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 Índios bloqueiam três usinas hidrelétricas em Mato 
Grosso 

 Militante do MST é baleado diante de canteiro de 
obras de hidrelétrica 

 Pescadores entram na Justiça contra impactos da PCH 
Santa Fé, em Alegre 

 Reunião define ações para impedir impactos de 
hidrelétrica São Pedro 

 Justiça suspende obras da Usina Hidrelétrica Mauá 

 Protestos provocam atraso no Leilão da hidrelétrica 
Santo Antônio 



UHE Belo Monte 



302 projetos de eletricidade 
contratados pelo BNDES 2002-2012 

Tipo de projeto Número 
total de 
projetos 

Usina eólica 138 

PCH (< 30 MW) 109 

UHE (> 30 MW) 41 

Termoelétrica 13 

Usina nuclear 1 

Todo tipo de projeto 302 

Com J. Ricardo Tranjan 



Levantamento eletrônico 
 Folha de São Paulo 

 Globo 

 Jornal estadual 

 Websites de entidades tipo Movimento dos Atingidos 
por Barragens, Plataforma BNDES, etc. 

 Websites de agências de licenciamento, Ministério 
Publico 



302 projetos de eletricidade 
contratados pelo BNDES 2002-2012 

Tipo de projeto Número 
total de 
projetos 

Usina eólica 138 

PCH (< 30 MW) 109 

UHE (> 30 MW) 41 

Termoelétrica 13 

Usina nuclear 1 

Todo tipo de projeto 302 

Mobilizações da 
sociedade civil 

Licenciamento 
prolongado e 
/ou ação do 
M.P. 

21 (15.2) 11 (8.0) 

22 (20.2) 22 (20.2) 

17 (41.5) 23 (56.1) 

1 (7.7) 3 (23.1) 

1 (100.0) 0 (0.0) 

62 (20.5) 59 (19.5) 



Quais projetos encontram desafios 
(resultados estatísticas)?  

 grandes (mas não os com efeitos cumulativos) 

 presença de aliados 

 dados socioeconômicos das comunidades 
locais não eram bons preditores de 
mobilização comunitária  

 os termoelétricas são os mais fáceis de 
construir sem desafios  

 



Tipos de resistência 
comunitária  

 

 BANANA – Build Absolutely Nothing 
Anywhere Near Anything/Anyone – não 
querem esse tipo de projeto nunca 3% 

 NIMBY – oposição a algum projeto (ou 
lugar) especifico 27%  

 Informativo 64% 

 Processo de consulta inadequado 13% 



Padrões de mobilização 
 comunidade local tem exigências 

socioeconômicas para comunicar 64% 

 comunidade indígena tem problemas de 
território, lugares sagrados, modo de vida, etc. 
com o projeto 19% 

 sociedade civil se mobiliza contra impactos 
ambientais 37% 

 



Situação atual 
 menos conflituoso  

 maioria dos conflitos são socioeconômicas  

 processo de licenciamento ambiental é o único via 
institucional  



Consulta livre previa informada 
(Free informed prior consent)  

 OIT 169 

 Para povos indigenas e ??? 

 Banco Mundial, Austrália, Canadá, (Bolívia, Peru) 



África do Sul: incluir nos leiloes 

 seleção depende 70% de preço, 30% Black Economic 
Empowerment 

 Ofertas incluem postos de trabalho, conteúdo local na 
produção, direito da propriedade no projeto para 
comunidade 

 enfoque benefícios  



Comentários? 
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