadamente queimados, em busca do calor que sua
queima fornece – ou pode fornecer (conceito térmico da energia). Em seguida,
falaremos da energia como ‘força motriz’, capacidade de realizar trabalho
mecânico (exatamente o conceito mecânico de energia) e da ‘corrente elétrica’,
uma das formas da energia elétrica.
Destacamos as três etapas lógicas do percurso: 1) fontes de energia;
2) conversores de energia: aparelhos, máquinas ou dispositivos que permitem
converter uma forma de energia em outra. Exemplos: uma lâmpada comum
que converte eletricidade em calor da resistência, do qual uma parte é
convertida em luz; um motor que transforma eletricidade em energia de
rotação de um eixo, ou, ao contrário, um gerador que transforma a energia
mecânica de um eixo em eletricidade; 3) usos finais da energia: a parte que
nos interessa como usuários, a luz, o calor, o movimento.
As diversas fontes de energia
A crosta terrestre e sua atmosfera têm muita vida – um conjunto que
resulta da energia interna, que vem de dentro do planeta, onde o núcleo se
funde lentamente, e de uma grande quantidade de energia solar, que vem
de fora. O planeta, assim, vai se tornando um campo de trocas energéticas
permanentes, crescentes.
Por meio de quais fontes, então, podemos obter as formas de energia que
utilizamos? Não são muitas, de fato, mas são estas as possibilidades existentes
até aqui e que têm sido ‘aproveitadas’ pelas sociedades humanas: 1) o calor e
a luz do Sol, em parte, convertidos na camada atmosférica do planeta, por sua
vez, também aquecida pelo seu calor interno; 2) as forças gravitacionais do
sistema solar, da Terra e da Lua, as quais, de forma combinada com a primeira
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fonte, origina o ciclo de evaporação da água superficial, formação e transporte
de nuvens, trocas de calor entre camadas da atmosfera, ventos, condensação
das águas das chuvas. Ao mesmo tempo, por causa do aquecimento e
resfriamento diferenciados das porções distintas dos mares e dos oceanos,
as trocas térmicas mantêm a circulação das enormes correntes marinhas,
de importância vital para o equilíbrio geral do planeta e da vida aquática.
Assim, devemos compreender a biosfera e a atmosfera como verdadeiras
‘máquinas termodinâmicas’, uma argumentação utilizada em várias obras
científicas, como no compêndio italiano Pianeta in Prestito: energia, entropia,
economia (Tronconi et al., 1991); 3) a energia química, contida nas moléculas
orgânicas, mais as energias de ligação química e atômica presentes nos
elementos e compostos inorgânicos.
Para o homem e seu milenar espírito prático, o que realmente conta é:
“afinal, onde tais fontes se encontram? São acessíveis?”. Caso essas fontes
venham a ser aproveitadas, ou caso se pretenda aproveitá-las, deve-se resolver
como ter acesso a elas. E, então, caberá sempre a dúvida sobre o seu horizonte
de utilização, sobre a sua durabilidade. A pergunta é sempre esta: se forem
aproveitadas com esta ou com aquela intensidade e neste ou naquele local,
por quanto tempo essas fontes naturais de energia estarão disponíveis? Para
termos boas respostas para questões tão amplas e cruciais, é necessário termos
em mente alguns mecanismos básicos da física e da dinâmica planetária e
aplicá-los ao nosso caso.3
Os materiais orgânicos e de origem orgânica são fontes de energia que
se manifestam de modos bem distintos: a sua ‘digestão’, oxidação e processamento como alimento propiciam um fluxo de calor para o corpo que
está digerindo, para o meio no qual se dá a oxidação. Porém, eles podem ser
queimados como combustíveis, pois, dependendo de seu teor de umidade
e de seu estado de agregação, pegam fogo ou podem alimentá-lo, gerando
calor de modo intencional, controlado (combustão) ou não (incêndio).
Em tais casos, não se pode contar com ‘milagres’ da termodinâmica:
para se obter bons combustíveis à base de matérias-primas naturais, vivas
ou inorgânicas, gasta-se uma considerável quantidade de energia. Deve-se
‘purificar’ uma pedra que contém carvão mineral para que se concentrem
os compostos de carbono (C) e hidrogênio (H) que queimam bem (os hidrocarbonetos CxHy e o gás hidrogênio) e para que se descartem os que não
queimam, por exemplo, os que geram cinzas. Um hidrocarboneto gasoso
3

Para maior detalhamento, ver Sevá e colaboradores (1995) e Sevá Filho (2006).
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como o metano natural ou mesmo um álcool leve – por exemplo, o etanol –
pode servir de base para se obter o hidrogênio. Porém, há uma enorme gasto
de energia para se quebrar as ligações de um metano (CH4) ou de um etanol
(C2H50) e se obter dois hidrogênios (H2). De modo similar, pode-se obter o
hidrogênio, mas é necessário destilar e purificar muito bem a água e, depois,
gastar ainda uma enorme soma de eletricidade para, a partir de uma molécula de H2O, se obter uma de H2.
Tampouco se podem esperar milagres da química: no ar, além do oxigênio
(O2) que vai queimar, existe 78% de gás nitrogênio (N2). Qualquer queima,
desde um palito de fósforo, um pequeno isqueiro até um potente maçarico
de H2, vai aquecer o ar entorno, provocando oxidação térmica do N2 para
NO, N2O ou NO2.
A precaução geral é identificar os processos em curso para se desviar a
tempo de argumentações ilusórias e falsas expectativas. Para isso, a lógica
ajuda ao interligar sempre os usos, os conversores e as fontes de energia. Não
se podem enfocar exclusivamente os usos finais (por exemplo, se precisamos
de calor para o preparo de alimentos), se não estão bem detalhados o funcionamento e as características dos conversores usados (o nosso fogão
ou forno queimando gás liquefeito de petróleo – GLP –, aquele do botijão –; o forno onde o objeto é bombardeado com radiações bem curtas ou
‘micro-ondas’) e as características dos conversores que se podem usar (fogão
ou forno a lenha; panela colocada num concentrador de feixe de luz solar).
Da mesma forma, não adianta se especular sobre esta ou aquela fonte de
energia sem se refletir bem sobre os usos previstos da energia proveniente
da fonte em questão e de outras possíveis. Para se atingir o mesmo fim, pode
haver várias rotas.

Os Aproveitamentos da Biomassa e Matérias Orgânicas para Obtenção
de Combustíveis
O termo ‘biomassa’ pode abranger os derivados recentes de organismos vivos utilizados como combustíveis ou para a produção deles, mas
muitos autores consideram biomassa, em termos de produção de energia,
apenas para materiais derivados da vida vegetal e considerados renováveis
em período inferior a cem anos. Dessa forma, o petróleo, carvão mineral e o
xisto betuminoso, apesar de derivarem da vida vegetal, não estão incluídos,
já que resultam de transformações na natureza que levaram milhões de anos.
A seguir apresentamos algumas fontes de biomassa e materiais orgânicos
para a geração de combustíveis.
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1) A lenha, a galharia e os resíduos são usados in natura, ainda úmidos
ou após a secagem, ou, então, podem ser carvoejados – a queima
abafada elimina a umidade e as partes voláteis da madeira –,
obtendo-se o carvão vegetal: uma das melhores substâncias para
queima em fogões, fornos e caldeiras.
2) A cera de abelhas, os óleos e as resinas vegetais podem ter outros
usos nobres, mas também queimam bem; as cascas de cocos, de
nozes, de árvores, que são mais fibrosas, secas e mais densas que os
demais vegetais, podem se tornar um carvão vegetal ainda melhor
que o de madeira.
3) Os resíduos agrícolas (fibras, ramas, podas de fruteiras, sabugos)
e os resíduos do processamento de madeira (serragem, cavacos,
mais os ‘licores’ da extração de celulose), e também os vários tipos
de gordura animal, de leões marinhos e focas, de peixes, porcos,
javalis, ou o óleo de baleia, foram historicamente muito usados
para alimentação, aquecimento e iluminação.
4) Os álcoois de vegetais, como milho, cana, arroz, mandioca,
cereais, e de frutos (o mais conhecido é o vinho de uva) são feitos
geralmente para beber, mas também podem ser purificados para
servir de combustíveis líquidos. Os seus bagaços, cascas e tortas
da moagem e prensagem podem ser queimados ou virar adubo;
além disso, é possível aproveitar como combustíveis os gases de
fermentação desses mesmos processos de fabricação de bebidas, e
os da biodigestão de borras industriais, de esgotos humanos e de
dejetos animais.
Descrevemos, a seguir, as substâncias que os homens têm utilizado
em razão da presença de compostos de carbono, hidrogênio e enxofre em
diversos materiais fossilizados: os sólidos e entranhados de líquidos e gases
encontrados na terra, no subsolo. Ou seja, os homens vieram resolvendo sua
demanda de luz e de calor também por meio da biomassa do passado: fontes
não renováveis de substâncias combustíveis.
1) A turfa ou ‘terra combustível’, cinza escura, quase preta, ou
‘terra vegetal’, e os solos e rochas ricos em carbono: o linhito,
ou carvão marrom, o carvão de pedra (hulhas, de cor preta) e
os xistos betuminosos (rochas impregnadas de óleo), ou seja,
todos que contêm hidrocarbonetos de origem fóssil têm de ser
‘minerados’, extraídos do subsolo, e somente são aproveitados
como combustíveis sólidos depois de ‘beneficiados’, ou seja,
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processados industrialmente para concentrar os elementos carbono
e hidrogênio. A grande utilização desses combustíveis sólidos veio
exatamente para compensar a relativa falta de lenha nas imediações
das áreas industriais. Teve um impulso extraordinário quando se
começou, nos séculos XVIII e XIX, a usar muitas caldeiras para
produzir o vapor que acionava as primeiras máquinas a pistão; uma
boa parte de tais das caldeiras foi empregada para movimentar as
minas e a própria economia carbonífera e para alimentar os trens
e as embarcações a vapor.
2) Alcatrão e coque são obtidos a partir do carvão mineral, por meio
de processos semelhantes ao carvoejamento, ou seja, cozinhar
em queima abafada o minério e recuperar os gases desta queima.
Desses gases, após o resfriamento e a condensação se obtêm uma
mistura de hidrocarbonetos líquidos e, entre eles, o óleo viscoso
chamado de alcatrão e uma mistura de naftas que é utilizada
também para fazer querosene e gasolina. A parte sólida resultante
desse processo é o coque, um carvão com maior concentração de
carbono, mais leve e seco, que servirá para muitos fins na indústria,
principalmente para a fundição de metais.
3) A parte ainda gasosa dessa coqueificação de minério, chamado
‘gás de coqueria’, serve, desde o século XVIII, de combustível
para as indústrias, ou canalizada para uso nas residências e
para iluminação pública. Nas grandes siderúrgicas, também são
recuperados os gases residuais das aciarias; nas indústrias químicas
que trabalham com frações do petróleo e dos líquidos de carvão,
sobram gases e líquidos residuais que, às vezes, são utilizados para
queima na própria indústria petroquímica ou carboquímica.
4) A parte oleosa dos fósseis, presa nas lajes de arenito, misturada
com água salgada e gases, é conhecida há mais de mil anos como
petróleo, nos poucos locais do mundo onde aflorava ou estava
a poucos metros do solo. Somente começou a se usar o petróleo
em grande escala há uns cem anos. Desde então, retiraram-se
dele as partes mais viscosas para fabricar piche, asfalto e para a
queima, como o óleo grosso para fornos e caldeiras dos navios
maiores e das centrais termelétricas e casas de força que geram
vapor e eletricidade por meio de turbinas. Já as partes mais leves,
os ‘espíritos e essências’ dessa mistura parecida com um chorume dos lixões, utilizam-se para produzir o gás de botijão,
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o querosene, a gasolina e o óleo tipo diesel, que se tornaram os
combustíveis básicos da nossa era.
Boa parte do transporte no mundo é feito em veículos queimando
gasolina e óleo diesel em motores a explosão. O querosene, além de se usar
em lampiões e pequenos motores, queima-se em grande volume nas turbinas
a gases quentes que equipam os aviões e helicópteros, além de alguns tipos
de embarcação e de trens. Turbinas do mesmo tipo funcionam nas modernas
usinas termelétricas queimando um tipo de óleo diesel mais leve, ou o gás
metano, associado ao petróleo cru, que sobe de suas jazidas misturado com o
gás. Chamado comercialmente de gás natural, pode ser queimado em fornos,
caldeiras, também em motores de veículos, e em fogões e fornos.
A possibilidade de substituir os combustíveis fósseis líquidos e gasosos,
atingindo-se uma era ‘pós-petróleo’, é ainda incipiente pelas seguintes razões:
a produção do álcool combustível, chamado de etanol, em larga escala (no
Brasil e em outras regiões tropicais, à base de cana-de-açúcar; e nas demais
regiões, à base de milho e de beterraba) pode complementar ou substituir
totalmente apenas a gasolina consumida nos motores a explosão de tamanho
pequeno, que equipam os automóveis de passeio; o uso de etanol em motores
maiores, dos caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias e agrícolas é ainda
experimental, bem como a mistura de etanol no óleo diesel convencional, que
tem limites mais restritivos do que a mistura do álcool anidro na gasolina;
o uso de etanol em turbinas a gases quentes, em substituição ao querosene de
aviação, é ainda mais incerto; a adição de óleos vegetais, obtidos da prensagem
de soja, girassol, mamona, dendê e outras oleaginosas para uso nos motores
tipo diesel está em fase de implantação, com um percentual comercial da
ordem de 4 a 5% nos próximos anos; e apesar de difundida a propaganda
em torno de um ‘biodiesel’, na prática um óleo tipo diesel com 100% de óleo
vegetal está bem longe de qualquer aplicação comercial em larga escala.
Do ponto de vista social e ambiental, tanto a agricultura canavieira como
as demais que fornecem matérias-primas para o óleo vegetal apresentam,
no caso brasileiro, problemas sérios, como relações de trabalho com muitos
indícios de ilegalidade e, mesmo quando legais, com um alto índice de
exploração dos trabalhadores, causando-lhes problemas precoces de saúde.
Além de terem como base uma notável concentração fundiária, com avanço
das grandes fazendas sobre áreas de cobertura vegetal nativa, sobre terras
públicas ou territórios indígenas, quilombolas ou de populações tradicionais.
Todo o setor de produção e distribuição de etanol está rapidamente se
desnacionalizando, em prol de grandes grupos internacionais, que detêm
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cerca de 30% da produção e que se beneficiam da mesma série de vantagens
financeiras e políticas das quais sempre desfrutaram os usineiros brasileiros.

Consequências da Produção, Transporte e Usos dos Combustíveis Fósseis
Na etapa de extração das fontes naturais, a obtenção do petróleo e do
gás que é a ele associado (porque se formaram juntos nas eras geológicas
passadas), do xisto betuminoso e do carvão de pedra é uma atividade típica
de mineração, ou seja, os materiais devem ser extraídos do subsolo da terra
firme, e, no caso do petróleo e gás, também do subsolo do mar. A mineração é uma implantação territorial que demanda o uso quase exclusivo
do espaço, o que implica o domínio total de trechos, áreas territoriais e de
regiões produtoras inteiras por parte das empresas que operam a extração
e o despacho do material extraído para as etapas seguintes.
Em todo o circuito de produção e de consumo, todos esses combustíveis
são uma mistura de hidrocarbonetos e necessariamente apresentam uma fase
gasosa composta de gás metano, hidrogênio, alguns outros gases, e também
alguns compostos líquidos, que evaporam na temperatura ambiente. Por
isso, a estocagem e a transferência desses materiais criam focos e trajetos
de emanação de hidrocarbonetos, liberando-os na atmosfera. Além disso,
os combustíveis de origem mineral, quase sempre vêm contaminados por
compostos de enxofre, de nitrogênio e sais e outros compostos de metais
pesados, dos quais os mais comuns são os sais de mercúrio, cádmio, cromo,
arsênico e cobalto.
A queima em vários tipos de conversores, como fornos, caldeiras, fogões,
aquecedores, maçaricos, motores e turbinas, é a etapa final de toda a atividade.
Assim, uma consequência inevitável desse processo é o volume considerável
de produtos de combustão:
1) Todos os combustíveis orgânicos e fósseis, e também o hidrogênio
puro, produzem o vapor d’água e os óxidos de nitrogênio (NO,
NO2, N2O), que são precursores da acidez atmosférica e da formação de gás ozônio (O3).
2) Quase todos os combustíveis produzem fuligem e cinzas.
3) Aqueles que têm algum teor de enxofre produzem os sulfetos
e sulfatos.
4) Na queima de um hidrocarboneto ou uma mistura deles, uma parte
desse composto sempre é emitida pelas chaminés e escapamentos
sem sofrer queima total, portanto são ainda hidrocarbonetos.
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No caso da queima de combustíveis fósseis, o CO2 lançado na atmosfera
acaba se acumulando, o que está relacionado ao chamado ‘efeito estufa’.
Combustíveis renováveis, não fósseis, ao mesmo tempo que emitem
CO2, também os absorvem no processo de produção pelo mecanismo da
fotossíntese. Isso não quer dizer que os biocombustíveis sejam ‘limpos’, pois
a produção de etanol e de outras fontes orgânicas de energia podem causar
inúmeros impactos sociais e ambientais.

Mecanismos de Riscos e de Prejuízos durante a Produção de Carvão
Mineral
No Brasil, as regiões produtoras estão no interior do Paraná – próximo
à cidade de Tibagi –, no sul de Santa Catarina – municípios no entorno das
cidades de Criciúma e Tubarão – e no Rio Grande do Sul – nas margens do
baixo rio Jacuí e, na fronteira com o Uruguai, no entorno da cidade de Bagé.
Há mais de um século, essas localidades são cenários de esburacamentos
sucessivos por cima e por baixo do solo, forjando praticamente um novo
relevo. No caso do sul catarinense, a mineração é, até hoje, principalmente
subterrânea. Nas regiões carboníferas gaúchas, a maior parte dessa atividade
tem sido feita a céu aberto, mas em todos os casos a paisagem ficou igualmente
alterada pela formação de extensas pilhas de rejeitos e sofreu processos
similares de contaminação química de todo o ambiente: terra, subsolo, ar e
água, podendo atingir áreas de dezenas de milhares de hectares.
Inicialmente, extraía-se o carvão mineral por baixo da superfície,
furando-se as galerias que continham os veios, à semelhança do recheio
de um sanduíche, entre rochas diferentes das do carvão mineral. E, então,
retirava-se o minério abatido das galerias após a seleção manual das pedras
que interessavam – as carboníferas. Depois, passou-se a detonar as paredes
rochosas das galerias e dos salões subterrâneos e a se lavrar mecanicamente
o minério. Essa operação visa a obter o material dos veios carboníferos, mas,
na prática, o minério abatido é retirado e colocado na superfície, onde então
ele é britado e processado, utilizando-se muita água para se conseguir separar
o carvão que estava ‘ensanduichado’ na rocha.
Além das liberações de gás metano, que está impregnado nas camadas
fósseis e areníticas e cujos bolsões podem sempre ‘flashear’ (inflamar e
explodir), o minério lavrado contém resíduos de gás radônio, radiativo.
No caso do minério do sul catarinense, todas as camadas vêm impregnadas da
famosa pirita (ouro de tolo), de cor amarelo-acobreada, composta de sulfetos
metálicos, principalmente ferro e manganês, mas com pequenas proporções
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de outros compostos metálicos pesados. Entre eles, os mais frequentes são o
cádmio, cromo, arsênico e, mais raramente, chumbo e mercúrio.
Na época pioneira do sul catarinense, parte do carvão já beneficiado era
usada para transportar a própria produção, queimado nas caldeiras das
locomotivas da estrada de ferro Dona Teresa Cristina. A ferrovia passava
pelas minas nos altos rios Tubarão, Urussanga e Mãe Luzia, coletando a
produção de carvão e transportando trabalhadores e mercadorias no sentido
inverso. Passava pela cidade de Tubarão – onde se construiu, no começo de
século XX, a primeira usina termelétrica no distrito de Capivari – e depois
seguia até o porto de Laguna – onde se despachava o combustível para outras
cidades, para ser usado nos fornos de cimento e de fundições metálicas, para
os gasômetros e para outras usinas térmicas.
Em meados do século XX, com a Segunda Guerra Mundial, o país entrou
na era da siderurgia de grande escala. O governo federal firmou uma sociedade com United States Steel para implantar a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em Volta Redonda. De acordo com a lei vigente na época,
nos altos-fornos da CSN seria obrigatório manter uma cota minoritária de uso
de carvão nacional, e a maioria seria de carvão importado. A CSN deslocou
o eixo da mineração de carvão para perto de Criciúma, com a mina Nova
Próspera, no bairro Sangão, e mais ao norte fundou a cidade de Siderópolis.
Nos terrenos em torno dessa cidade operária, a mitológica dragline Marion,
uma escavadeira-guindaste de grande porte, atendeu a toda a demanda
durante cerca de quarenta anos (Sevá Filho, 2001). Nos anos 1950 e 1960,
outras minas subterrâneas foram abertas em Siderópolis e no seu distrito de
Treviso, em Forquilhinha, além das lavras que já funcionavam em locais mais
distantes, nas cidades de Urussanga e Lauro Muller. Crescia o fornecimento
para a siderurgia e outras indústrias, e começou a construção da nova
termelétrica em Tubarão, com 66 megawatts (MW) e depois, com 186 MW.
Nas minas subterrâneas mecanizadas, o minério passava por um
primeiro beneficiamento na superfície, com a chamada ‘pré-lavagem’, para
a produção de carvão-vapor (para caldeiras) e de carvão metalúrgico. Este
era chamado de ‘coqueificável’, pois sua estrutura permitia a fabricação do
coque, adequado às cargas dos altos-fornos. O beneficiamento provocava
grandes sobras de rejeitos, a maior parte piritoso, com teores importantes de enxofre e metais, começando-se, assim, a formar os pátios e as
pirâmides de sobras tóxicas.
Nas primeiras décadas da era siderúrgica, o minério bruto da CSN
era embarcado para o lavador de Capivari, em Tubarão, e o carvão dito
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beneficiado era exportado por Laguna. Posteriormente, criou-se em Imbituba
um terminal especializado em carvão, com maior calado para os navios,
e se construiu ao lado uma unidade química, a Indústria Carboquímica
Catarinense (ICC), para recuperar enxofre e ácido sulfúrico do rejeito piritoso
e para suprir a indústria de fertilizantes sintéticos com esses produtos.
Na mina Nova Próspera, em Criciúma, montou-se, então, uma grande
estrutura de separação de pirita, que fornecia a matéria-prima para a
ICC, de Imbituba, formando-se, assim, uma área degradada no distrito
do Sangão, próximo de onde hoje estão a Universidade do Extremo Sul
Catarinense (Unesc) e o aeroporto regional. Essa área é uma das maiores
extensões contínuas de pilhas de rejeitos e de bacias e pátios abandonados e
contaminados de toda a região, possivelmente de todo o país.
Como em todas as pilhas de rejeitos ao ar livre, as camadas mais rasas
de pirita entram em combustão espontânea, conforme a luz, a umidade, os
ventos, e emana do chão a conhecida fumacinha de gases sulfurosos e sulfetos.
Em Siderópolis, e nos lugares onde esteve em sua excursão devoradora, o
rastro da passagem da escavadeira Marion é bem típico: as pilhas cônicas de
descartes rochosos da escavação a céu aberto (arenito, siltito e outros, todos
com pirita incrustada).
Em todos os municípios onde funcionaram minas com mecanização, com
retirada de todo o minério bruto das galerias, operavam as instalações de
superfície chamadas de ‘lavadores’, e, como resultado, restavam os pátios
pavimentados, as pirâmides e taludes de rejeitos piritosos da lavagem. Entre
as pilhas e as pirâmides, tentam passar os ‘ex-riozinhos’, espremidos ou
bloqueados de vez, e acabam engolidos por grandes cavas com muitos metros
de fundura, formando novos açudes e alagados bastante ácidos.
Basta circular pela região durante o dia e ver lagos de cores e consistências
nunca vistas alhures: verde-claro leitoso, amarelo-ouro, cor de laranja,
azul-turquesa transparente, vermelho-cobre, cinza-chumbo espesso. São
marcas registradas da paisagem sul catarinense, mas também podem ser
encontradas nas demais localidades carboníferas esses reservatórios coloridos
envenenados, continuamente abastecidos pela passagem da água de chuva
nas pilhas.
Não são somente esses os prejuízos, uma vez que, como ocorre em toda
mineração, tanto a escavação aberta como a lavra subterrânea alteram os
lençóis d’água subterrâneos, ou interrompendo sua trajetória de recarga do rio
ou formando novos açudes e enchendo cavas. Nas galerias e salões do
subsolo também mina muita água, que deve ser retirada e posta na superfície.
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Com isso, secam as fontes de água nos morros acima e ao lado das galerias,
rebaixando-se em muitos metros o nível do lençol subterrâneo. Há, portanto,
o risco de falta de água. Essa foi precisamente a causa do enfrentamento
social que eclodiu em Criciúma em 1996, quando um empresário pretendeu
prolongar uma galeria da mina Nova Próspera, ‘herdada’ da CSN após sua
privatização, que se localizava exatamente por baixo dos morros Estevão e
Albino, ocupados por pequenos e médios agricultores.
Logo após a Câmara Municipal reconhecer o local como Área de Proteção
Ambiental (APA), o Fórum de Justiça, onde houve a sessão pública dos
vereadores, foi depredado, como forma de protesto, pelos sindicalistas e
trabalhadores das minas, os quais foram, por sua vez, reprimidos por tropas
da Polícia Militar (PM) estadual. O que estava em jogo era, de um lado, a
água dos morros e a sua economia agrícola, e, de outro, mais uma frente de
lavra de carvão (Sevá Filho, 2001).
Quinze anos depois, a mesma batalha continua em outros municípios,
e, no boletim informativo eletrônico de uma entidade ambientalista,
conclamam-se os habitantes de Maracajá a resistir a um projeto de mina no
município, e se recapitula a luta regional:
O município de Araranguá se protegeu criando legislação específica contra
a exploração de carvão mineral em seu território, como também inseriu na
Lei Orgânica do Município, baseada nos mesmos moldes de Orleans e Cocal
do Sul que resistem pela não instalação de minas de carvão. A comunidade
agrícola do Morro Estevão e Albino resistiu heroicamente e não permitiu a
mineração, enquanto a comunidade rural Santa Cruz de Içara, apesar de toda
a resistência, não conseguiu impedir a Rio Deserto de iniciar as escavações e
ameaçar o comprometimento dos sistemas superficiais e subterrâneos de recursos
hídricos, que proporcionam produtividade à terra, terra que dá subsistência aos
agricultores. (Sócios da Natureza, 2011)

A mineração subterrânea continua a provocar sequelas graves até mesmo
quando é abandonada: com a desativação, às vezes, retiram-se também as
pilastras rochosas que ainda contêm um pouco de carvão, e se deixa de
bombear a água dentro das galerias. Os dois fatos podem levar à inundação
das galerias e provocar desmoronamentos e afundamentos do teto, o que
significa, em alguns casos, maior risco de afundamento do solo, maior risco
de tremores acima das galerias – é o que, notoriamente, ocorre em boa
parte da atual área urbana de Criciúma, toda furada por baixo e sujeita a
detonações próximas.
Os rios que descem da Serra do Mar já eram torrenciais, pois são curtos
e drenam as águas de bacias extensas, sujeitas a chuvas concentradas em
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certas épocas do ano. Após a era da mineração, a fúria dos rios aumenta, com
o entupimento de lodo, borra e até de rejeitos rochosos. Além disso, agora
sua enxurrada é tóxica, e cada rio vai disseminando por novos trechos sua
carga de acidez e seu teor relevante de metais pesados, além de um tanto de
óleo, finos de minério e de carvão e de outras cargas orgânicas.
Quando os índices do potencial hidrogeniônico (pH) – que mede o grau
de acidez ou alcalinidade de um meio – de alguma solução estão abaixo de
4 ou 3, ou seja, cem, mil vezes mais baixos do que o pH neutro (em torno de 7),
esse meio, que está muito ácido, favorece também a liberação e solubilização
de metais pesados. Se isso acontece em um ambiente onde vivem e se
reproduzem algumas formas de vida aquática elementar – plânctons, algas,
bactérias –, pode ocorrer o processo de biometilação desses metais nos
organismos, que são as bases da cadeia alimentar, configurando um vasto
processo de contaminação bioquímica.
Dessa forma, a correnteza espalha os vários efeitos danosos, atingindo
os ciclos da vida aquática. Entre os prejuízos estão a redução de oxigênio
dissolvido na água, a acidez e os altos teores de sulfetos e de compostos de
metais pesados na água e nos sedimentos. No sul catarinense, cada um dos
três maiores rios – Tubarão, Urussanga e Mãe Luzia – juntam vários afluentes
que passaram exatamente pelas terras mineradas. Esses rios têm suas
margens quase sem mata e encostas, com várzeas destruídas – uma faixa de
cor enferrujada acima da linha d’água –, e estão próximos a terrenos estéreis,
cinza-escuros, negros, alguns disfarçados por bosques ralos de eucaliptos
resistentes e por ‘jardins’ de samambaias espinhentas, adaptadas à acidez.
Os ambientes de todas as atividades que envolvem a produção de carvão
mineral, desde o interior das galerias, onde a jazida é desmontada com
explosivos e máquinas, durante o transporte em esteiras rolantes, caminhões e
trens, até o uso final nos fornos e caldeiras, são empoeirados do mal-afamado
pó preto, pegajoso, engordurado. As pessoas que ali trabalham e os vizinhos
próximos ficam sujeitos a vários tipos de injúrias, doenças profissionais e
acidentes. Esse é, infelizmente, o destino de todas as regiões carboníferas,
e é ainda pior no Brasil, onde essa degradação ambiental criminosa é
chamada, com hipocrisia, de ‘poluição sem dono’.
Usos do carvão mineral: eletricidade e produção de aço
Inicialmente, como já dito, o carvão era utilizado nas locomotivas
ferroviárias, nos gasômetros de várias cidades para fornecimento de gás
canalizado de uso urbano geral, em especial para a iluminação pública e
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para os fornos metalúrgicos. Atualmente, porém, é utilizado principalmente
nas usinas termelétricas em funcionamento no Paraná, em Santa Catarina e
no Rio Grande do Sul, nos fornos rotativos de algumas indústrias cimenteiras
e nas usinas siderúrgicas integradas.
Contudo, para a fabricação do aço nos altos-fornos convencionais, é
preciso que o carvão seja transformado em coque. Isso é feito nas unidades
especiais das siderúrgicas, chamadas ‘coquerias’, onde se cozinha o carvão
com pouco oxigênio, fazendo-o atingir uma concentração do elemento
carbono bem maior, além de se retirar a maioria dos compostos voláteis, que,
por sua vez, dão origem a uma verdadeira indústria carboquímica acoplada a
essas siderúrgicas. Essa atividade é a origem de um dos problemas de saúde
mais graves: a emanação e o lançamento na atmosfera de hidrocarbonetos
aromáticos (benzeno, tolueno, xileno), reconhecidamente fatores de risco
para a alteração sanguínea chamada de leucopenia, que é a diminuição da
taxa sanguínea de leucócitos abaixo do limite inferior da normalidade e que
pode ocorrer em várias afecções, até mesmo na leucemia.
Nas próprias regiões carboníferas brasileiras, queima-se o minério nas
coquerias; várias delas são bem rudimentares, e as descargas das chaminés
dessa coqueificação, bastante nocivas, contêm voláteis aromáticos, além de gás
sulfuroso, fumaças e fuligens. Posteriormente, vende-se o coque, bem como
as moinhas e finos recuperados do carvão, para fornos de outras indústrias,
como olarias e cerâmicas que ainda queimam carvão, e poucas caldeiras
industriais. Mas o carvão brasileiro está atualmente fora do suprimento
das grandes siderúrgicas brasileiras, que utilizam totalmente o carvão importado em suas coquerias. A demanda da CSN, bem como todo o
esquema instalado na carboquímica ICC durante os anos 1970 e 1980, findaram no período do governo de Fernando Collor de Mello, que zerou as
alíquotas de importação e suspendeu a cota obrigatória de carvão brasileiro
em Volta Redonda.
O ciclo do carvão teria se encerrado se não fossem as novas demandas para
a termoeletricidade, que foram contratadas depois das ampliações (unidades
5 e 6) da usina em Tubarão, de 186 para quase 440 MW instalados, e depois,
com a grande unidade geradora 7, com 350 MW a mais, que começou a operar
no final da década de 1990. Essa megacentral termelétrica, uma das maiores do
país, era da empresa federal Eletrosul. Atualmente, privatizada e rebatizada
Gerasul, pertence à europeia Tractebel e forma o Complexo Termoelétrico
Jorge Lacerda. Suas sete caldeiras, se estiverem à plena carga, queimam
algumas centenas de toneladas de carvão a cada hora e algumas centenas de
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milhares de toneladas mensais. Mas é um combustível de baixa qualidade,
comparado aos padrões internacionais, com teores de 40% de cinzas e de
1,8 a 2,5% de enxofre e poder calorífico em geral baixo, de 3.500 a 4.500 kg.
Por isso, esse complexo termoelétrico é uma instalação muito fumacenta,
mesmo se considerando que a maior parte do material particulado bem fino
(fly ash) é retido nos precipitadores do tipo eletrostático – na prática, é um
dos raros equipamentos de redução de poluição desse tipo existentes no país.
A utilização de água, necessária para o resfriamento das máquinas e para a
condensação do vapor, após passar pelas turbinas a vapor, é da ordem
de 15.000 litros/segundo, equivalente a uma cidade de quase quatro milhões de
habitantes. A maior parte dela retorna quente ao rio Tubarão, mas a unidade 7,
a mais nova e de maior potência, usa uma torre de resfriamento semiaberta,
onde há uma grande perda evaporativa para a atmosfera (Sevá Filho, 2001).
Não bastasse essa grande termelétrica no sul catarinense, há mais de
quinze anos pressiona-se o lobby carbonífero a instalar uma central com
potência prevista de mais de 400 MW, a Usina Termelétrica Sul Catarinense
(Usitesc). A localidade que seria sacrificada pelas sequelas de mais essa usina
é Treviso, vizinha à Siderópolis, na mesma rede fluvial do rio Mãe Luzia,
no sopé da Serra Geral, a poucos quilômetros dos limites de dois parques
nacionais (PN Aparados da Serra e PN São Joaquim).
Um veredicto ambiental similar a esse valeria para todas as demais usinas
termelétricas queimando carvão no país, as quais atualmente consomem cerca
de cinco milhões de toneladas de carvão/ano. E, provavelmente, a situação se
repetirá caso se instalem as três novas centrais térmicas a carvão, de grande
capacidade (potência de centenas de megawatts), previstas para funcionar no
Ceará (próximo ao polo industrial de Pecém, para onde também se preveem
uma nova refinaria de petróleo e uma usina siderúrgica); na ilha de São Luiz,
Maranhão; e próximo à Barcarena, na margem direita do baixo rio Tocantins,
Pará. Todos esses casos ocasionam conflitos ambientais presentes no Mapa
de Conflitos da Fundação Oswaldo Cruz e da Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional (Fiocruz/Fase).
Esses projetos de novas usinas pouco se justificam por qualquer carência
regional de eletricidade. Explicam-se exclusivamente pelas supostas
vantagens do comércio internacional de carvão, com oferta atualmente
abundante e a baixos preços, sobretudo o proveniente da China. Não por
coincidência, são projetos anunciados pela antiga Companhia Vale do Rio
Doce, a atual Vale, e pelo grupo empresarial Eike Batista. Segundo diversas
denúncias, tais projetos são conhecidos pelo uso simultâneo de truculência e
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de cooptação das populações residentes nos locais escolhidos para hospedar
esses projetos e das entidades de defesa local e ambientalistas que porventura
discordem da instalação de tais usinas.
O volume de importação de carvão mineral pelo Brasil atualmente
ultrapassa os 20 milhões de toneladas/ano e se destina principalmente à
produção de coque nas seis grandes usinas siderúrgicas integradas: a CSN,
já mencionada; a Cosipa, em Cubatão (SP); a Açominas, em Ouro Branco
(MG), próxima de Congonhas do Campo; a Usiminas, no Vale do Aço, na
cidade de Ipatinga (MG); a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), em
Vitória (ES); e a Companhia Siderúrgica do Atlântico, inaugurada em 2010
entre a cidade de Sepetiba e o distrito de Santa Cruz (RJ).
Poucas e poderosas empresas industriais dominam essa constelação de
grandes usinas: o grupo Vicunha (Steinbruch); a Vale, atualmente comandada
pelo Banco Bradesco, o grupo japonês Mitsui e fundos de pensão brasileiros;
a também japonesa Nippon Steel; o grupo europeu Arcelor-Mittal; o grupo
Gerdau, multinacional de origem gaúcha; e a alemã ThyssenKrupp.
O carvão mineral e o coque importados vão, aos poucos, entrando no
suprimento dos altos-fornos dos pequenos e médios produtores de ferro-gusa,
os guseiros, deslocando-se, assim, o uso de carvão vegetal aqui produzido.
Ambientalmente, consideramos essa tendência negativa, na medida em que
o combustível fóssil e a mineração são claramente desvantajosos. Com essa
argumentação, não se pretende eximir a produção local de carvão vegetal de
uma série de problemas fundiários, sociais, trabalhistas e ambientais bastante
conhecidos e, até aqui, sem perspectiva de solução honrosa. Contudo, como
combustível, o carvão vegetal é mais eficiente e menos poluente do que o
mineral, além de não ser um recurso finito.

A Complexa Infraestrutura do Petróleo, as Pessoas e Regiões Afetadas
e sob Risco
A indústria petrolífera tem como base uma infraestrutura física que vai se
ramificando sem parar desde que começou a ser implantada, há um século e
meio, fazendo prospecções pelo mundo afora, plantando sondas e furando
poços, lançando e engrossando dutos e terminais como se fossem os galhos
de uma floresta intrincada. Nos cruzamentos mais estratégicos dessa rede,
continuamente foram construídas as refinarias de petróleo e as unidades de
processamento de gás natural (UPGN).
As rotas que chegam a essas indústrias e delas saem vão formando
malhas e redes cada vez mais amplas e entrecruzadas, varrendo os mapas,
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esquadrinhando e esquartejando os espaços geográficos. Redefinindo-se,
assim, a geografia do mundo conforme as suas próprias necessidades e
conveniências. Essa situação se comprova na descrição a seguir.
A prospecção e a produção de petróleo e gás ocorrem no mar, na terra, e
também na interface mar-terra, ou seja, nos litorais, nas ilhas e arquipélagos,
nos estuários e bocas dos rios, nos manguezais. Os trajetos de coleta, transferência e estocagem de matéria-prima, e as rotas de distribuição de produtos
passam por quase todos os lugares: mar, continente, incluindo rios e desertos,
e até pelo espaço aéreo, já que há lugares onde os combustíveis só podem
chegar pelo ar. Os dutos, os tanques, os postos de serviço, as refinarias e as
outras unidades de processamento industrial ocupam pontos e faixas das
áreas urbanas e rurais, as bordas dos desertos e da tundra gelada, cruzam
florestas, rios, baías, lagos, pantanais e manguezais, furam planícies, morros,
serras, vão pelo fundo dos mares.
A etapa ‘final’ dessa indústria acontece principalmente na queima dos
derivados e do gás nos motores, fornos, caldeiras, turbinas, fogões. Porém,
muito antes, já provocou enormes consequências, já que aqueles focos e faixas
de exploração e distribuição ficam cravados no chão e na água, onde, segundo
as estatísticas, continuarão ocorrendo incidentes, problemas, acidentes e, às
vezes, tragédias para os trabalhadores e para os vizinhos. E esses problemas
afetarão certamente outras formas de vida, hábitats, ecossistemas, recursos
hídricos e a atmosfera do planeta.
A indústria petroleira, para poder ser construída, materializada, e
também para ser colocada em funcionamento, queima uma boa proporção
dos derivados e do gás que ela mesma produz. A visão das tochas com
chamas altíssimas nas refinarias e nas plataformas de produção não é uma
fotografia de um evento excepcional, mas, sim, um emblema do cotidiano
dessas instalações, uma vez que as tochas são equipamentos de segurança e
devem estar sempre acesas para queimar o excesso de hidrocarbonetos que
resultam do desbalanceamento constante dessa atividade industrial.
Além disso, para se levar homens e materiais para o trabalho diário no
meio da selva ou em alto-mar, gastam-se muito óleo diesel nos rebocadores
e querosene nos helicópteros; em navios-tanque, nos trajetos entre os
continentes e em barcaças-cisterna, no trajeto entre os portos fluviais, gasta-se
uma quantidade de combustível equivalente a um alto percentual da matériaprima que transportam; com os caminhões-tanque que levam óleo diesel a
milhares de quilômetros de distância também acontece de forma similar.
226

Capitalismo e Energia

Para se construir um panorama fiel dessa trama industrial, geográfica,
ambiental e humana espalhada por todo o mundo e, particularmente, por
todo o imenso Brasil, um dos passos mais difíceis é a identificação dos sujeitos
participantes, dos agentes mais próximos e mais distantes dessa cadeia
produtiva e de consumo, e de seus múltiplos efeitos no território e na saúde.
Nem mesmo os principais agentes dessa indústria, os seus trabalhadores, os
gerentes, os dirigentes das empresas têm essa noção completa. Na realidade,
alguns efeitos são percebidos, por vezes, somente por outras pessoas: os
vizinhos das instalações, aqueles que moram e trabalham perto das refinarias,
dos terminais de embarque e desembarque de petróleo e de gás natural e dos
seus produtos derivados. E há, ainda, consequências que somente aparecem
depois de algum tempo, por exemplo, as doenças profissionais adquiridas
por vários grupos de trabalhadores que respiram ou manuseiam certos tipos
de substâncias tóxicas.
Obviamente, os trabalhadores são os primeiros a serem atingidos pelo
petróleo, mas eles podem se considerar – ou não – vítimas ou prejudicados
pela indústria. Independente dessa avaliação feita pelas próprias vítimas,
objetivamente uma boa parcela deles sofre acidentes, fica doente, desequilibrada, ou fica mutilada ou incapaz; e ainda uma parte continua falecendo
no trabalho, no trajeto, por causa de sua atividade profissional. Além dos trabalhadores atuais, devemos incluir nesse grupo de atingidos aqueles
que trabalharam anteriormente em alguma instalação petrolífera ou durante
as fases de construção dessas instalações. Incluem-se também aquelas equipes
itinerantes especializadas nos trabalhos das etapas de manutenção, durante as
quais os equipamentos e setores das unidades industriais são desmontados,
trocados, reconstruídos, e suas partes e peças são desengraxadas, limpas,
jateadas, soldadas, pintadas etc., que podem ter carregado em seu corpo o
próprio ‘passivo’, ou seja, as cicatrizes, os traumas e as patologias adquiridos
durante a realização do trabalho.
Entre os primeiros a serem atingidos devemos incluir ainda aqueles que
moravam no local durante da instalação da indústria. Talvez muitos deles
precisaram se mudar para perto ou muito longe.
Os vizinhos atuais da indústria estão também nesse primeiro grupo
atingido. De modo similar aos trabalhadores, eles podem se considerar – ou
não – prejudicados ou vítimas, mas, objetivamente, a poluição decorrente
da atividade petrolífera cresce gradativamente no entorno das instalações,
dos estoques e dos trajetos. Não há possibilidade, em termos lógicos, de
a poluição no entorno de uma refinaria ou de um terminal petrolífero ser
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decrescente ao longo do tempo, de melhorar, na medida em que as sequelas
serão sempre cumulativas.
A questão do risco, que é probabilístico, correlaciona a frequência à
gravidade dos acidentes: mesmo que em certo local – seja plataforma, campo
de extração, dutovia, terminal marítimo, fluvial ou terrestre, refinaria ou
UPGN – ainda não tenha ocorrido um acidente grave, explosão, incêndio,
nuvem tóxica, derrame tóxico etc., já aconteceram problemas desse tipo em
boa parte de locais que abrigam indústrias, no Brasil e em outros países.
Portanto, em cada local, o risco permanece.
A busca de uma investigação rigorosa nos obriga ainda a destacar,
em primeiro plano, nessa categoria de atingidos, vítimas reais, passadas
ou futuras, aqueles que vivem em uma condição dupla, sobreposta de
ameaças por parte da indústria, uma vez que foram ou são simultaneamente
trabalhadores e moradores vizinhos ou estão próximos do risco e dos
prejuízos típicos da atividade petrolífera.
O risco é intrínseco a essa indústria, principalmente pelo fato de se
manusear e se controlar fluxos de hidrocarbonetos, que são inflamáveis e,
em boa parte, voláteis; além disso, se utilizam insumos químicos tóxicos,
explosivos, materiais radiativos. Como os equipamentos e reservatórios
trabalham sob pressões altas e sob condições mecânicas não usuais – até
mesmo corrosão –, rompimentos, vazamentos e derramamentos são
frequentes, e, em muitos casos, são eventos bem pouco controláveis depois
de iniciados.

Problemas e Riscos da Atividade Petrolífera em Alto-Mar
Na etapa inicial de produção de petróleo, a prospecção, buscam-se
evidências da presença de petróleo e gás no subsolo, em geral a mais de
dois mil metros de profundidade abaixo do piso do mar. Um dos métodos
mais utilizados, além dos sobrevoos de aeronaves equipadas com radares e
emissores magnéticos, é a chamada ‘prospecção sísmica’. Essa técnica consiste
em provocar detonações, uma grande série de pequenas explosões no piso
do mar, seguindo linhas retas e malhas de linhas paralelas. Assim, podemse captar por meio de sensores as diferentes reflexões dessas detonações na
estrutura interna do subsolo, fazendo com que se interpretem ou se modelem
as características das rochas onde estão o óleo e o gás entranhados. Os navios
de prospecção têm canhões de ar comprimido na popa, dirigidos para o fundo
do mar, e lançam cabos com sensores, cujos trajetos varrem numerosas vezes
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as áreas-alvo, que são os polígonos ou ‘blocos’ licitados pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP) e arrematados pelas empresas petrolíferas.
Caso se decida perfurar um poço em uma área considerada promissora,
entram em campo os navios-sonda, que furam o solo utilizando como
lubrificante uma lama de argila com aditivos químicos e jogam ao mar quase
todo o cascalho retirado da perfuração. Se forem considerados aptos, os
poços são completados com tubos metálicos e cimento, para que se tornem
estruturas rígidas, verdadeiras colunas sólidas dentro do solo.
Durante essas etapas, sobem bolhas de gás (kicks) ou grandes erupções
de gás (blow outs) que golpeiam as linhas de tubos e, às vezes, as próprias
embarcações, podendo romper os dutos no meio do caminho, ou chegar até
o convés, provocando vazamentos e incêndios. As rochas, no entorno do
final de cada poço, na parte mais funda, são objeto de pequenas demolições,
feitas com tiros de canhão disparados para abrir espaços ocos nas rochas e,
assim, forçar o fluxo do óleo em direção ao tubo ascendente.
Para coletar e direcionar os fluxos de matérias-primas, equipam-se
os poços com válvulas no piso do mar (‘árvores de natal’), e várias delas
estão interligadas por tubos rígidos e flexíveis, que convergem para outros
conjuntos ainda maiores de válvulas que também são colocadas no piso do
mar (manifolds). Geralmente, uma mesma plataforma está conectada a um
ou mais desses manifolds, de tal modo que o pessoal e os equipamentos de
cada plataforma operam simultaneamente alguns ou vários poços, cujas
cabeças ficam interligadas como se fossem os fios de uma teia de aranha no
piso do mar.
De algumas dessas plataformas, das que ficam na faixa mais próxima
da costa, saem dutos submarinos de óleo e de gás, para cuja construção os
tubos e conexões foram lançados e posicionados por meio de navios especiais
(pipe layers). Esses gasodutos e oleodutos-tronco vão pelo piso do mar até o
continente, de onde são conectados por meio de dutos terrestres às refinarias
e às UPGN. Por exemplo, no Norte Fluminense, os dutos principais saem
das plataformas de Enchova, Namorado, e Garoupa, entram em terra firme
próximo a Macaé, e prosseguem até Duque de Caxias, na baía da Guanabara
(Sevá Filho, 2010).
Plataformas e navios de produção, muitas vezes, funcionam sem conexão
com o continente. Quando ficam muito distantes da costa, as plataformas
não são conectadas por dutos submarinos a essa rede que leva ao continente.
Adota-se a alternativa de se colocar ao lado delas uma plataforma auxiliar
ou um grande navio-tanque, que dispõem de uma grande capacidade de
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armazenagem de petróleo (centenas de milhões de litros) e que permitem
a atracação de embarcações de grande porte porque são construídos e
ancorados para isso. Esses recursos – plataforma auxiliar ou navio-tanque –
são chamados de ‘monoboias’, e sua função principal é o carregamento, em
alto-mar, dos navios-tanque ou petroleiros que transportam o óleo para os
terminais litorâneos, os quais estão localizados em Suape (PE); em Madre
de Deus, na baía de Todos os Santos (BA); em Angra dos Reis (RJ); em São
Sebastião (SP); em frente a São Francisco do Sul (SC); e em Tramandaí (RS),
onde operam também tipos similares de monoboias.
Alguns dos problemas ambientais estão relacionados justamente a
essa etapa, porque, nas manobras de carregamento dos navios em altomar, pode haver derramamentos, além de sempre ocorrer a emanação de
hidrocarbonetos voláteis, que são tóxicos para os humanos e podem explodir
ou incendiar a área.
Os efeitos em terra da exploração de petróleo e gás no mar são muitos
e variados, usualmente desconhecidos fora das regiões petrolíferas. Além
das várias situações de risco mencionadas no alto-mar, as atividades do tipo
offshore provocam também diversos e duradouros efeitos na costa litorânea
mais próxima, onde ficam as cidades e instalações que servem de base para
a atividade no mar, e mesmo em litorais mais distantes, onde ficam os portos
que recebem os navios-tanque.
Nos terminais litorâneos, aonde chega o óleo cru vindo das plataformas,
existem, além dos dispositivos de atracação e de bombeamento, grandes
parques de tanques para armazenamento, onde se separa do petróleo a água
de formação, o que significa descartá-la em algum córrego – como acontece
no terminal Tebar, no litoral norte de São Paulo: o córrego desemboca na
praia do Porto, perto do centro da cidade de São Sebastião, que é também
um polo turístico. A alternativa é se descartar essa água de formação, oleosa
e cheia de compostos químicos tóxicos, diretamente no mar, com ou sem o
devido tratamento.
Esse é um dos principais problemas ambientais da indústria, difícil de
se resolver: a água de formação sobe em emulsão junto com o petróleo,
em volumes que podem chegar a quase 50% do volume total de petróleo. Como esse custo de transportar água não é interessante, e como, ao
entrar na refinaria, o petróleo não pode conter água em teores superiores a
1%, o que ocorrerá é o despejo de toda essa água de formação no mar, nos
córregos ou lagos que recebem águas pluviais ou esgotos dos terminais,
ou nos cursos d’água que cruzam a região produtora de petróleo em terra.
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A menos que haja poços especialmente construídos para a reinjeção dessa
água de formação na própria rocha sedimentar de onde o petróleo foi retirado:
única solução correta, porém muito cara e raramente adotada.
Em decorrência do fato de que os navios-tanque, quando vazios, devem
ser enchidos com água de lastro para aumentar o seu peso e favorecer
uma flutuação equilibrada, ocorrem dois problemas ambientais graves: ao
esvaziarem seus tanques nos terminais, é necessário captar água doce por ali
mesmo para formar o lastro desses grandes navios-tanque; e, quando atracam
nas monoboias, para encher os tanques com petróleo, ou nos terminais
litorâneos, para encher com derivados de petróleo, esses navios despejam
no local sua água de lastro contaminada.
As plataformas e os navios de produção se abastecem regularmente por
meio de navios rebocadores, com materiais vindos da terra, inclusive água
potável proveniente de algum rio próximo das bases terrestres do offshore.
As plataformas despejam no mar os restos de comida e dejetos humanos
de sua tripulação, o que serve de atrativo para os cardumes. Entretanto, as
sucatas e os resíduos sólidos não podem ser lançados no mar, devendo ser
despachados para o continente por meio desses navios-rebocadores.
Nas plataformas e nos navios de produção, o óleo cru é separado do
cascalho, que sobe junto do óleo pelos poços, e também de uma grande parte
da água que coexiste com o petróleo dentro da rocha desde os tempos geológicos da sua formação e é uma espécie de salmoura, repleta de compostos
químicos. Ambos, cascalho e água, são descartados no mar, bem como os
vazamentos eventuais das tubulações ou decorrentes de acidentes.
A indústria petrolífera redesenha os territórios conforme a sua conveniência e poderio nos mares onde ela navega e ancora seus navios-sonda
e seus navios e plataformas de perfuração. Onde ela estaciona as unidades
flutuantes de produção, lança suas redes submarinas de dutos, reina absolutamente, restringe e expulsa os demais usuários. Contando sempre com
o apoio das Capitanias dos Portos, a indústria petrolífera define e faz valer
áreas de restrição à navegação a quaisquer outras embarcações que não as
suas. Também pratica seguidas apropriações privadas do mar, delimitando
imensas áreas de exclusão de pesca, algumas delas com quilômetros de
largura em torno das plataformas e das linhas de gasodutos e oleodutos,
utilizando argumentos, nem sempre consistentes, que dizem respeito ao
‘risco’ que há para pescadores e empresas de pesca e para a operação de
toda a logística petrolífera se permanecerem na área.
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O problema também atinge o cercamento do litoral e do próprio mar,
próximo e distante da costa. Os estaleiros e canteiros navais fazem a
montagem e manutenção de plataformas e exigem exclusividade nas rotas
de acesso às suas docas para fundear as embarcações e fazer as dragagens
sistemáticas do fundo do mar, de modo a mantê-lo adequado para os grandes
calados das embarcações fabricadas atualmente. Essa situação ocorre, por
exemplo, nas imediações dos estaleiros em Angra dos Reis e em Niterói, e
mais recentemente na baía de Todos os Santos, em São Roque do Paraguaçu,
e já começou a ocorrer com o estaleiro em fase de construção no Porto Açu,
mais uma megaobra da empresa OSX do grupo Eike Batista.
O cercamento se completa com a multiplicação das áreas reservadas
exclusivamente para a prospecção e para a exploração do petróleo em
alto-mar: os entornos e as faixas de ‘proteção’ das rotas dos navios de
mergulho e de colocação de dutos, cabos elétricos e fibras óticas, das plataformas de perfuração, e das de produção de óleo e gás, e das plataformas
de injeção, das monoboias, dos depósitos flutuantes de combustíveis e das
unidades de manutenção e segurança (UMSs), conhecidas como hotéis flutuantes ou ‘flotéis’.
No caso de campos produtores mais antigos, há também as restrições à
navegação e à pesca em razão da perfuração de novos poços e da instalação
de novos equipamentos de processamento e bombeamento submarino para
se continuar explorando jazidas já sacrificadas, em declínio, a exemplo do
que se faz atualmente na bacia de Campos, no entorno dos poços interligados
à plataforma de Cherne 2, onde está estacionada a UMS Arraial do Cabo.
Outra UMS, com capacidade para hospedar até quatrocentas pessoas, opera
no campo de Enchova, e outras duas começaram a ser construídas em 2011
para apoiar a intensificação da produção na bacia de Campos.
Essa prática é um fenômeno impressionante e bastante desconhecido da
sociedade e pode ser entendido como um loteamento do mar. Os casos de
loteamento do litoral norte fluminense, de Macaé até Arraial do Cabo, estão
compilados em Sevá Filho (2010). Outras informações podem ser encontradas,
além dos sites oficiais das empresas, em revistas de negócios. Por exemplo, na
revista Brasil Energia inúmeras páginas têm sido dedicadas nos últimos anos
a informar e elogiar as ‘novas maravilhas’ previstas para dar prosseguimento
ao grande projeto da indústria petrolífera no Brasil, a exploração da camada
chamada ‘pré-sal’, a centenas de quilômetros da costa dos estados do Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e a profundidade
de 5 a 6 mil metros abaixo do piso do oceano.
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Essas indústrias petrolíferas são verdadeiras fábricas submarinas com
equipamentos de grande porte e complexidade mecânica e elétrica concebidos
para operar sobre o piso do mar, manobrando os fluxos dos poços e fazendo
a separação prévia das três fases da mistura que sobe das rochas areníticas
(óleo, gás e água de formação).
No caso do pré-sal da bacia de Santos, está incluída a instalação de um
anel de fibra ótica submarino, com mais de 2 mil km de extensão que interliga
12 novas plataformas. Prevê-se também a construção de uma super UMS,
anunciada como uma futura ilha artificial. A unidade vai servir de apoio
para a produção nessa região oceânica, uma tentativa de amenizar a difícil
logística atualmente empregada nas plataformas do pré-sal que ficam a
300 km da costa ou mais.
Atualmente o trânsito de pessoal e material leve é feito por helicópteros
de grande porte (18 passageiros) que operam no aeroporto de Jacarepaguá
(RJ), levam mais de uma hora de voo até as plataformas e geram alto custo.
Após a ampliação do aeroporto da cidade de Cabo Frio e da construção de
uma nova pista e de uma estação na base aérea de Santos, a ilha artificial
deverá permitir o transporte de pessoal em duas etapas: as grandes lanchas
de duzentos passageiros, cujo uso estava abolido desde 2005, iriam até o flotel
que, nesse caso, é uma enorme embarcação de estrutura semissubmersível,
ancorada, com hospedagem para quatrocentas pessoas. Em seguida, os
helicópteros comuns decolariam de quatro heliportos até as plataformas,
prevendo-se, assim, fluxos de meio milhão de passageiros/ano. Ao mesmo
tempo, haveria um aumento da carga transportada de terra firme para as
plataformas em alto-mar, dos atuais 350 mil toneladas/ano para 1 a 2 milhões/
ano, o que exigiria a ampliação da frota de barcos de apoio (rebocadores e
outros), de 200 para 450.
Assim é o capitalismo petrolífero: não se enxergam limites nem dificuldades intransponíveis. As corporações empresariais parecem cada vez mais
poderosas e duradouras. Aliás, são praticamente as mesmas que constroem e
operam em outros setores da indústria e infraestrutura: Andrade Gutierres,
Odebrecht, Queiroz Galvão, Engevix, Schahlim e outras. Essas empresas estão
sempre associadas e, em alguns casos, já foram absorvidas por multinacionais
de origem norte-americana, europeia, chinesa, que constroem os mesmos
equipamentos em outros polos mundiais de offshore, como Singapura e
Coreia do Sul.
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Refinarias, Grandes Focos de Poluição e de Riscos
A etapa final da produção petrolífera, chamada de ‘refino do petróleo’,
consiste na separação das frações de hidrocarbonetos distintos que compõem
os vários tipos de petróleo. Isso porque cada poço, em cada época da sua
produção, gera um tipo diferente de óleo cru, com diferentes proporções
entre os compostos, com diferentes teores de água de formação, de sais, de
compostos nitrogenados, de enxofre, de mercúrio, cádmio e outros metais
pesados. Portanto, a lógica do processo industrial das refinarias é produzir,
em diferentes faixas de aquecimento – vaporização e condensação –, cada um
dos derivados, cujas características técnicas e comerciais são padronizadas
(gás de cozinha, querosenes, gasolinas, naftas, óleos tipo diesel e óleos mais
viscosos), partindo de uma matéria-prima que não é sempre exatamente igual.
Apesar do nome no singular – a refinaria –, cada uma delas é um
verdadeiro complexo industrial com grandes parques de armazenamento
e várias ‘fábricas’, nas quais passa o fluxo de óleo cru. As principais são:
dessalgadoras; destilarias que funcionam com a pressão atmosférica e a
vácuo; reatores de craqueamento catalítico e de coqueificação de resíduos,
que, nesse caso, gera um combustível sólido similar ao carvão mineral.
Todas essas instalações são equipadas com fornos de aquecimento dos fluxos
líquidos, onde são queimados combustíveis obtidos de uma fração do próprio
petróleo processado e, em alguns casos, do gás natural.
Todo o conjunto depende de um grande consumo de água: aproximadamente 1:1 em volume, ou seja, para cada litro de petróleo processado,
utiliza-se um litro de água bruta. Usa-se parte dela no processo industrial,
resultando em um grande volume de efluentes líquidos oleosos e contaminados que devem ser tratados em estações especialmente projetadas
e operadas. Outra parte da água é supertratada para entrar nas caldeiras e
produzir vapor, utilizado também no processo industrial e na movimentação
de turbinas nas chamadas ‘centrais de utilidades industriais’. Nas centrais,
que funcionam como o núcleo vital desse conjunto de fábricas, as caldeiras
também queimam óleos residuais e gás natural, e costuma haver também
turbinas a gás para produzir eletricidade em grande quantidade, com
potências instaladas de dezenas de milhares de quilowatts. No circuito
de vapor, que precisa ser continuamente condensado para ser reutilizado,
grandes torres de resfriamento provocam uma perda considerável da água
por evaporação, que pode chegar à terça parte do total da água utilizada.
A queima de grandes volumes de óleo combustível e gás natural em
fornos, caldeiras e turbinas resulta, logicamente, nos vários produtos de
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combustão: fumaça, cinzas, gases carbônicos, nitrogenados e sulfurosos
que, exceto em alguns casos nos quais atuam equipamentos neutralizadores,
são lançados na atmosfera. O balanceamento de gases e produtos voláteis
dentro do processo exige também que fiquem sempre acesas as altas tochas
de alívio, onde são queimados esses ‘excessos’ de produtos não comerciais
ou oriundos de desarranjos operacionais.
Os grandes tanques de armazenamento de petróleo cru e de derivados já
fabricados, apesar dos dispositivos de selagem e proteção, também permitem
que uma parte dos hidrocarbonetos voláteis saia para a atmosfera próxima
como emanação contínua e variável, sem, no entanto, queimar. Esse somatório
de resíduos e vapores inflamáveis lançados na atmosfera faz com que cada
refinaria se constitua numa importantíssima fonte fixa de poluentes do ar.
Geralmente, as refinarias são a fonte com maior risco nas regiões onde se
localizam.
As maiores refinarias ficam nos estados de São Paulo (Paulínia, São José
dos Campos e Cubatão); do Rio de Janeiro (Duque de Caxias); da Bahia
(Mataripe); do Paraná (Araucária); de Minas Gerais (Betim); e do Rio Grande
do Sul (Canoas). Outras refinarias menores funcionam no Rio Grande do
Sul (Rio Grande); em plena área urbana dos municípios do Rio de Janeiro
(Manguinhos) e de Santo André (Capuava), além de Manaus e Fortaleza.
Em Pernambuco (no distrito de Suape, Jaboatão), uma nova refinaria de
grande porte está sendo construída, com previsão de entrar em operação
no final de 2014, e duas outras são anunciadas para Pecém (CE) e para a
Baixada Maranhense. Nesses três casos, os conflitos ambientais e sociais se
acumularam nos últimos anos nas localidades escolhidas, mesmo antes de
as indústrias entrarem em operação.
Um dos casos de maior repercussão nos últimos anos continua se
desenrolando no norte e nordeste da baía da Guanabara, profundamente
alterada pela implantação, no município de Itaboraí, do complexo
petroquímico, que inclui uma refinaria de petróleo, o Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro, conhecido como Comperj. Acopladas a esse investimento,
às ampliações da produção na bacia de Campos e na área da Refinaria de
Duque de Caxias (Reduc), outras obras têm sido feitas nas ilhas situadas na
baía de Guanabara, com o objetivo de aumentar os terminais de derivados
de petróleo e abrir um novo terminal de gás natural liquefeito (GNL)
importado. Para tanto, têm sido instaladas mais linhas submarinas de gás e
de derivados, o que provocou um aumento das áreas de restrição à pesca na
baía, além de sequelas nas praias do município de Magé, onde a maior parte
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dos moradores é dependente da pesca artesanal e empresarial e é bastante
prejudicada com as obras.
Esse conflito chegou a envolver práticas de violência ainda não esclarecidas, como um assassinato e ameaças contra dois pescadores e membros
da direção da Associação Grupo Homens do Mar. O último caso de ameaças
foi incluído no programa de proteção das vítimas de violência, conforme
pode ser visto no Mapa de Conflitos. Esse caso envolve outras consequências
previsíveis, como o sacrifício de uma parte da integridade da maior área
contínua de manguezais em toda a orla da baía de Guanabara. Com cerca
de 80 km², esses manguezais, cuja vegetação ainda está quase íntegra, estão
contidos na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim.
Os rios Guapimirim, Macacu, Caceribu e Guaxindiba, que são contíguos
e que deságuam na baía, apesar de terem trechos bastante alterados por retificações e canalizações realizadas na época das obras do antigo Departamento
Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), ainda não foram totalmente
destruídos nem contaminados. Porém, dois deles, Macacu e Caceribu, já
recebem material erodido das obras do Comperj e, no futuro, receberão as
águas pluviais contaminadas e os efluentes industriais do complexo.

Gasodutos e Usinas Termelétricas a Gás
Gasodutos extensos e de bitola grande são megainvestimentos recentes
no panorama industrial brasileiro. Em poucas décadas, de 1970 a 1990,
montou-se um poderoso esquema para o escoamento do gás do mar norte
fluminense em direção à cidade do Rio de Janeiro, e se estruturou uma linha
quase contínua de tubos entre a região produtora dos litorais do Ceará e Rio
Grande Norte até o Rio de Janeiro, ramificando-se para o interior de Minas
Gerais e de São Paulo.4
No final da década de 1990, entrou em operação uma das maiores
articulações da indústria energética mundial, o gasoduto Bolívia-Brasil
(Gasbol), iniciativa de um consórcio envolvendo, entre outras empresas,
a Petrobras, a Shell e a mal-afamada Enron. Esta multinacional, de origem
norte-americana, poucos anos depois, mergulhou o estado da Califórnia em
terríveis racionamentos e aumentos de preços de eletricidade e desapareceu
em meio a golpes fraudulentos à custa de pequenos acionistas e funcionários.
Cabe lembrar o desastre em Vila Socó, Cubatão, em fevereiro de 1984, decorrente do vazamento
de 700 mil litros de gasolina num gasoduto da Petrobras, seguido de incêndio onde morreram
oficialmente 98 pessoas, mas estimativas do Ministério Público indicam mais de seiscentos mortos
(Freitas, Porto & Machado, 2000).
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O fluxo de gás partia da região produtora perto da fronteira BolíviaArgentina-Paraguai, centralizando o bombeamento em Santa Cruz de la
Sierra e se bifurcando em um ramal menor para Cuiabá, no Mato Grosso,
com a finalidade de alimentar uma termelétrica da Enron na capital matogrossense, que iniciou a operação em 2002 e paralisou em 2009. O outro
tronco, o Gasbol, de grosso calibre, segue para leste em direção a Corumbá,
Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, de onde seguiu para
o entroncamento de Paulínia, em São Paulo.
A lógica do anúncio de investimentos em novas usinas termelétricas
a gás parece ser a tentativa de garantir que uma boa parte do gás a ser
despachado das regiões produtoras seja queimado em poucos e grandes
clientes preferenciais instalados no traçado do gasoduto, como se fossem as
‘lojas-âncora’ dos centros comerciais. O que faz muito sentido, já que uma
usina com capacidade de 250 MW, funcionando de modo eficiente com ciclo
combinado (turbinas a gás e turbinas a vapor), pode queimar até 1 milhão de
metros cúbicos por dia (m3/dia). Assim, um grande gasoduto, com capacidade
de transporte de 30 milhões de m3/dia como o Gasbol, poderia se tornar viável
caso entrassem em funcionamento uma dúzia de termelétricas desse porte
ou, de preferência, algumas um pouco mais possantes.
Outra característica notável do anúncio desses projetos de usinas é que
os grupos econômicos que os anunciam são, em geral, consórcios com um
sócio brasileiro mais conhecido e os demais são ‘arrivistas’, grupos sem
experiência no setor, e outros estrangeiros que tentam, assim, posicionar-se
em um atraente mercado, que é a eletricidade brasileira pós-privatização,
consumada em poucos anos durante os governos de Fernando Henrique
Cardoso, entre 1995 a 2002.
Foi exatamente essa combinação de fatores que desencadeou, entre 1998
e 2003, uma onda impressionante de projetos de novas usinas ao longo
do gasoduto Bolívia-Brasil e outras ao longo dos gasodutos do Nordeste
e do Rio de Janeiro. Tais usinas representariam, caso fossem construídas,
focos poderosos de emissão de poluentes atmosféricos, especialmente os
hidrocarbonetos e os gases de nitrogênio, que fariam aumentar a concentração de gás ozônio respirável, além de consumirem volumes impressionantes
de água para a condensação do vapor quando operassem em regime de
ciclo combinado.
O governo federal havia lançado, no início da década de 2000, um
programa prioritário de termelétricas que previa a construção, a curto prazo,
de quase cinquenta novas usinas, quase todas a gás natural. De tudo o que
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foi anunciado naquele período, apenas uma parte delas chegou a abrir um
processo correto de licenciamento ambiental e, dessas, muitas nem chegaram
a completar a etapa de audiências públicas. Outras completaram, mas
desistiram de prosseguir com os investimentos porque haveria aumento
de custos para se minimizar a poluição e o uso de água, ou porque houve
desentendimentos comerciais com as empresas que forneciam o gás. Ao final,
bem poucas foram licenciadas e efetivamente construídas.
Passaram para a memória regional em São Paulo as batalhas de entidades,
pesquisadores e uns poucos políticos contra a instalação de projetos de
usinas termelétricas de grande porte naqueles anos da passagem dos séculos.
Fracassaram, entre outros, os projetos de usinas em Jundiaí, Paulínia,
Americana, Araraquara, Santa Branca, Mogi Guaçu, nas cidades do ABC, em
Cubatão – onde afinal vingou um projeto de menor porte feito posteriormente
dentro da Refinaria de Presidente Bernardes (RPBC). Por ironia, um projeto
de 400 MW de potência queimando gás foi licenciado e construído pela
Petrobras em um dos locais mais poluídos da própria cidade de São Paulo, no
bairro de Interlagos, onde já funcionava, há décadas, a velha usina térmica de
Piratininga. Entretanto, nos últimos anos, ela tem funcionado com uma média
de 15% dessa capacidade, conforme dados constantes do site do Operador
Nacional do Sistema (www.ons.org.br).
Um projeto anunciado em 2010 é vinculado a um novo gasoduto que
entrou em operação em 2011, o Gastau. Este liga os poços no alto mar, ao largo
da Ilha Bela, a uma UPGN, em Caraguatatuba, que se estende até Taubaté,
onde se conecta ao gasoduto Campinas-Rio de Janeiro. Nesse traçado, fica
a pequena cidade de Canas, vizinha de Lorena, no Vale do Paraíba do Sul,
onde se anunciou um projeto de usina a gás com 550 MW de capacidade, pela
mesma empresa norte-americana AES, que há dez anos havia desembarcado
para fazer uma megacentral em Santa Branca, também no Vale do Paraíba
do Sul, mais a oeste.
O gasoduto Gastau envolveu, entre 2008 e 2010, uma complexa obra
de engenharia para garantir o transporte de um dos maiores fluxos de gás
natural do país, da ordem de 20 milhões de m3/dia, e ao mesmo tempo para
diminuir os problemas ambientais e os riscos no trecho de 96 km na Serra
do Mar entre a UPGN da praia da enseada, em Caraguá, e a cidade de
Taubaté. Esse gás vem do mar, da plataforma de Mexilhão, já em operação,
e se somará aos fluxos provenientes das demais plataformas daquela região
offshore: Lula, a 225 km de distância, e Uruguá-Tambaú, a 174 km. Em terra
firme, as localidades ao longo do escoamento desse gás do pré-sal da bacia
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de Santos, sofrerão, como atualmente acontece em Canas, uma crescente
pressão empresarial para serem feitas mais usinas térmicas a gás.
Outra região onde as sequelas da chegada do gás natural estão despontando e parece que vão permanecer por um longo tempo é o litoral
sul da Bahia, onde, na bacia de Camamu, alguns poços já o produzem,
desde 2007, em uma associação entre a Petrobras, a Queiroz Galvão e a
norte-americana El Paso. A mesma Queiroz Galvão iniciou recentemente
a produção em frente à foz do rio Jequitinhonha, em poços localizados a
30 km da costa. Toda a faixa litorânea da Bahia, em especial o sul, entre Ilhéus
e Caravelas, entrou em ebulição de obras e de prospecções: inicialmente
com a construção e operação do oleoduto de derivados entre o Recôncavo
Baiano e Itabuna, e posteriormente com a conclusão do tronco litorâneo de
gasoduto que interliga as regiões produtoras do Nordeste, do Espírito Santo
e do Rio de Janeiro.
Os problemas com o turismo e com os moradores litorâneos, a maioria
pescadores e marisqueiros, devem-se multiplicar com o avanço das prospecções em toda a faixa litorânea, incluindo-se o entorno do arquipélago
de Abrolhos, local excepcional de migração e reprodução de vida marinha e de aves. Até aqui supúnhamos que Abrolhos estivesse protegido pela
existência de um parque nacional marinho, mas os seus limites e estatutos
estão sob fogo cerrado da indústria petrolífera, cujo objetivo é finalmente
violar os critérios de conservação integral e permitir mais um desembarque
da indústria toda-poderosa.
Ampliou-se também a indústria petrolífera na Amazônia, cujo núcleo
inicial no rio Urucu, desde 2011, abastece Manaus com gás natural para as
grandes termelétricas que suprem a capital amazonense – após vários anos
de obras na várzea do rio Solimões. Pode-se prever também a multiplicação das situações de conflitos por causa da ampliação de prospecções na
bacia do rio Juruá, na região de Carauari, subindo nesse vale até o estado do
Acre, onde as atividades petrolíferas já foram iniciadas e poderiam atingir
várias terras indígenas, reservas extrativistas e o Parque Nacional da Serra
do Divisor. Também nos municípios próximos a Manaus e ao rio Amazonas,
até a fronteira com o Pará, foram recentemente licitados alguns ‘blocos’ para
a atividade de prospecção petrolífera.5
Assim parece prosseguir essa indústria, em sua faina interminável de
suprir a economia e todos nós com os derivados de petróleo, dos quais
5

Mais detalhes podem ser obtidos em Sevá e Iglesias (2007).
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nos tornamos dependentes. Porém, está sempre cuidando de garantir
lucros crescentes e um poderio raramente igualado na história, formando
verdadeiros reinos autocráticos dentro de Estados de aparência democrática
e republicana.

Consequências da Operação de Usinas Hidrelétricas e dos
Investimentos em Novas Usinas
As usinas hidrelétricas, apesar de toda a propaganda que as apresenta
como fontes de energia limpa e renovável, embora tenham vantagens
genéricas sobre as usinas termelétricas, ocasionam, antes, durante e depois
da sua construção, na fase operacional, problemas sociais, ambientais e de
engenharia propriamente ditos bem mais sérios para que possam caber na
expressão administrativa ‘impactos’.
Entre as complicações operacionais mais frequentes das usinas, estão
certas consequências desastrosas ocasionadas por manobras de fechamento
de comportas no primeiro enchimento da represa, e nas paradas e partidas de
turbogeradores. Como comprovação disso, no Brasil, observamos verdadeiros antiexemplos.
O rio Tocantins ficou seco por dezenas de quilômetros durante semanas
seguidas, em 1998, quando as empresas VBC e Furnas fecharam as comportas
da usina Serra da Mesa, em Goiás; rio abaixo, no mesmo Tocantins, na
usina Lajeado, no estado do Tocantins, quatro anos depois, em 2002, uma
mortandade de peixes jamais vista ocorreu a jusante da barragem. Nesse
mesmo tempo, na represa, a principal praia foi interditada por motivos
sanitários; nove anos depois, em 2011, verificou-se outra mortandade na
usina de Estreito, fronteira Tocantins-Maranhão. Em 1988, uma mortandade
humana ficou pouco conhecida, abafada pela Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (Chesf): 88 pessoas faleceram com diarreia aguda, entre
as 2.392 pessoas intoxicadas, residentes na beira da represa recém-formada
da usina de Itaparica, que alagou municípios da Bahia e de Pernambuco,
sepultando a cidade de Petrolândia (PE). As pessoas intoxicadas contraíram
hepatotoxicoses por causa da ingestão ou contato com a água da represa, em
locais próximos à antiga cidade submersa poucos dias antes, sem as devidas
medidas de limpeza e descontaminação de esgotos, fossas e cemitério.
Análises da água provaram a concentração de algas pigmentadas e de
cianobactérias Anabaena e Mycrocistis (Confalonieri et al., 2002).
Para os que são cientistas no sentido pleno, investigadores da realidade
e de suas contradições, a situação atual, após o surto de mais de um século
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das usinas hidrelétricas, foi radicalmente alterada. Trata-se de rupturas e
violações: a destruição dos monumentos fluviais mais maravilhosos do
planeta; a acumulação primitiva de capital, fundada na expropriação dos
pobres e dos nativos; a especulação e a concentração fundiária de milhares
de hectares a cada represa.
A implantação de usinas hidrelétricas nos rios e terras ribeirinhas se
constitui, no mundo todo, em um campo de disputas por terrenos e posições
geográficas, e resultam em reordenamentos fundiário e agrícola das regiões
onde são implantadas. Dada a sua dimensão técnica, econômica e territorial,
tornam-se fatores de desorganização social e econômica, com expulsão de
grande parte das populações residentes, à qual se segue uma reorganização
baseada em novas atividades que se estabelecem no entorno da represa.
Tais temas são pesquisados atualmente por cientistas sociais, geógrafos,
antropólogos, além de economistas e agrônomos no Brasil e em todo o mundo,
dentre os quais destacam-se Patrick McCully (2004), Arsênio Oswaldo Sevá
Filho (2005, 2008a), Andreia Zhouri, Klemens Laschefski e Doralice Pereira
(2005) e Franklin Rothman (2008).
Não deveria haver surpresa com tal caráter conflituoso das hidrelétricas,
na medida em que, nas civilizações passadas, as terras ribeirinhas e o uso
dos rios foram fatores de disputas entre grupos sociais e focos de conflitos de
interesses econômicos e estratégicos. E continuam sendo. O que há de novo
é que os rios, a água e as terras ribeirinhas também têm sido conquistados
pela indústria barrageira, para serem ‘geridos’ com base em critérios da
mercadoria eletricidade. As dimensões das maiores represas agora podem
alcançar centenas de milhares de hectares de superfície, mas a maioria delas
tem dezenas de milhares. O remanejamento fundiário atinge também as
áreas ocupadas por canteiros de obras e respectivos serviços, alojamentos e
pequenas fábricas acopladas, mais as estradas de serviço, as glebas de onde
se retira madeira, areia, pedra, seixos, a faixa das linhas de transmissão.
Por tudo isso, não é adequado definir os processos sociais e territoriais
das hidrelétricas em jogo como ‘impactos’, uma expressão meramente
administrativa para designar os processos de licenciamento ambiental.
É uma expressão contraproducente, desviacionista no âmbito do conhecimento, da ciência, e também quando se trata da mobilização das populações
expropriadas e atingidas na defesa de seus direitos e reivindicações. Nos casos
em que esses grupos passam a se autodenominar ‘impactados’, já existe uma
‘derrota semântica’, uma enorme concessão ideológica ao esquema formal
de licenciamento ambiental – que nunca teve nem terá qualquer pretensão
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de resolver ou amenizar o drama humano, nem a regressão política que cada
hidrelétrica desencadeia.
As megaobras e mesmo as pequenas, que alguns chamam, positivamente,
de ‘pequenas centrais’, devem ser analisadas como campos de ação dos
interesses de classes e de grupos sociais. Cada cenário de implantação de
um projeto hidrelétrico deve ser visto como um campo de disputas em que
há excelentes oportunidades de lucros e de exercício de poder em âmbito
extralocal e extranacional, combustível clássico da cadeia financeira e
produtiva da obra, ao mesmo tempo nas duas pontas do empreendimento: a
de fornecimento durante a construção da central e das linhas de transmissão,
e a de despacho de eletricidade depois de pronta e operacional, ou seja,
na etapa de avanço de capital e na fase de realização da mercadoria a ser
produzida no mercado de energia.
Dentre tais competições e coligações de interesses distintos, chamamos
especialmente a atenção para uma série de disputas prévias relacionadas
ao próprio projeto: onde será feito? Quem contratará serviços? Quem será
empregado? Quais as cotas (altitudes) e locais atingidos? Uma ‘peste moral’
começa a se instalar: a boataria deliberada, em parte incontrolável, sobre as
indenizações e preços de aquisição de glebas de terra e de benfeitorias, sobre
o licenciamento, sobre as possíveis compensações. Ocorre uma transformação
radical, vivida também em outros locais e em outros tempos da história,
expressa por uma sequência na qual podemos entrever a acumulação
primitiva capitalista; um tipo de espasmo rápido e intenso que perdura por
vários anos no caso de obras menores e por uma ou duas décadas no caso
das maiores.
Porém, a construção de hidrelétricas é mais do que uma fase pioneira;
é a continuidade do processo histórico capitalista. As grandes obras vão
demarcando os ciclos de acumulação ao longo dos quase três séculos em que
persiste esse sistema político e econômico. Inicialmente ferrovias, estaleiros
e portos, canais, pontes, túneis, em seguida as barragens, os grandes eixos
de transporte e de comunicação, as megafábricas, refinarias, montadoras
de veículos e de aparelhos. E, como a dominação é sempre também política,
boa parte desses surtos e ciclos de grandes empreendimentos é baseada em
informação privilegiada. Alguns sabem antes dos demais qual a posição do
eixo do barramento no ponto preciso do rio, que terrenos serão afogados e
até que cota de altitude.
A acumulação de capital em poucas mãos se realiza por meio de
negociações entre partes desiguais; são muitos os que acabam prejudicados.
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Mas são individualmente fracos, envolvidos a contragosto em transações
forçadas. Pessoas, famílias e até cidades inteiras são objetos de logro, traição
e ameaças. Informação privilegiada, desigualdade notável nas negociações,
poder de fogo, essas são marcas de um processo conhecido como acumulação
primitiva, com os métodos típicos da expropriação de bens materiais e
simbólicos das pessoas e da espoliação de comunidades, aldeias, etnias.
Do lado dominante, são poderosos os meios de execução das ações.
Como impedir que uma carga de explosivos detone uma laje rochosa se
isso já está programado e decidido? Quem resistirá a uma motoniveladora
que está arrasando um pomar e uma casa, cujos donos não puderam fazer
valer sua recusa? Quem modificará o fechamento ou a abertura de uma
comporta cuja operação está secando o rio a jusante ou, ao contrário, está
baixando o nível da represa? Nesses casos, a operação da usina provoca
prejuízos sérios para os agricultores e outras atividades beira-rio e ‘beirarepresa’. Mas o que os atingidos podem fazer quando essas manobras técnicas
operacionais vêm determinadas por um corpo gerencial de despachantes
– vendedores de eletricidade operando no Rio de Janeiro ou em Brasília?
Projetos que alteram para sempre a vida de cidades inteiras, alagando-as
ou deixando-as secas no trecho do rio, deveriam ser banidos em qualquer
sociedade mais adiantada, mas, na nossa, infelizmente, prosseguem sem
qualquer restrição. Um dos últimos absurdos dessa natureza foi o barramento
em 2007 do baixo rio Doce, entre os municípios de Aimorés e Itueta (MG) e
Guandu (ES). O barramento colocou a primeira cidade diante do esqueleto do
grande rio que sempre passou em frente de sua avenida Beira-Rio, sepultou
totalmente a segunda cidade e tornou necessária a construção de uma ‘nova’
Itueta longe do rio, com traçado de prancheta, pretensamente moderna, mas,
na maior parte, desocupada e sem vida.6
A cada canteiro de obras, são introduzidos ‘para sempre’ novas noções
e novos valores da mercantilização, pois terras, benfeitorias e patrimônios
passam a ser vistos apenas como dinheiro e, por fim, ocorre a mercantilização
da própria força de trabalho e de muitas relações sociais. O investimento em
si, o avanço de capital nas contratações e nas compras de insumos, cria novas
oportunidades de negócios, assanhando as contas feitas nos gabinetes das
direções financeiras e industriais. Dentro do alambrado, dentro das guaritas,
a nova lógica é o assalariamento de grandes contingentes, e, assim, em poucos
Como pude constatar quando estive na cidade poucos meses após a ‘inauguração’ do consórcio
formado entre duas das maiores empresas do mundo, cada uma em seu setor: a elétrica Cemig e a
mineradora Vale. Mais detalhes podem ser obtidos no site do Mapa de Conflitos.
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anos, já existem os ingredientes básicos de uma sociedade organizada em
torno de empresas capitalistas.
Esse processo pode ser, a cada época, novamente observado no Brasil,
atualmente especialmente em Chapecó e locais vizinhos na fronteira entre
Santa Catarina-Rio Grande do Sul; em vários municípios da fronteira
Tocantins-Maranhão; e em Porto Velho, capital de Rondônia. Essas áreas
têm experimentado, nos últimos anos, a ‘viagem’ da excepcionalidade
transformada em normalidade cotidiana, decorrente da implantação das
megaobras no rio Uruguai (Usina Foz do Chapecó), no rio Madeira (Usinas
Santo Antônio e Jirau), e no rio Tocantins (Usina do Estreito). Todas essas
obras são valiosas ‘prendas’ recentes dos principais grupos nacionais e
internacionais da indústria barrageira e elétrica, as quais mais uma vez
exerceram influência sobre as populações e movimentos fazendo uso da
sua conhecida dosagem de propaganda e contrainformação, de cooptação e
repressão. Nesses casos, claramente foram rebaixados os custos de aquisição
das terras e propriedades que seriam destinadas para as obras ou para o
alagamento do reservatório. Isso comprova a nossa interpretação: o método
de acumulação primitiva está presente nesses empreendimentos.
Em todos os casos, especialmente em Foz do Chapecó e no Estreito,
as empresas pressionaram os moradores para que não insistissem com
reassentamentos e aceitassem como forma de indenização as cartas de crédito,
uma espécie de ‘cheque-despejo’. Esse tipo de indenização está muito em
voga nas expulsões que ocorrem nas maiores cidades em razão das obras da
Copa do Mundo de Futebol.
Para essas cartas de crédito, os valores fixados da terra e das construções
eram decididos antes de qualquer processo administrativo de negociação
coletiva, e mesmo a concessão de benfeitorias, como árvores frutíferas,
colheitas futuras, galpões, cercas e pontes, só foi admitida quando se
intensificaram as reclamações.
Até mesmo no caso do Estreito, essa mesma pressão insidiosa foi exercida
sobre as famílias anteriormente assentadas em projetos do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Elas não tiveram direito garantido
ao reassentamento e viram o seu órgão de tutela, o Incra, fazer abertamente
o jogo dos empreendedores, os poderosos representantes do capital barrageiro internacional: Alcoa, Vale, Tractebel, Camargo Correa. Esse foi o
resultado do doloroso processo de ‘negociação’ entre os assentados do Projeto
Formosa, os representantes do Incra, do Ministério Público Federal e das
empresas, como revela o relatório de pesquisa de Neila Soares da Silva (2010).
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Portanto, nos estudos e pareceres guiados pela razão hidrelétrica cega, os
cidadãos prejudicados e os patrimônios naturais e construídos, devastados
por causa das obras, são geralmente vistos como ‘interferências’ em seus
empreendimentos. Esses cidadãos atingidos, com posses e direitos, que
devem ser respeitados, e os patrimônios, que devem ser defendidos, são
considerados um ‘entrave’ para a cultura desenvolvimentista brasileira.

Façanhas do Fundamentalismo Barrageiro: saída para a crise global,
leilões, PCHs, a persistência até a ‘vitória’
Continua a forte a pressão pelo barramento de todos os rios, de todos os
pontos barráveis de todos os rios que sejam considerados fontes de lucro.
A articulação de forças para se conseguir tal empreendimento é de alcance
internacional e, de certo modo, todo o capitalismo global elegeu o aproveitamento do dito potencial hidráulico dos rios brasileiros como uma
meta prioritária, uma verdadeira ‘tábua de salvação’ para um sistema econômico em crise profunda. Realizar tais projetos no Brasil seria uma alavanca
indiscutível nessa busca desesperada por investimentos com excepcionais
volumes de encomendas de máquinas e materiais e com previsão de
altíssimas taxas de lucro (Sevá Filho, 2011).
O núcleo visível desse ‘fundamentalismo barrageiro’ inclui a esfera federal,
o Ministério de Minas e Energia e a sua empresa de pesquisa energética, que
representa um verdadeiro enclave das empresas de consultoria e projetos dos
grandes grupos econômicos dentro do governo, e também as duas agências
ditas reguladoras que foram criadas em pleno ‘carnaval’ privatizante dos
governos de Fernando Henrique Cardoso: a Agência dos Negócios da Energia
Elétrica (Aneel) e a dos negócios da água, Agência Nacional das Águas
(ANA), cujas iniciativas e decisões têm se mostrado totalmente afinadas
com as pretensões dos grandes grupos econômicos, alguns brasileiros e, a
maioria, multinacionais.
Leilões dos rios e trechos de rios barráveis são feitos, alguns a cada ano,
sem interrupção, desde a criação da Aneel em 1998, sob o pretexto de que a
agência estaria, dessa forma, ‘antecipando’ a concretização dos aumentos de
oferta de eletricidade em benefício de todo o país. Na realidade, estão forçando
a licitação de um número de projetos bem maior do que seria necessário de
acordo com as projeções mais infladas de aumento de consumo de energia
e colocando em leilão mais projetos do que seria possível, considerando-se
a complexidade e a responsabilidade que deveriam marcar a elaboração
técnica dos projetos de engenharia, os estudos de viabilidade econômica e os
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próprios processos de licenciamento. Na verdade, a programação dos leilões
acaba por encurralar, sabotar, ou ‘agilizar’ – como eles gostam de dizer – o
licenciamento ambiental.
Por exemplo, no leilão de energia nova (tipo A-5), realizado em dezembro
de 2011, a Aneel anunciou meses antes que seriam licitadas 13 usinas
com uma potência somada de 2.792 MW. Dos 13 projetos de usinas, cinco
previam um único rio, o Parnaíba, na fronteira Piauí-Maranhão, com uma
soma de 460 MW. Eles seriam apresentados em ‘único lote’ – as usinas de
Castelhano, Estreito, Cachoeira, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves –, uma clara
tentativa de tornar irreversível o aproveitamento integral do rio, onde
apenas uma única obra de grande porte, a usina Boa Esperança, causou
traumatismos sociais e fundiários memoráveis há quarenta anos, em plena
época ditatorial. Os projetos no rio Parnaíba, desde que foram anunciados
há alguns anos, provocaram grande reação em pequenas cidades ribeirinhas
da região, na medida em que alagariam as poucas terras aluviais férteis
nas margens do rio principal e de todos os afluentes em um longo trecho.
Na prática, parecem desvinculadas de algum plano regional de eletrificação e
também não atendem a medidas de promoção do desenvolvimento regional
há tempos reclamadas. Ou seja, apenas são ‘oportunidades de negócios’ para
grandes grupos que desembarcariam em regiões pobres e supostamente
despreparadas para resistir a essa ofensiva.
Na mesma ocasião, seria leiloado um projeto bastante controvertido e que,
talvez, não devesse nunca ser feito, o de Riacho Seco, que barraria o único
trecho do médio São Francisco que ainda corre, na divisa Bahia-Pernambuco,
entre as usinas de Sobradinho e de Itaparica, trecho já castigado pelo avanço
das obras da famosa ‘transposição’ da vazão do rio. Além disso, esse leilão
teria o objetivo de prosseguir com a blitz barrageira na bacia do Tapajós matogrossense, forçando a mesma ideia de um ‘complexo de usinas’ no rio Teles
Pires, com o novo projeto da usina Sinop (400 MW), além de São Manoel (700
MW) e Foz do Apiacás (275 MW), com sérias consequências para os povos
indígenas da região. Essa blitz também afetaria a bacia do Araguaia, em Mato
Grosso, agora na bacia ainda ‘virgem’ do rio das Mortes, com os projetos Água
Limpa (320 MW) e Toricoejo (76 MW). Para completar o ‘vespeiro’ armado
pela Aneel nesse leilão, será forçada a inclusão de obras cujo licenciamento
está bastante atrasado, justamente em virtude de pendências de outras
obras muito próximas: a de Davinópolis (107 MW), na bacia do Paranaíba,
divisa Goiás-Minas Gerais, e a de São Roque (214 MW), na bacia do rio
Uruguai em Santa Catarina, cuja licença por parte da agência ambiental
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catarinense parece depender do equacionamento dos problemas já ocorridos
rio abaixo com o projeto Garibaldi.7
Contrariamente ao que tem sido propagandeado pelas empresas
interessadas e também por várias entidades ambientalistas, as usinas
apresentadas como pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) não estão
isentas de causar problemas sociais e ambientais na sua implantação.
De certa forma, podem ser ainda piores do que as usinas convencionais de
médio e grande portes, já que sua implantação não depende de licitações,
e sim de meras autorizações da Aneel, ou seja, dependem da obtenção de
informações privilegiadas em Brasília. Além de receberem muitas facilidades
de financiamento, de aquisição da eletricidade futura pela Eletrobras e uma
verdadeira dispensa de formalidades de licenciamento, já que não precisam
elaborar estudo de impacto ambiental, nem se submeter aos rituais de
audiência pública. Por tudo isso, tornaram-se, para os empresários, uma
verdadeira ‘mina de ouro’, e, para as populações de muitas regiões brasileiras,
uma verdadeira ‘praga’.
As chamadas PCHs, ao serem implantadas, desencadearam problemas em
vários locais. Entre os mais conhecidos, citam-se o rio Tijuco, no Triângulo
Mineiro, perto de Ituiutaba; o rio Aiuruoca, logo acima da cidade de Aiuruoca
(MG); e o entorno do Parque Estadual da Serra do Papagaio, no rio Mucuri,
perto da cidade de Carlos Chagas (MG) e da divisa com o Espírito Santo.
Algumas tiveram a intenção explícita de fustigar os povos indígenas, pois
foram projetadas em cima ou muito próximo de suas terras ancestrais,
abrindo o caminho para novos conflitos com vários deles. No caso de Mato
Grosso, são vários os exemplos presentes no Mapa de Conflitos: os Xavante,
com a usina Paranatinga no rio Culuene, formador do Xingu; os Enawene
Nawe no alto rio Juruena, perto de Sapezal, com vários projetos de interesse
direto da família Maggi, do ex-governador do estado; os Pareci, na localidade
de Ponte de Pedra, entre outros.
As PCHs, além de não serem necessariamente pequenas, podem causar
grandes alterações no rio e nas terras marginais. Bons exemplos de danos
causados por esse tipo de empresa são as usinas de Cachoeira Paulista e
Queluz (SP), ao lado da via Dutra, prontas depois de intensas e rápidas obras.
Essas usinas foram construídas no rio Paraíba do Sul pelas multinacionais
Alusa e Alstom, com grande intervenção nos morros da margem direita do

Mais detalhes desses conflitos podem ser obtidos no site do Mapa de Conflitos e na matéria “Treze
usinas voando” da revista Brasil Energia (Treze usinas, 2011).
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rio para ser suspenso por alguns metros um trecho de vários quilômetros
de ferrovia da antiga Central do Brasil, agora operada pela MRS Logística,
controlada por empresas mineradoras e siderúrgicas como a Vale e a CSN.
Para os arautos da ideologia dominante, à direita e à esquerda, o dogma
do barramento de todos os rios, com o aproveitamento total do que eles
chamam de ‘potencial hidrelétrico’, prevê implementação cotidiana, sem
descanso, uma persistência até a ‘vitória’. Basta lembrar o caso do projeto Belo
Monte, que foi duas vezes derrotado, em 1989 politicamente pela repercussão
negativa do Encontro dos Povos Indígenas do Xingu realizado em Altamira,
e pela retirada do financiamento multilateral; e, em 2001, juridicamente pelas
denúncias de vício e irregularidade do processo de licenciamento ambiental.
As forças políticas de esquerda, que apoiavam Luiz Inácio Lula da Silva e
que ajudavam o movimento contrário ao projeto no Pará, mudaram de lado
ostensivamente com a campanha presidencial de 2002. Dez anos depois,
elas se juntam a vozes conservadoras, como a do ex-ministro Delfim Netto,
para, mesmo depois de realizarem o leilão de eletricidade e de obterem as
licenças ambientais, manterem uma campanha sistemática de demonização
dos grupos contrários e insatisfeitos com o projeto. Simplesmente atribuem
tudo ora à enfraquecida oposição partidária ao lulismo, ora aos indígenas
que teriam ‘muita terra para pouca gente’, às organizações ambientalistas
estrangeiras que defendem interesses em não permitir ‘que o país se
desenvolva’, e a outros maniqueísmos similares.
Um aspecto pouco lembrado, mas que, em parte, explica a afoiteza,
a pressa em implantar algumas hidrelétricas em rios da Amazônia, é a
possibilidade de, durante as obras, serem mineradas as terras e rochas do
fundo dos rios e das barrancas em locais sabidamente auríferos. É o caso
das duas usinas no rio Madeira, feitas exatamente em trechos dos mais
garimpados nas últimas décadas; é também o caso do Projeto na Volta Grande
do Rio Xingu (Belo Monte). Mas, principalmente, seria o caso das várias obras
previstas no rio Tapajós acima da cidade de Itaituba (São Luís da Cachoeira)
e no seu afluente Jamanxim. Provavelmente foi a existência de ouro nos locais
projetados que motivou a ideia recentemente anunciada de se fazer as usinas
no interior da selva como se fossem as plataformas petrolíferas no meio do
mar: transformar os canteiros de obras em verdadeiras ilhas cercadas, sem
alojamentos definitivos para muita gente, levando e trazendo trabalhadores
de helicóptero e avião para impedir as populações de chegarem próximo e
criarem vilarejos e bairros, e para manter todos à distância, antes, durante
e depois das obras.
248

Capitalismo e Energia

Os Investimentos e a Política Global: militarização e retrocesso
A vida política, em sua forma mais visível, parece ser explicada pelo jogo
dos partidos, cargos públicos e eleições, mas certamente ela é conduzida
por algumas outras instâncias bem específicas – militares, diplomáticas e
estratégicas – que se articulam com as empresariais, cujo campo de ação é
necessariamente internacional e nunca tornado público em todos os detalhes.
Por isso, a política cotidiana é também intermediada por desenvolvimentistas locais, parceiros empresariais e dinastias fundiárias, em um país que
começou com capitanias hereditárias e com terras ‘dos outros’ cedidas pelo
Estado na forma de sesmarias. Além disso, a política de todo dia é também
praticada sem recato pelos grupos religiosos, maçônicos e pelas variadas
associações profissionais de trabalhadores, de autônomos, patronais,
e pelas organizações não governamentais, filantrópicas, assistenciais e
outras – muitas das quais se tornam ‘acessórias’ ou chegam mesmo a ser
‘lobistas’ dos grupos econômicos e políticos mais poderosos.
A disputa crucial pela informação e a presença megaempresarial em
campo – municiada de máquinas possantes, explosivos, combustíveis,
emprego de olheiros, informantes, pesquisadores sociais, mobilização
de grandes contingentes de trabalhadores – podem ser fatores relevantes para se colocar em xeque o sentido público da ação do Estado e da
República Federativa.
Os enredos antes mencionados, localizados e datados – nomeados seus
agentes e forças –, ainda que de maneira parcial ou com vieses, confirmam o
poderio antiecológico de investidores e seus prepostos locais e comprovam
sua disposição antidemocrática. Caso se acompanhassem tais casos mais
de perto e por períodos mais longos, anos e décadas, ficaria demonstrada
a tendência ao ‘bombardeio’ de versões e de argumentos – expressão
usada pelo sociólogo Bourdieu – necessário para se ocultar tudo o que
for possível (Álvarez Benavides, 2005). E também se pode identificar uma
verdadeira operação massiva de criação de mentalidades conformadas à
ideologia dominante, uma industrialização das mentes, como formulado
com brilhantismo há quase meio século pelo ensaísta alemão Hans Magnus
Enzensberger (1974).
É obrigatório considerar também, em primeiro plano, além do contexto
empresarial e político do Estado, o ‘enredo’ da região que se modificou radicalmente: o marco de desequilíbrio, de ruptura, ou pelo menos de uma
alteração notável foi justamente a chegada da megaobra, mina, usina ou
indústria naquele meio de mundo, chocando as comunidades locais.
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Desde então, a história se escreveu por meio dos confrontos e das alianças
que resultam da coexistência, no mesmo território, dos projetos de quem já
estava e dos projetos dos que vieram depois. Isso pode ser chamado de conflito
ambiental, ou de conflito socioambiental, ou de injustiça ambiental. Vários
desses casos foram relatados na coletânea organizada por Andréa Zhouri e
Klemens Laschefski (2010).
Porém, preferimos caracterizar tais conflitos como uma expressão
atualizada da velha luta de classes. Afinal, são antagonismos entre projetos de
diferentes grupos de pessoas, com distintos interesses. Trata-se de um embate
muito desigual, principalmente, por causa da disposição dos capitalistas em
realizar seu próprio projeto, em detrimento de qualquer outro interesse –
transformar aquele território em um território do capital. Quanto às pessoas,
serão expulsas para alhures ou se tornarão vinculadas, assalariadas ou
exército de reserva do sistema capitalista que chegou para comandar.
Estaríamos diante de um retrocesso civilizatório? O que de fato significaria
essa militarização dos territórios do capital? Tal retrocesso não é raro que
ocorra, seja para intervir nos conflitos de classe, seja para tentar assegurar a
continuidade da construção e da operação empresarial em plena área conflagrada ou próxima dela. Eis aí outra questão delicada inerente aos grandes
projetos aparentemente civis.
Entre os municípios brasileiros decretados pela ditadura militar como de
‘segurança nacional’, sem poder eleger prefeitos até 1985, estavam aqueles
em que funcionavam refinarias de petróleo e usinas hidrelétricas de grande
porte. Apesar disso, colonos enganados e prejudicados pela usina de Itaipu,
entre Paraná e Paraguai, em construção naquela época, acamparam na
avenida de acesso à empresa. Depois de 1985, houve vários outros casos
em que os atingidos bloquearam acessos e ocuparam canteiros de obras
para exigir e forçar negociações ou para fazer cumprir acordos anteriores.
Em Itaparica, nos estados da Bahia e Pernambuco; Manso (MT); Canabrava
(GO); Tucuruí (PA); Itá, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina; Campos
Novos (SC); e ainda na obra do Estreito, divisa Maranhão-Tocantins. Em
2008, discutiu-se no parlamento brasileiro a possibilidade de se transformar
tais ações em delinquência, sublevação, ou seja, algo que atentaria contra a
segurança nacional: um preâmbulo para se tratar atingidos e ameaçados
por barragens, siderúrgicas, mineradoras e outros investimentos de grande
porte como ‘terroristas’.
As investidas mais recentes vão reduzindo e até anulando conquistas
sociais dos grupos étnicos e comunidades tradicionais, tais como: terras
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homologadas de indígenas, comunidades de remanescentes de quilombos,
reservas extrativistas de seringueiros, castanheiros, marisqueiros, pescadores.
Muitos desses territórios foram previamente transformados em ‘blocos’
de terrenos a serem leiloados e concedidos pelo Estado a grandes grupos
empresariais, em geral estrangeiros, independentemente de consulta prévia
aos moradores. A selva amazônica foi ‘quadriculada’ à revelia pelas agências
reguladoras dos negócios petrolíferos no Equador, no Peru e no Brasil (Sevá
Filho, 2008b).
Tais investidas caracterizam um verdadeiro impulso combinado de
expropriação para a ampliação da infraestrutura e da indústria, e de ‘contrarreforma’ agrária. A empresa capitalista moderna se confunde com a
metrópole colonial, é soberana, como demonstra João Bernardo (2004) em
seus estudos sobre o colonialismo português e inglês. Ou, como prognosticou,
na sua última obra, o mestre Milton Santos:
O território como um todo é objeto da ação de várias empresas, cada qual
preocupada com suas próprias metas, e arrastando, a partir destas metas, o
comportamento das demais empresas e instituições. Que resta então da nação,
diante dessa nova realidade? Como a nação se exerce diante da verdadeira
fragmentação do território, função das formas contemporâneas de ação das
empresas hegemônicas? (...) Os fragmentos resultantes desse processo articulamse externamente segundo lógicas duplamente estranhas: por sua sede distante,
longínqua quanto ao espaço da ação, e pela sua inconformidade com o sentido
preexistente da vida na área em que se instala. Desse modo, produz-se uma
verdadeira alienação territorial à qual correspondem outras formas de alienação.
(Santos, 2000: 86-87)

Quanto mais crua a dominação política empresarial, mais elaborada a
retórica pró-capitalista, na medida em que o crescimento do poderio do
grande capital é antidemocrático, mas não pode, em geral, reconhecer isso, e
precisa, portanto, que se confundam democracia com capitalismo, liberdade
política com liberdade para explorar e para investir. Para a minha geração,
que hoje tem 60 anos ou mais e viveu um longo combate à ditadura capitalista
sob tutela militar, a fase atual é uma espécie de aprofundamento lógico da
mesma luta, pois o poderio político das empresas atualmente é bem maior.
A única maneira de não se entregar é pressionar diretamente as empresas,
fustigar o capital, mais especificamente, o financeiro. Tornar claro como,
quando e quem é diretamente prejudicado, vítima de injustiça, de injúria,
de opressão e de violência. E explicar tudo isso, a cada vez, a quantos for
possível, enquanto for possível.
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