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Walter Coronado Antunes*

Projeto Belo Monte:
solução inadequada

rata-se de exemplo de alte-
ração desastrosa de um
“importante projeto de en-
genharia”.

Desde a época da elabo-
ração do “Inventário do Rio Xingu” o
Consórcio Nacional de Engenheiros
Consultores, CNEC, identificou o apro-
veitamento da grande curva do Rio
Xingu, a jusante da cidade de Altami-
ra, como UHE Kararaoa, com capaci-
dade de geração de cerca de 11 000 MW
(em Itaipu temos 12 000 MW, dividi-
dos com o Paraguai).

Por se tratar de uma usina hidrelé-
trica distante do sistema integrado, a
potência instalada idealizada para
aquela época, era apenas para a gera-
ção da potência firme (coeficiente de
capacidade igual a 100%), pois seria
inadmissível, à época, projetar uma
usina distante dos centros de consu-
mo, para operar em ponta.

Esse projeto de engenharia foi com-
pletamente alterado de modo a aten-
der pressões de ordem ambiental e de
caráter preservacionista de aldeias in-
dígenas, estas sem importância con-
siderável, “que definitivamente não
contemplam os interesses nacionais”.

Assim é que: hoje o projeto refeito sob
o nome de CHE (Complexo Hidrelétri-
co) Belo Monte, identificado no decorrer
do artigo como “solução atual”, é uma
excrescência técnica impossível de
abranger o escopo proposto pela Eletro-
norte, no CD-ROM inserido no site da
estatal (em setembro de 2006 esses da-
dos não estavam mais disponíveis no
site da empresa). Todavia, interessado
no assunto, os estudos sobre o projeto
estavam armazenados em meu compu-
tador. Não imaginava que fosse levada
a termo pela Eletronorte uma alteração
de projeto que desperdiça uma verda-
deira riqueza natural da Nação brasilei-

T
ra. Não podemos acei-
tar passivamente que
o aproveitamento do
Rio Xingu, seja como
um todo, mal iniciado,
com a construção de
sua primeira usina hi-
drelétrica, com um
erro de avaliação glo-
bal que no futuro de-
verá ser pranteado pe-
los brasileiros de bom
senso.

A redução da capa-
cidade de produção de
“energia” devido à re-
dução do volume de re-
servação, aliada aos
custos de uma e de ou-
tra solução (compara-
ção feita a seguir) e em
face da grandeza dos
investimentos em o-
bras e instalações em
ambas as soluções, cer-
tamente, inviabiliza o
aproveitamento, do
ponto de vista econô-
mico. Essa afirmação é
sustentada pela análi-
se dos dados hidroló-
gicos contidos nos grá-
ficos das figuras 1 e 2,
encontrados na internet no próprio site
da Eletronorte.

Nas figuras 3 e 4 encontram-se as
duas plantas do reservatório das duas
formas do aproveitamento de geração
hidrelétrica no mesmo local, quanto à
área de inundação.

Na figura 3, com um grande reser-
vatório, de 1 225 km² (por sinal pouco
menor do que a área do reservatório da
UHE de Itaipu) viabilizando uma acu-
mulação satisfatória de água nas épo-
cas de vazões elevadas do Rio Xingu.

Na figura 4, encontra-se a planta do
reservatório projetado para o CHE Belo
Monte, novo projeto, para o mesmo lo-
cal do Rio Xingu.

A área do reservatório fica reduzida a
33%, aproximadamente, da área prevista
para o primeiro projeto. A comparação de
“volumes de reservação” é omitida na
comparação dos dois projetos, que apare-
cem no citado CD, o que “parece ser uma
omissão intencional”, que impede a com-
paração efetiva dos efeitos da redução da
área destinada ao reservatório.

Figura 1 - CHE Belo Monte – Rio Xingu em
Altamira, vazões médias mensais

Figura 2 - CHE Belo Monte – Hidrograma de
vazões médias diárias (período 1969 a 2000)
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O REGIME HIDROLÓGICO
EXIGIRIA GRANDE RESERVAÇÃO

No sítio do Rio Xingu, escolhido para
construção da UHE Kararaoa, o regime
hidrológico é bastante típico dos rios
amazônicos, ou seja, vazões elevadas
nas estações chuvosas e vazões muito
baixas nas épocas de seca. Tal fator exi-
ge grandes volumes de reservação, para
compensação dessas características hi-
drológicas. Como se pode observar nos
dados apresentados no CD-ROM publi-
cado pela Eletronorte, as vazões obser-
vadas no Rio Xingu atingem extremos
bastante pronunciados durante o decor-
rer dos anos, num período de 31 anos de
observações, suficiente para caracteriza-
ção do regime hidrológico do local.

Pode-se constatar que o Rio Xingu,
na locação do “Complexo Hidrelétrico
Belo Monte” apresenta relação de va-
zões nas cheias e nos períodos de secas
muito dispares durante o correr do ano:
- vazão anual média mínima: 1 115 m³/
segundo (mês de outubro), num perío-
do de 31 anos de observações;
- vazão anual média máxima: 19 043
m³/segundo (mês de abril), no mesmo

período de 31 anos de observações
(1969 até 2000).
Relação de quase 1/20!

Vazões máximas e mínimas obser-
vadas:
- vazão mínima observada: 444 m³/se-
gundo (mês de outubro);
- vazão máxima observada: 30 129 m³/
segundo (mês de março).

Não é preciso sequer fazer cálcu-
los complexos para concluir que a re-
dução do volume de reservação para
área de 400 km² inviabiliza economi-
camente o aproveitamento hidrelétri-
co em questão.

Mesmo sendo evidente que a po-
tência firme no projeto modificado é
muito menor do que a possível pelo
projeto original. Louvamo-nos na de-
claração da senhora ministra de Minas
e Energia, de que seria aconselhável (tal-
vez em face da redução de volume de
reservação) a adoção da potência ins-
talada menor, da ordem de 7 000 MW,
talvez, mais aconselhável para o Com-
plexo Hidrelétrico Belo Monte. Veja o
quadro comparativo na tabela 1 (dados
da Eletronorte).

O exame das
quantidades de o-
bras a executar, no
quadro comparativo
da tabela 1 nos mos-
tra quão desfavorá-
vel é a adoção do
novo projeto (solu-
ção atual) em razão
de considerável au-
mento de quantida-
des de serviços a
executar.

Na tabela 2 é
apresentado um
quadro comparati-

vo de custos entre o projeto antigo e o
projeto atual, incluindo uma projeção
da “produção de energia” nas duas
alternativas de projeto.

Observe-se que a proporcionalida-
de entre “produção de energia” e “cus-
to dessa mesma produção” revela que
a energia produzida no projeto anti-
go (com apenas 1 225 km² de área de
reservação) é 4,62 vezes mais econô-
mica do que no projeto considerado
“ecologicamente correto” porém, a re-
dução de produção de energia neste
local terá de ser gerada, certamente,
em uma usina térmica, 60 a 70 vezes
mais poluente do que a hidrelétrica,
anulando a posição de “ecologica-
mente correto”, do projeto atual.

Na tabela 3 é apresentado dados
comparativos com a UHE de Itaipu
(Binacional) e Três Gargantas (China),
mostrando soluções economicamente
bem sucedidas.

Conclui-se que a Eletronorte gas-
tou uma fortuna na elaboração de um
novo projeto, reduzindo a área do re-
servatório e “procura justificar sem
sucesso a alteração do projeto”. Essa
manobra toda só pode ser entendida
como uma tentativa de encobrir as
verdadeiras razões da mudança, que
por certo advêm do atendimento às
pressões para preservação de aldeia
indígena e de florestas na região. Esta
mudança não faz sentido quando se
compara a área a ser preservada de
825 km², com a área total da bacia do
Rio Xingu, com 531 250 km². E mes-
mo com a área da reserva indígena
do Alto Xingu, com área de 50 000
km².

Figura 3 - CHE Belo Monte – Solução antiga Figura 4 - CHE Belo Monte – Solução atual

Tabela 1 - CHE Belo Monte: quadro comparativo do projeto antigo e do projeto atual

CHE BELO MONTE

11.000 MW 7.000MW (*)
1.225 km2 400km2

10.781.000 m3 44.622.000 m3

14.056.000 m3 51.955.000 m3

57.168.000 m3 39.567.000 m3

16.765.000 m3 16.957.000 m3

3.494.000 m3 3.841.000 m3

DADOS COMPARATIVOS

PARÂMETROS COMPARATIVOS

VOLUMES DE SERVIÇOS

PROJETO ANTIGO PROJETO ATUAL

POTÊNCIA INSTALADA

ÁREA DO RESERVATÓRIO

ESCAVAÇÃO EM SOLO

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

ATERRO SOLO

ENROCAMENTO (m3)

CONCRETO (m3)
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Mesmo de fora do país, em conso-
nância com nossas vozes, encontra-
mos opiniões dignas, que pregam a
racionalidade na ocupação da Ama-
zônia (vide revista Veja, n.º 1 828, 12
de novembro de 2003, páginas ama-
relas, entrevista com David G.
McGrath). Por essas razões é que nos
parece absurda a idéia de sacrificar
uma “grande usina hidrelétrica”, en-
tre as maiores do mundo, sem ne-
nhum propósito justificável.

Quanto à produção de energia elé-
trica, genericamente, é preciso que se
compreenda que todo o kWh que não
seja produzido por hidrelétricas terá
que ser produzido por outras fontes,
principalmente as térmicas a gás, cuja

emissão de gases causadores de “efei-
to estufa” é de 50 a 70 vezes maior do
que o produzido por hidrelétricas (ver
pesquisa do prof.º Pinguelli, no reser-
vatório da UHE – Serra da Mesa no
Rio Tocantins).

É claro que as usinas térmicas são
indicadas na complementação da
produção de energia elétrica em qual-
quer sistema produtor, porém é preci-
so muita cautela na sua utilização e
principalmente nos tipos de combus-
tíveis a queimar.

É pena que os ambientalistas e an-
tropólogos não entendam que qual-
quer alternativa para produção de
energia elétrica não hidráulica, a cus-
tos razoáveis, terá de ser feita por usi-

Tabela 2 - CHE Belo Monte: quadro comparativo de custos entre o projeto antigo e o projeto atual

CHE BELO MONTE

PARÂMETROS COMPARATIVOS

VOLUMES DE SERVIÇOS

PROJETO ANTIGO PROJETO ATUAL

R$/m3

R$ - Total

R$/m3

R$ - Total

R$/m3

R$ - Total

R$/m3

R$ - Total

R$/m3

R$ - Total

12,00

129.372.000,00

15,00

210.840.000,00

12,00

686.016.000,00

7,00

117.355.000,00

350,00

1.222.900.000,00

12,00

535.464.000,00

15,00

779.325.000,00

12,00

474.804.000,00

7,00

118.699.000,00

350,00

1.344.350.000,00

POTÊNCIA INSTALADA

ÁREA DO RESERVATÓRIO

ESCAVAÇÃO EM SOLO (m3)

ESCAVAÇÃO EM ROCHA (m3)

ATERRO SOLO (m3)

ENROCAMENTO (m3)

CONCRETO (m3)

7.000MW (*)

400km2

44.622.000 m3

51.955.000 m3

39.567.000 m3

16.957.000 m3

3.841.000 m3

11.000 MW

1.225 km2

10.781.000 m3

14.056.000 m3

57.168.000m3

16.765.000 m3

3.494.000 m3

TOTAIS EM R$ PARA CADA ALTERNATIVA SOMATÓRIA 2.366.483.000,002.366.483.000,002.366.483.000,002.366.483.000,002.366.483.000,00 3.252.642.000,003.252.642.000,003.252.642.000,003.252.642.000,003.252.642.000,00

7.000 MW (*) Potência provável

CUSTO PARCIAL DE OBRAS

CIVIS - PROJETO ANTIGO
R$ 2.366.483.000,00R$ 2.366.483.000,00R$ 2.366.483.000,00R$ 2.366.483.000,00R$ 2.366.483.000,00

CUSTO PARCIAL DE OBRAS

CIVIS - PROJETO ATUAL
R $  3 . 2 5 2 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0R $  3 . 2 5 2 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0R $  3 . 2 5 2 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0R $  3 . 2 5 2 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0R $  3 . 2 5 2 6 4 2 . 0 0 0 , 0 0

PRODUÇÃO DE ENERGIA PELO

PROJETO ANTIGO
PRODUÇÃO DE ENERGIA PELO

PROJETO ATUAL
INCIDÊNCIA PROPORCIONAL DO CUSTO

DE OBRAS CIVIS SOBRE O CUSTO DA

PRODUÇÃO DE ENERGIA

1 58,28 PROJETO ANTIGO

4,61 268,90 PROJETO ATUAL

MWh médio Horas/ano MWh/ano kWh/ano

4.700 8.640 40.608.000 40,60 bilhões

1.400 8.640 12.096.000 12,09 bilhões

CUSTO CRER QUE SEJA UMA SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA O BRASIL A EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE
CUSTO DE ENERGIA TÃO ELEVADO, INVIÁVEL PARA PRIVATIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO: AS QUANTIDADES DE SERVIÇOS ACIMA FORAM ENCONTRADAS NO SÍTIO DE INTERNET DA
ELETRONORTE, QUANDO O MESMO DISPONIBILIZAVA ESSES DADOS

nas termelétricas a gás ou termonu-
cleares, nas quais os prejuízos e ris-
cos ambientais serão sempre maiores
do que aqueles oferecidos por usinas
hidrelétricas, desde que, bem concebi-
das e bem construídas.

Quanto aos danos econômicos:
maiores preços de energia elétrica bra-
sileira; maior “custo Brasil”, sempre ca-
berá ao povo brasileiro forçosamente a
absorver.

O APROVEITAMENTO
DO RIO XINGU

O Rio Xingu, situado em região pró-
xima das áreas mais desenvolvidas do
país, deve ser imaginado como um dos
rios nacionais, de maior importância
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EXTENSÃO 170 km 600 km

ÁREA 1.350 km2 1.084 km2

ARMAZENAMENTO 29 km3 39,3 km3

NÍVEL NORMAL DE OPERAÇÃO 220 m 175 m

NÚMERO DE PESSOAS REASSENTADAS 4 MIL 1,13 MILHÃO

Tabela 3 - Comparativo CHE Belo Monte, UHE Itaipu (Binacional) e UHE Três Gargantas (China)

CHE
BELO MONTE

11.000 MW 7.000MW 12.600 MW

DADOS COMPARATIVOS

PARÂMETROS

COMPARATIVOS

VOLUMES DE SERVIÇOS

PROJETO

ANTIGO

PROJETO

ATUAL
POTÊNCIA

INSTALADA

ÁREA DO

RESERVATÓRIO

ESCAVAÇÃO

EM SOLO

ESCAVAÇÃO

EM ROCHA

ATERRO SOLO

ENROCAMENTO (m3)

CONCRETO (m3)

PROJETO

EXECUTADO

PROJETO

EXECUTADO

UHE
ITAIPU

UHE TRÊS
GARGANTAS

1.225 km2 400km2 1.350 m3 1.084 km2

10.781.000 m3 44.622.000 m3 23.628.000 m3

14.056.000 m3 51.955.000 m3 31.963.000 m3

57.168.000m3 39.567.000 m3 6.482.000 m3

16.765.000 m3 16.957.000 m3 15.000.000 m3

3.494.000 m3 3.841.000 m3 12.600.000 m3 27.940.000 m3

9.800 MW
22.400 MW

102.590.000 m3

ITAIPU E TRÊS GARGANTAS

20 (700 MW) 26 (700 MW)

6

12.600 MW 9.800 MW

14.000 MW 22.400 MW

93,4 bilhões no ano 2000 49,09 bilhões kWh/ano (2005)

12,57 MILHÕES m3 27,94 MILHÕES m3

196 METROS 181 METROS

7.700 metros (concreto) 2.309 metros (só concreto)

62.200 m3/s 102.500 m3/s

63,85 MILHÕES m3 102,59 MILHÕES m3

TURBINAS

TURBINAS SUBTERRÂNEAS

POTÊNCIA INSTALADA (2005)

POTÊNCIA INSTALADA (PREVISTA)

RECORDE DE PRODUÇÃO ANUAL

CONCRETO UTILIZADO

ALTURA

COMPRIMENTO DA BARRAGEM

VERTEDOURO: CAPACIDADE DE VAZÃO

ESCAVAÇÕES

RESERVATÓRIO

64.600.165 MWh

GERAÇÃO ACUMULADA NO ANO

GERAÇÃO EM 2005

A ENERGIA PRODUZIDA POR ITAIPU EM 2005 ATINGIU, 87,9 MILHÕES DE MWh, O SUFICIENTE PARA SUPRIR 86% DO CONSUMO ANUAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, O MAIOR CENTRO INDUSTRIAL DO BRASIL. A PRODUÇÃO EM 2005 TAMBÉM SERIA SUFICIENTE PARA
ATENDER CERCA DE TRÊS VEZES O CONSUMO ANUAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OU QUATRO VEZES O

CONSUMO ANUAL DE TODO O PARANÁ OU, AINDA, UM POUCO MAIS DE DUAS VEZES O CONSUMO ANUAL DE ENERGIA DE MINAS GERAIS.

* Walter Coronado Antunes é engenheiro civil,
conselheiro do Instituto de Engenharia
E-mail: w.coronado@uol.com.br

para novos aproveitamentos de hi-
drelétricos. A construção de grandes
barragens exige a implantação de
grandes lagos, não há justificativa
para considerá-los incompatíveis
com a existência e manutenção das
reservas indígenas. Ao contrário, os
grandes lagos podem gerar benefíci-
os múltiplos para as tribos indíge-
nas, com a implantação de criação

de peixes e ex-
ploração racio-
nal do turismo.

É uma ques-
tão de incentivo
aos povos indí-
genas, para uma
convivência com
um progresso sa-
lutar. Não se deve
aceitar que esses
povos assumam
a maneira fácil
de obter renda
mediante a des-
truição das flo-
restas, na explo-
ração indiscrimi-
nada de madei-
ras nobres e ven-
da predatória de
plantas raras.

É difícil ima-
ginar que numa
reserva indíge-
na com área de
50 000 km² (área
da reserva indí-
gena do Alto
Xingu), não seja
possível as tri-
bos indígenas
conviverem com
um ou mais re-
servatórios de
hidrelétr icas ,
com áreas entre
1 000 e 1 500 km²
ou até maiores,
quando indis-
pensáveis, para
produção de
energia.

Seremos to-
dos responsá-
veis, caso não se
destine essa es-

plêndida bacia hidrográfica do Rio
Xingu a um aproveitamento múltiplo
de suas águas e terras, exploradas ra-
cionalmente, de forma planejada e de
modo a trazer para todos os brasilei-
ros, progresso e soberania sobre seu ter-
ritório.

PARÂMETROS ITAIPU TRÊS GARGANTAS

GERAÇÃO INSTANTÂNEA

10.496 MW

Produção de Itaipu


