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Prefácio

A participação popular nos processos de tomada de de-
cisão na administração pública é um direito conquistado 
pela sociedade brasileira na nossa recente história demo-
crática. Ele se materializa na postura de cada cidadão de 
procurar e cobrar diretamente pelas informações de que 
necessita e também na atividade de conselhos, comitês e 
comissões que têm a atribuição legal de assessorar os en-
tes municipais, estaduais e federais no aprimoramento de 
políticas públicas. Quanto mais ampla é a participação so-
cial nessas esferas, mais rica, dinâmica e justa devem ser 
as decisões que definem o desenvolvimento socioambien-
tal, político e econômico do país. 

Com o poder de discutir e votar, quem participa de tais co-
letivos legitima posicionamentos de setores específicos e 
edita normas válidas para a administração pública. Por isso, 
sua atuação precisa ser calcada em um entendimento pro-
fundo das questões em pauta, o que só se consegue com 
informação acurada e à disposição de toda a sociedade.

A transparência da informação pública é uma causa a ser per-
seguida e que não se basta no envio de uma resposta pontual. 
A disponibilização de dados de forma inteligível, intuitiva, in-
teligente e útil pode determinar a nossa capacidade de trans-
formação social. Talvez por esta razão o exercício desse direito 
incomode tanto alguns setores e esteja, neste momento, sendo 
questionada por um regime conservador e centralizador.



10

Acompanhamento de projetos de infraestrutura energéticos 
na bacia do Juruena é o resultado da busca incessante por 
informações que possam ajudar na compreensão e nos de-
bates públicos acerca do planejamento e da implantação de 
projetos hidrelétricos na sub-bacia do rio Juruena, no noro-
este de Mato Grosso. No percurso de seis anos, formatou-se 
uma proposta metodológica que visa facilitar o acesso de 
atores e movimentos sociais às informações necessárias para 
tomadas de decisão conscientes, responsáveis e, sobretudo, 
estratégicas para o controle social. Nesse processo, foram 
encontrados caminhos certeiros e também empecilhos, que 
precisam ser superados para a plena visualização e utiliza-
ção dos dados produzidos pelo governo. 

Agora, é hora de compartilhar o aprendizado na expectativa 
de que essa experiência inspire a replicação ou o aprimora-
mento deste trabalho em outras bacias hidrográficas, além de 
servir como contribuição ao melhoramento de diagnósticos, 
dos mecanismos de divulgação e uso dos dados públicos.
 

Salto Augusto, no Baixo rio Juruena (Guilherme Ruffing/OPAN).



Apresentação

A Operação Amazônia Nati-
va (OPAN) é uma organiza-
ção não governamental in-
digenista fundada em 1969 
que vem realizando traba-
lhos de base em parceria 
com povos indígenas e po-
pulações tradicionais em 
defesa de seus direitos. 

A sub-bacia do rio Juruena 
é um dos locais onde nos-
sa organização tem atua-
ção histórica. Além de um 
vasto acervo etnográfico da 
região, o trabalho perma-
nente das equipes indige-
nistas ao longo das últimas 
cinco décadas nos permite 
reconhecer a dimensão dos 
possíveis impactos sociais e 
ambientais decorrentes da 
implantação de empreen-
dimentos, sejam agropecu-
ários ou de infraestrutura, 
que pressionam os territó-
rios indígenas. Em espe-

cial, a possível instalação 
sequencial de hidrelétricas 
nos rios dessa bacia com-
promete a sustentabilidade 
e a integridade física, so-
cial e cultural de diversas  
comunidades. 

Percebemos que as eta-
pas de inventário, estudos 
de viabilidade técnica e 
econômica, licenciamento, 
construção e operação dos 
empreendimentos hidrelé-
tricos vêm ocorrendo rapi-
damente na região sem a 
devida participação da so-
ciedade, em particular dos 
povos indígenas. Quando 
potencialmente impacta-
dos, eles têm o direito de 
serem consultados de for-
ma livre, prévia e informada 
antes que qualquer decisão 
técnica, política ou econô-
mica a respeito desses pro-
jetos seja tomada. É o que 
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diz a legislação brasileira e 
acordos internacionais as-
sinados pelo Brasil, como a 
Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Tra-
balho (OIT). Isso, lamenta-
velmente, é um direito que 
vem sendo violado sistema-
ticamente Brasil afora.

Considerando que se trata 
de uma área cuja ocupação 
por diferentes povos indíge-
nas é imemorial, impõe-se a 
invisibilidade de outras for-
mas de conceber e explo-
rar a bacia do rio Juruena, 
escamoteadas nos Estudos 
de Viabilidade Técnica e 
Econômica (EVTE), bem 
como na emissão da autori-
zação, exploração e venda 
de energia. Isso significa 
ignorar a soberania desses 
povos indígenas que expe-
rimentam um referencial 
distinto quanto às maneiras 
de pensar, sentir e agir. 

Convém salientar que os 
povos originários não são 
os únicos impactados por 
esses empreendimentos: 
são recorrentes tensões 
entre empreendedores e 

população local devido à 
indenizações pagas por ter-
ras e benfeitorias abaixo 
do valor de mercado1 e a 
inviabilização ou restrição 
de de atividades econômi-
cas existentes causadas por 
desequilíbrios ambientais 
ou diminuição na oferta de 
água, por exemplo. 

Costumeiramente, resta a 
essas comunidades, quan-
do muito, que recorram à 
Justiça para terem chances 
mínimas de inclusão nos 
processos de aprovação de 
estudos e aval para as obras, 
o que ocorre tardiamente. 
Bem como outros segmen-
tos da sociedade civil, eles 
não têm tido qualquer pos-
sibilidade de participar das 
discussões sobre o planeja-
mento da política energéti-
ca nacional e do modelo de 
desenvolvimento pensado 
para a bacia do rio Juruena, 
onde praticamente todos os 
rios já foram “loteados”. 

Os processos de aceite dos 
empreendimentos por par-
te dos mais afetados costu-
ma se dar na base da ne-

1 Cf. https://www.folhamax.com/cidades/assentados-sofrem-com-obras-de-
hidreletrica-em-sinop/134279
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gociação caso a caso, sem 
que nem ao menos o poder 
público conheça a dimen-
são ou a cumulatividade 
dos impactos dos projetos 
que autoriza. Ao perceber 
isso, não só indígenas, mas 
agricultores familiares, es-
tudantes, professores e or-
ganizações locais passaram 
a olhar para as experiên-
cias desastrosas de insta-
lação de empreendimen-
tos em outras regiões e as 
lições ali aprendidas, a fim 
de que seja possível evitar 
maiores danos ao Juruena. 
E eles sabem que é possí-
vel. Considerando apenas 
as usinas de geração de 
energia, nossos primeiros 
levantamentos indicam que 
aproximadamente 69% dos 
empreendimentos hidrelé-
tricos da região ainda não 
saíram do papel. 

Este caderno pretende, as-
sim, recapitular as etapas 
percorridas pelas organiza-
ções e redes que atuam na 
região no estabelecimen-
to de uma metodologia de 
acompanhamento dos em-
preendimentos previstos 

para o Juruena. A ideia é 
evitar que a notícia de um 
ou vários projetos chegue 
tarde demais para uma in-
tervenção propositiva da 
população, como infeliz-
mente tem sido comum em 
outras partes do país. Por 
termos tido tal cuidado, esse 
caminho já resultou em vitó-
rias, que também queremos 
compartilhar. São elas que 
inspiram a continuidade e 
o aprimoramento deste tra-
balho, conforme mostrare-
mos a seguir. 

Boa leitura!



Rio dos Peixes (Guilherme Ruffing/OPAN).
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PARTE 1
Identificação de 
empreendimentos 
hidrelétricos no Juruena

A sub-bacia do rio Juruena 
configura uma das paisa-
gens naturais mais exube-
rantes e ainda desconheci-
das do Brasil. Localizada na 
porção noroeste do estado 
de Mato Grosso, essa rede 
de rios de águas límpidas e 
velozes nasce no Chapadão 
dos Paresi, em pleno Cerra-
do, e se esparrama por mais 
de 19 milhões de hectares 
no sentido sul-norte, hidra-
tando a floresta amazôni-
ca também nos estados do 
Amazonas e numa diminuta 
parte de Rondônia. Todos 
os cursos desaguam no ma-
jestoso Juruena, que, ao se 
juntar com o rio Teles Pires, 
forma o Tapajós.

Essa vasta região é lar de 
mais de uma dezena de 

povos indígenas, de etnias 
e idiomas próprios, como 
os Apiaká, os Bakairi, os 
Enawene-Nawe (Salumã), 
os Haliti (Paresi), os Kawa-
iwete (Kayabi), os Kajkwa-
kratxi (Tapayuna), os Kawa-
hiva, os Manoki (Irantxe), 
os Myky, os Munduruku, os 
Nambikwara e os Rikbakt-
sa, além de grupos isolados. 
Para eles, esta região guar-
da locais sagrados nas ma-
tas, acidentes geográficos 
e nos rios. Sua memória se 
expressa nessas paisagens 
e elas evidenciam um pas-
sado que interliga as pes-
soas aos seus territórios de 
origem2. Hoje as 20 terras 
indígenas demarcadas nes-
sa região são responsáveis 
pela conservação de qua-
tro milhões de hectares na 

Caracterização da sub-bacia do rio Juruena

2 OPAN, 2019: 17.
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bacia do Juruena. Somando 
com outras áreas públicas, 
32% da região encontram-
-se legalmente protegidas. 
Além disso, existem  25 pro-
jetos de assentamento ru-
rais, onde vivem centenas 
de agricultores familiares.
 
A região do Juruena-Tapajós 
é divisa entre duas importan-
tes áreas consideradas cen-
tros de endemismo, isto é, 
regiões que detém espécies 
únicas e que são fundamen-
tais para a riqueza da biodi-
versidade. As áreas de cabe-
ceiras são particularmente 
significativas para a manu-
tenção do equilíbrio ecoló-
gico, do qual se beneficiam, 
inclusive, todas as atividades 
econômicas existentes na re-
gião, entre as quais a pujante 
agricultura mecanizada de 
grãos e algodão para expor-
tação, além da pecuária bem  
consolidada. 

De acordo com a Avalia-
ção Ambiental Integrada da 
Sub-bacia do rio Juruena 
(AAI), publicada em 2010, 
64% da bacia eram cobertas 
por vegetação nativa, 19% 
por pastagens, 16% por 
agricultura e pouco mais de 
1% por outros usos do solo. 

As florestas somavam 46% 
e as áreas de Cerrado cer-
ca de 18% do total da bacia. 
Dos ambientes remanescen-
tes, 61% do Cerrado e 18% 
de mata encontravam-se 
dentro de terras indígenas, 
o que demonstrava a gran-
de importância dessas áreas 
para a manutenção da biodi-
versidade. As demais áreas 
de Cerrado já haviam sido 
convertidas em monocultu-
ras, como soja, milho, milhe-
to e algodão, devido ao rele-
vo facilmente mecanizável e 
a proximidade de rodovias 
para o escoamento da safra. 

Outra característica notável 
do Juruena é a importância 
dos ecossistemas aquáticos. 
Apesar da transparência das 
águas, os levantamentos em-
preendidos durante a AAI 
ainda em 2006 apontaram 
pelo menos 146 espécies 
descritas, com destaque 
para as famílias Anosto-
midae (piaus), Charicidae 
(pacus) e Loricaridae (cas-
cudos) que indicam uma 
grande riqueza ictiofaunís-
tica. O próprio documen-
to oficial ressalta que “esta 
listagem possa ser conside-
rada incompleta e, prova-
velmente, muito distante do 
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número de espécies exis-
tentes nessa bacia3” e reco-
menda fortemente que mais 
estudos devem ser feitos em 
nível de bacia antes da ins-
talação de qualquer novo 
empreendimento devido às 
importantes lacunas de co-
nhecimento sobre aspectos 
ambientais importantes no 
Juruena4. Definitivamente, o 
governo insiste em contradi-
zer sua própria orientação.

Pressões do entorno

Importantes projetos de in-
fraestrutura vêm riscando a 
bacia do Juruena. Linhas de 
transmissão, estradas e usinas 
hidrelétricas são os mais co-
muns, a exemplo do tipo de 
pressão que vem atingindo 
outras regiões Brasil afora. Ali-
ás, no caso do Juruena, todas 
as cabeceiras já foram alvo de 
inventários hidrelétricos.

Muito antes das primeiras 
usinas, entretanto, a paisa-
gem do Juruena começou a 
mudar drasticamente com o 
processo colonizatório que 
converteu extensas áreas 

de Cerrado em monocultu-
ras. Até 2015, os municípios 
da sub-bacia do Juruena 
respondiam por 42,3% de 
toda soja plantada em Mato 
Grosso que, por sua vez, é 
o estado com a maior área 
cultivada no Brasil. 

Essa pressão, no entanto, 
pode ser invisível. Mato 
Grosso é recordista no 
consumo de fertilizantes e 
agrotóxicos no Brasil e no 
mundo. E fica justamente 
no Juruena o município que 
tem a maior área plantada 
de algodão no estado: Sa-
pezal. Estudos do Instituto 
de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (In-
dea) estimam que em 2012 
tenham sido utilizados 9 
milhões de litros de agrotó-
xicos em Sapezal. Conside-
rando a exposição per cap-
ta do veneno, esse valor é 52 
vezes superior ao consumo 
médio nacional. Enquanto 
a população brasileira já é 
atingida por 7,3 litros por 
ano, os moradores de Sape-
zal e redondezas são impac-
tados por 393 litros. 

3 EPE 2010 (tomo1): 42.
4 EPE 2010 (tomo 3): 177.
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Em 2017, o projeto “Sistema 
de Indicadores Socioam-
bientais para Terras Indíge-
nas”5, realizou análises sobre 
empreendimentos inciden-
tes em terras indígenas na 
Amazônia brasileira, consi-
derando projetos planejados 
e existentes. Os resultados 
são alarmantes. Apenas 36% 
dos territórios analisados 
não possuíam nenhum tipo 
de pressão causada por em-
preendimentos de infraes-
trutura e 84% deles estavam 
sob influência de algum tipo 
de obra planejada. Esse estu-
do indicou que das dez terras 
indígenas mais ameaçadas 
por novos empreendimentos 
na Amazônia Legal, cinco es-
tão na bacia do Juruena6. 

5 O projeto, realizado pelo Instituto Socioambiental (ISA) e apoiado pela 
Fundação Gordon e Betty Moore, usou como fontes: Terras Indígenas 
(ISA, 2017); Dutos (Ministério de Minas e Energia/Empresa de Pesquisas 
Energéticas, 2012); Principais eixos rodoviários federais e ferrovias 
(Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, 2015); UHE e 
PCH (Agência Nacional de Energia Elétrica, 2016); Processos minerários 
(Departamento Nacional de Produção Mineral, 2016); Linhas de transmissão 
(Plano Nacional de Logística e Transportes, 2010). 
6 Tratam-se das Terras Indígenas: Nambikwara (1º lugar), Enawene Nawe (2º 
lugar), Utiariti (3º lugar), Tirecatinga (5º lugar) e Erikpatsa (6º lugar).
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Colheita em lavoura de algodão (Adriano Gambarini/OPAN).

Linhas de transmissão cortam o Juruena (Adriano Gambarini/OPAN).
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Motivação

O aumento das pressões 
desenvolvimentistas sobre 
os territórios indígenas e os 
exemplos desastrosos das 
consequências da instalação 
de empreendimentos de in-
fraestrutura sobre sua qua-
lidade de vida é inspiração 
para a busca de estratégias 
mais eficazes na prevenção 
desses impactos. Brasil afora, 
seja no contexto do regime 
ditatorial ou na nossa recen-
te democracia, têm sido con-
tínuos os atropelos aos direi-
tos dos povos indígenas e de 
populações tradicionais em 
nome do progresso. Eles pro-
vocaram danos irreversíveis 
não apenas ao meio ambien-
te, mas à cultura e às pers-
pectivas socioeconômicas  
desses povos.

Um dos maiores e dramáti-
cos casos ocorre justamen-
te no rio que compartilha 
da mesma bacia hidrográ-
fica e é considerado irmão 
do Juruena. O Teles Pires, 
que nasce no Cerrado ma-
to-grossense e adentra na 

floresta formando o famoso 
Tapajós, é o rio mais impac-
tado por hidrelétricas da 
Amazônia brasileira. Quatro 
das seis mega usinas proje-
tadas para barrar o rio pas-
sam a operar juntas em 2019, 
apesar das violações siste-
maticamente denunciadas e 
negligenciadas pelo gover-
no brasileiro7. Contamina-
ção, mortandade de peixes, 
alterações na dinâmica hí-
drica e extinção de espécies 
são apenas alguns dos fato-
res que fazem dele um rio 
considerado morto. Muitos 
indígenas diretamente im-
pactados por essas usinas, 
enganados e silenciados nas 
negociações por promessas 
de compensação financeira 
há anos alertam os povos do 
Juruena sobre a dimensão 
desses riscos.  

É preciso lembrar, entretanto, 
que muito antes do primeiro 
barramento no Teles Pires, o 
povo Enawene Nawe se mo-
bilizou e tentou compreen-
der o que havia sido plane-
jado em termos de geração 
hidrelétrica na sub-bacia 

7 Fórum Teles Pires, 2017.
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do Juruena. Isso aconteceu 
quando a notícia da instala-
ção das usinas do Complexo 
Juruena, pertencente ao Gru-
po André Maggi (cujo sócio 
é ex-governador de Mato 
Grosso, Blairo Borges Maggi), 
chegou à aldeia. Infelizmen-
te, já era tarde. As decisões 
políticas já estavam tomadas, 
os estudos ambientais subes-
timando os efeitos deletérios 
da sequência de 11 empre-
endimentos no alto curso do 
rio Juruena tinham sido  en-
tregues e aceitos pelo órgão 
ambiental estadual. As ações 
judiciais que enxergaram 
inúmeras irregularidades 

nos processos autorizativos 
dessas usinas não tramita-
ram tão rápido como o licen-
ciamento na época em que 
quem governava era tam-
bém parte interessada. E, por 
uma lamentável coincidên-
cia, enquanto a Organização 
das Nações Unidas (ONU) e 
o Instituto Nacional do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) reconhe-
ciam o ritual Yaõkwa como 
patrimônio cultural imaterial, 
as turbinas das hidrelétricas 
no rio Juruena, que banha o 
território Enawene Nawe,  
foram ligadas.  

Sequência de usinas previstas e em operação na bacia do Juruena.



22

Em muito pouco tempo, or-
ganizações da sociedade 
civil se deram conta de que, 
já em 2010, os principais 
rios da sub-bacia do Jurue-
na estavam inteiramente 
mapeados para a geração 
de energia elétrica, des-
considerando outros usos 
existentes e potenciais des-
sas águas. Naquele ano, a 
população de Mato Grosso 
foi convidada a assistir a 
apresentação da Avaliação 
Ambiental Integrada (AAI) 
do Juruena, documento ela-
borado pela CNEC Projetos 
de Engenharia S.A. a pedi-
do do Ministério de Minas 

e Energia (MME) que trazia, 
pela primeira vez, uma ex-
tensa relação de empreen-
dimentos planejados para 
a região. Em cerca de 80% 
dos casos, os rios que se-
riam barrados atravessa-
vam áreas protegidas, como 
terras indígenas. Muitas 
perguntas foram feitas aos 
responsáveis pelos estudos, 
em particular questionando 
como tudo aquilo já estava 
sacramentado sem a menor 
participação das pessoas 
afetadas. Desde então, ini-
ciou-se um movimento que 
tenta se adiantar ao “fato 
consumado” e tem como 

Membros da Rede Juruena Vivo em encontro anual (Henrique Santian/OPAN).
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perspectiva a garantia do 
direito de participação po-
pular nos processos decisó-
rios que definem o futuro do 
desenvolvimento regional 
no Juruena. Para isso nasceu 
a Rede Juruena Vivo. 

Uma das primeiras ações 
dos parceiros dessa rede foi 
levantar a real situação de 
planejamento de hidrelétri-
cas para a bacia. Quem de-
tém essa informação? Como 
podemos acessá-la? Quem 
tem direito a decidir que rio 
vai ser barrado e com que 
finalidade? Quais são os im-
pactos cumulativos desses 
empreendimentos sobre os 
territórios e sobre a vida 
das pessoas que dependem 
desses rios? Como se tornar 
visível e respeitado dentro 
desse processo que influen-
cia o futuro da região? Essas 
perguntas levaram a Rede 
Juruena Vivo a acompanhar 
a tramitação dos projetos 
hidrelétricos pensados para 
a bacia, desde as fases mais 
iniciais de planejamento, 
que, aliás, deveriam primar 
pela consulta livre, prévia e 
informada aos povos poten-
cialmente afetados. 

Sistematizamos, assim, o re-
sultado dos primeiros seis 
anos de acompanhamento 
da tramitação dos empreen-
dimentos hidrelétricos na 
sub-bacia do Juruena. Este 
é um produto da incansável 
busca por informações jun-
to aos órgãos públicos, ao 
mesmo tempo em que pri-
vilegiou o olhar participati-
vo. Teve a finalidade de, em 
primeiro lugar, compreen-
der o grau de ameaça em 
que se encontram os rios 
e as populações que habi-
tam o Juruena. Além disso, 
orientou-se pela necessi-
dade de compartilhamento 
e “tradução” desses dados 
com as comunidades com 
a maior antecedência pos-
sível, assegurando condi-
ções mínimas para que elas 
sejam incluídas nas toma-
das de decisão.
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Percurso 
metodológico

A metodologia desenvol-
vida ao longo de seis anos 
de pesquisas baseia-se no 
cruzamento de informa-
ções oriundas de fontes ofi-
ciais de diversas instâncias 
do poder público, além de 
dados não oficiais. As prin-
cipais referências para este 
levantamento foram obti-
das majoritariamente por 
meio dos portais da Aneel, 
do Diário Oficial da União 
(DOU), do Diário Oficial 
do Estado de Mato Gros-
so (DOE), do Sistema Inte-
grado de Monitoramento e 
Licenciamento Ambiental 
(Simlam) e pelas ferramen-
tas de busca da internet.

Guiada pela intenção de 
adquirir informações confi-
áveis sobre o planejamen-
to energético na sub-bacia 
do Juruena, potenciais ris-
cos e ameaças para uma 
agenda propositiva, a OPAN 
vem analisando desde 2013 
relatórios técnicos dispo-
nibilizados pelos órgãos 
do poder público, estudos 
científicos, licenças am-
bientais, ações judiciais, en-

tre outros documentos. Na 
medida em que a análise 
das informações acessadas 
abria novas portas para o 
aprofundamento da pesqui-
sa, a própria metodologia 
foi sendo aperfeiçoada. 

Elencamos adiante algumas 
das principais premissas 
do trabalho, sem as quais o 
acompanhamento dos em-
preendimentos hidrelétri-
cos da sub-bacia do Jurue-
na não teria sido possível:
 

Qualquer tentativa de acompanha-
mento depende de um profundo 
conhecimento local e familia-
ridade com a região. Nomes 
de rios, de aldeias, de cidades, de 
projetos de infraestrutura precisam 
ser reconhecidos com facilidade 
por quem se dispõe a realizar este 
levantamento. Desta forma, é pos-
sível identificar situações 
suspeitas e lançar 
alertas com antecedên-
cia, acionando redes de 
apoio para a tomada de 
providências, 
quando 
preciso.
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Devido às condi-
ções geográficas do 
Juruena, que se encontra em 
áreas de nascentes dos rios que 
correm para a bacia amazônica, 
cerca de 60% dos empreendimentos 
são considerados de pequeno e 
médio porte e 96,4% têm potência 
prevista de até 300 MW. Ou seja, 
têm o licenciamento ambiental 
executado pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente de 
Mato Grosso (SEMA)8  quando 
não se tratar de projeto no 
interior de terra indígena.

Por se tratarem de empreendimen-
tos de pequeno e médio porte, não 
só o licenciamento ambiental, mas 
as autorizações concedidas pela 
Aneel nas fases iniciais de elabora-
ção dos projetos de geração elétrica 
estão sujeitas a procedimentos 

simplificados.

No caso dos empreendimen-
tos que produzem até 5 MW, 

eles são dispensados de inventário 
e de qualquer tipo de autorização 
da Aneel9. Isso significa que as 
informações oficiais oferecidas 
por este órgão regulador sobre 
o planejamento hidrelétrico no 
Juruena são subestimadas. Como 
consequência, ao não contabili-
zar o planejamento das Centrais 
Geradoras Hidrelétricas (CGH), 
mas apenas aquelas que existem 
em operação nos dados oficiais da 
Aneel, a maioria das plataformas 
online de monitoramento da 
infraestrutura construídas 
pela sociedade civil também 
está incompleta.

8 De acordo com o decreto 
8437/2015, que regulamenta a Lei 
Complementar 140 (LC140/2011), 
art 3, VII item “a”, serão licenciados 
pelo órgão ambiental federal usinas 
hidrelétricas com capacidade igual 
ou superior a 300 MW.
9 Lei 13360/2016. 
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Por essas razões, a meto-
dologia desenvolvida para 
que atingíssemos o cená-
rio mais próximo do real 
precisou se basear na bus-
ca de informações oficiais, 
porém não sistematizadas 
pelos entes da administra-
ção. Elas foram obtidas de 
modos diversificados, entre 
os quais graças à participa-
ção da sociedade civil em 
fóruns e conselhos, como o 
Conselho Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso 
(Consema), além de ques-
tionamentos específicos. 

Isso reforça a absoluta impor-
tância da Lei 12.527/201110, 
conhecida como a Lei de 
Acesso à Informação (LAI), 
na viabilização deste levan-
tamento. Por diversas vezes, 

foi necessário recorrer ao 
Sistema Eletrônico de Infor-
mação ao Cidadão (e-SIC), 
do governo federal, já que 
determinadas informações 
não se encontravam dispo-
níveis nos portais dos ór-
gãos públicos. No caso do 
governo do estado de Mato 
Grosso, fomos obrigados 
a encaminhar recursos de 
3ª instância  à Ouvidoria 
da Controladoria Geral do 
Estado11  para conseguir 
acesso às informações pre-
tendidas após aguardarmos 
o prazo previsto pela LAI 
para encaminhamento das 
respostas. Nossos pedidos, 
levando em consideração 
a necessidade de recursos 
em todas as instâncias ca-
bíveis, foram respondidos 
dentro de um prazo de qua-

10 Regulamentada pelo Decreto 7724/2012 e válida às três esferas da 
administração pública (União, estados e municípios).
11  http://ouvidoria.controladoria.mt.gov.br/falecidadao/
12  Tanto no artigo 11 da Lei de Acesso à Informação quanto no Decreto 
Estadual 1973/2013, estão  definidos que a resposta ao usuário deve ser 
imediata ou, quando não é possível responder imediatamente, o prazo não 
deve ser superior a 20 dias, cabendo recurso de 1ª instancia caso a resposta 
não seja dada ou avaliada como insatisfatória. Este recurso tem prazo de 5 
dias para ser respondido. Caso a solicitação a 1ª instância não seja atendida a 
contento, cabem recursos de 2ª e, se for o caso, de 3ª instâncias. 
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tro a seis meses em média12, 
não obstante o prazo máximo 
previsto pela LAI para isso 
não ultrapasse 40 dias, levan-
do em consideração todas as 
possibilidades de recursos. 
Paralelamente tentávamos, 
também com pouco suces-
so, obter mais agilidade 
nas respostas diretamente  
encaminhadas à Sema. 

André Nambikwara mostra rio Buriti (Guilherme Ruffing/OPAN).
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Passo a passo

O nosso caminho metodológico foi construído a partir dos 
processos e das fontes  descritos a seguir. 

 Formação de um grupo de estudos

A primeira medida para levantar a situação dos empreendimen-
tos foi a organização de um grupo de estudos interinstitucional, 
composto inicialmente pela OPAN e pelo Instituto Centro de 
Vida (ICV), a partir da leitura e discussão da AAI, em 2013. Este 
era, até então, o documento conhecido mais completo a respeito 
do planejamento energético para a região. 

Este relatório de 580 páginas contratado pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) à CNEC Projetos de Engenharia S.A. (CENEC) e que custou 
aos cofres públicos cerca de R$ 7 milhões, analisou um universo de 83 
empreendimentos hidrelétricos previstos, em construção e em operação 
na bacia, com enfoque para 39 deles. Abordou impactos cumulativos 
e efeitos sinérgicos das usinas sobre o clima, solo, vegetação, cidades, 
economia, povos indígenas e patrimônio arqueológico num cenário de 
implementação no ano de 2026. 

Apesar de críticas sobre sua metodologia (elaborada pelo setor ener-
gético do governo) e recorte (uma vez que não realizou a avaliação 
integrando as bacias do Juruena, Teles Pires e Tapajós), o documento 
oferece relevantes subsídios para informação à sociedade e tomada de 
decisão das esferas de governo a respeito da viabilidade socioambiental 
dos empreendimentos. Mas, lamentavelmente, não tem sido levado em 
consideração nos processos de licenciamento ambiental em curso, o que 
é, além de tudo, um desperdício de dinheiro público.
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Avaliação Ambiental  
Integrada (AAI) do Juruena
Contratada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
à CNEC Projetos de Engenharia S.A. 

580 páginas
sobre os impactos cumulativos e 
efeitos sinérgicos das usinas

R$ 7 milhões
gastos pelos cofres públicos

83 empreendimentos 
hidrelétricos
analisados (previstos, em construção e em operação)

2026
horizonte de implementação dos empreendimentos
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Discussão com especialistas e outros atores 
da sociedade civil

Além do grupo de estudos, as equipes da OPAN e do ICV 
organizaram em outubro de 2013 o seminário interno 
“Empreendimentos hidrelétricos na bacia do rio Juruena” 

com o propósito de compreender a dimensão dos impactos potenciais dos 
empreendimentos hidrelétricos. Foram convidados membros de outras 
organizações não governamentais, cientistas, defensores de direitos hu-
manos e equipes de trabalho. O evento foi um passo importante na busca 
de parceria e levantamento de informações para subsidiar estratégias 
de atuação sinérgicas no âmbito da bacia do Juruena, ainda carente de 
iniciativas que estimulassem discussões e articulações com vistas a evitar 
os danos socioambientais provocados pelos empreendimentos hidrelétri-
cos. 

OPAN e ICV, à época, também produziram juntos as primeiras cartilhas 
e mapas temáticos sobre a região, utilizadas em ações de sensibiliza-
ção com as populações impactadas. Além disso, realizaram um esforço 
institucional de participar de outros seminários e fóruns de discussão 
com movimentos de caráter científico e de mobilização social por todo o 
país a fim de trocar e aprender com outras experiências. Em pouco tempo, 
a essa articulação local juntou-se a organização International Rivers. A 
OPAN, depois, tornou-se membro de um grupo extremamente importante 
para o nivelamento técnico e estratégico sobre as políticas de infraestru-
tura que impactam povos e territórios, conhecido como GT-Infraestrutura. 

2
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Produção de mapas atualizados anualmente

Conforme aumentou a disponibilidade de fontes, tem ha-
vido um esforço de elaboração de mapas anualmente, que 
facilitam a visualização das pressões de empreendimentos 
de infraestrutura não apenas pelas comunidades poten-

cialmente impactadas, mas por membros do poder público em processos 
de diálogo e construção coletiva de alternativas, como é desejável. Em 
outras palavras, a produção de mapas com uma regularidade anual tem 
sido um recurso muito válido nos processos de conscientização e sensi-
bilização sobre os riscos socioambientais dos empreendimentos frente 
ao poder público, às comunidades e a apoiadores. O uso do Google Earth 
se mostrou importante para a checagem de coordenadas geográficas de 
empreendimentos identificados nos sistemas de busca descritos adiante.

3

Cleide Terena fala sobre usinas em Brasília (Arquivo/OPAN).
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Entendendo e acessando as informações  
da Aneel

A Aneel disponibiliza uma série de documentos úteis para 
o acompanhamento dos projetos hidrelétricos, desde a fase 
de inventário até a operação, com exceção das CGHs, que 

só aparecem formalmente depois que começam a funcionar. O desafio é 
conseguir navegar no portal da agência e encontrar exatamente o que se 
quer. Para isso, é preciso usar de forma orientada o sistema de buscas, 
que costuma ser muito eficaz.

4

13 Cf. https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx

O que procurar?

Relatório de Acompanhamento 
de Estudos e Projetos de Usinas 
Hidrelétricas 

Todos os anos, a Superintendên-
cia de Concessões e Autoriza-
ções de Geração (SCG) da Aneel 
atualiza e publica uma tabela 
em Excel que tem como objetivo 
apresentar a situação dos proces-
sos referentes às diversas fases 
de estudos e projetos de em-
preendimentos hidrelétricos em 
trâmite, abrangendo as etapas de 
registro, análise e aprovação de 
estudos de inventário hidrelétrico 
de bacias hidrográficas, estudos 
de viabilidade e projeto básico de 
Usinas Hidrelétricas (UHEs), bem 
como de projeto básico de Peque-
nas Centrais Hidrelétricas (PCHs). 

Caso não seja possível encontrar 
esta tabela no site da Aneel ou 
através de uma busca simples 
na internet, o nome do relatório 
basta numa solicitação no portal 
e-SIC13, do governo federal.

Esta é uma essencial base de dados 
que traz detalhes sobre o aprovei-
tamento hidrelétrico para trechos 
inventariados e a sua situação de 
tramitação dentro da Aneel. Trata-
-se de uma tabela extensa, mas di-
nâmica, sendo possível fazer filtros 
por categorias de interesse, como 
nome do rio, estado da federação e 
tipo de empreendimento. A partir 
dos números de processo ou núme-
ros de documentos mencionados 
na tabela, é possível aprofundar a 
pesquisa no próprio site da Aneel 
por meio do sistema de consulta 
processual.
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Consulta processual 

http://www.aneel.gov.br/
consulta-processual

Este é um instrumento de suma 
importância para a transparência 
na tramitação, pois através dele é 
possível acessar todos os processos 
públicos e baixar muitos docu-
mentos. Basta fazer um cadastro 
pessoal simples, digitar o número 
de processo ou palavra-chave, como 
por exemplo o nome do interessado 
ou assunto. Esse mecanismo garan-
te que um usuário consiga levantar 
de uma vez só todas as ocorrências 
a respeito de seu tema em apenas 
um clique. Isso é particularmente 
útil da perspectiva dos movimentos 
socioambientais e das comunidades 
que procuram entender o conjunto 
de ameaças a um rio, a um terri-
tório, a uma bacia; ou, ainda, a 
totalidade de projetos pretendidos 
por uma empresa em específico. A 
partir do acesso permitido a cada 
documento do processo, ampliam-se 
substancialmente as oportunidades 
de compreensão sobre cada projeto. 
É possível, ainda, cadastrar termos 
de interesse para recebimento de 
avisos de movimentação por e-mail.

É válido ressaltar que, neste exer-
cício de monitoramento, a consulta 
processual leva à uma vasta gama 

de documentos, que naturalmen-
te trazem termos técnicos e são 
de difícil compreensão. Não raro, 
é preciso buscar ajuda e forma-
ção para desvendar as situações 
encontradas, como a captura de 
informações sobre a aquisição do 
Despacho de Registro de Intenção 
(DRI), do Despacho de Registro de 
Adequabilidade (DRS) e da Decla-
ração de Disponibilidade Hídrica 
(DRDH) pela empresa titular de uma 
hidrelétrica, por exemplo. Tratam-se 
de documentos pertinentes à etapa 
de planejamento que, em conjunto, 
configuram os primeiros passos 
que todo o empreendedor deve 
perseguir para consolidar o direito 
exclusivo de exploração energética 
de um ponto do rio. Esses referidos 
despachos e declaração precedem 
a conquista efetiva da outorga, ou 
seja, a autorização para utilização 
do recurso hídrico, por sua vez 
emitida pela Agência Nacional de 
Água (ANA). 

É na fase de planejamento que as 
empresas são obrigadas a desenvol-
ver um projeto básico, submetido 
à aprovação da Aneel, uma das 
condições para obtenção da outor-
ga. O registro de intenção de uma 
empresa e o aceite do projeto básico 
são fases preliminares e relevantes 
que sinalizam o devir da implanta-
ção de um projeto.
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Inventários

http://www.aneel.gov.br/inventario-hidreletricos

Para saber quais rios já foram estudados e que trechos 
têm interesse de exploração hidrelétrica, é preciso buscar 
os despachos da Aneel que aprovam os estudos de inventá-
rio a partir da inserção de palavras-chave de acordo com a 
região de interesse. É possível baixar todos os despachos, 
que trazem, por sua vez, outras informações importantes 
para buscas mais aprofundadas como: número do processo 
na Aneel, nome dos empreendimentos inventariados e 
suas respectivas potências, coordenadas geográficas, área 
de drenagem, tamanho do reservatório, entre outros dados 
técnicos, além do nome da empresa requerente. Esses são 
dados úteis para a elaboração dos mapas. 
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5 Leitura de outros documentos interessantes 
a disposição nos portais do governo federal

Plano Decenal de Expansão de Energia – Publicado pela 
EPE anualmente, é um documento informativo e amplo com 
uma indicação das perspectivas de expansão futura do se-
tor de energia sob a ótica do governo no horizonte decenal. 

As PCHs e CGHs são indicadas como perspectiva de potência, mas não 
são apontadas detalhadamente quanto à sua localização geográfica no 
planejamento do setor elétrico. Isso significa que os projetos tendem a se 
instalar numa lógica econômica financeira em que os aspectos socioam-
bientais não são determinantes. Como o foco da EPE é o atendimento da 
demanda nacional, os projetos pequenos, tratados de forma individual, 
não têm tanta relevância. 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
plano-decenal-de-expansao-de-energia-pde

Leilões de energia – A EPE também disponibiliza informações sobre 
chamadas de leilões de energia, que são importantes indicadores sobre 
a movimentação de projetos que já estão em uma fase avançada do 
planejamento, às vezes já em licenciamento. Em particular, os leilões de 
energia nova abarcam os empreendimentos que ainda deverão ser cons-
truídos, e, portanto, adicionados ao parque gerador do país. O problema, 
neste caso, é a não publicidade dos empreendimentos cadastrados para 
o certame, o que poderia ser um indicador de movimentação. Um dos 
motivos é a tentativa de evitar que os proponentes façam acordos para 
o leilão. Apesar disso, sabendo das características das convocatórias 
e combinando-as com as dos empreendimentos em acompanhamento, 
pode-se inferir se eventualmente algum processo de licenciamento está 
caminhando mais rápido para viabilizar a participação daquele projeto 
em determinado leilão. É preciso estar atento. A EPE só divulga os empre-
endimentos vencedores ao final do leilão. A Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE), que disponibiliza, entre outras informações, o 
histórico de leilões por fonte, é outra interessante fonte de pesquisa.

http://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes
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Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE)

https://www.iomat.mt.gov.br/

O DOE, que fica disponível na página da Superintendência 
da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso (Iomat) é 

um veículo de comunicação crucial para acompanhar os atos do poder 
executivo estadual, e, desta forma, identificar a movimentação de 
projetos hidrelétricos planejados, bem como de outros empreendimen-
tos. Os interessados são obrigados a publicar neste canal oficialmente 
sua intenção de iniciar um processo de licenciamento, entre outras 
informações. Supõe-se que, se um empreendimento já consegue ser 
localizado no Iomat, ele já cumpriu todo o trâmite da Aneel, ou seja, 
avançou para o momento de licenciamento ambiental e pode estar na 
iminência de acontecer. Outro exemplo de tema presente nas buscas é a 
solicitação e concessão de outorga pelo uso de recursos hídricos, o que 
possibilita um olhar ainda mais abrangente sobre o aproveitamento 
dos cursos d’água na região de interesse. O órgão licenciador, por sua 
vez, também precisa publicizar que emitiu uma licença prévia ou que 
dispensou o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo 
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) de determinado 
projeto. Nessas fases a procura no DOE é mais útil. 

Outros tipos de busca são possíveis graças ao fato de que o estado 
de Mato Grosso detém um dos melhores sites de acompanhamento 
dos atos do poder executivo. Além de poder baixar cada edição do 
Diário Oficial na íntegra em PDF, a Iomat disponibiliza um eficiente 
sistema de busca por palavra-chave e por edições anteriores, o que 
confere amplas possibilidades de pesquisa. Além disso, oferece um 
serviço de pesquisa agendada que entrega, no e-mail cadastrado, as 
ocorrências diárias dos termos inseridos.

6
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Diário Oficial da União (DOU)

http://www.in.gov.br/web/guest/inicio

Os atos da Aneel também podem ser acessados por meio 
do DOU, assim como a movimentação de processos de 

licenciamento ambiental realizados em âmbito federal pelo Ibama. O 
sistema permite variadas opções de busca. No caso dos empreendimentos 
do Juruena, em que a absoluta maioria dos projetos é licenciado pelo 
estado, esse portal foi pouco utilizado.

7

Site do Diário Oficial da União.
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Sistema Integrado de Monitoramento e  
Licenciamento Ambiental (Simlam)

https://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam/

O Simlam, criado e gerenciado pela Sema, foi pontualmente 
utilizado durante o levantamento sobre os empreendimentos no Juruena 
para a dupla checagem de alguma informação, como por exemplo algumas 
coordenadas geográficas. Isso leva à possibilidade da construção de mapas, 
em especial dos projetos que não aparecem na relação da Aneel.

O Simlam é um sistema concebido em 2007 para auxiliar a gestão am-
biental no estado de Mato Grosso. Contudo, tem muitas limitações e dá 
acesso a poucas informações sobre os empreendimentos licenciados pelo 
governo do estado de Mato Grosso. Observou-se uma inconstância na atu-
alização do sistema. Dependendo do projeto, é possível ter sorte e acessar 
alguns documentos, como um parecer dentro de um processo de licencia-
mento. Mas um documento solto não ajuda a entender a cronologia do 
processo, as etapas já cumpridas, os argumentos técnicos para aceite do 
mesmo, entre várias outras questões. 

Essa dificuldade tem sido um obstáculo para a ampliação dos resultados 
desta pesquisa, uma vez que praticamente todos os projetos levantados 
devem ser submetidos, analisados e autorizados pela Sema. Ou seja, o 
instrumento tem uma função que não está sendo alcançada, que é a de 
ser um mecanismo de monitoramento do licenciamento. Entre os prin-
cipais problemas destacam-se: dados desatualizados, sistema de buscas 
pouco refinado, baseado no número do processo, número junto ao Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou município e não por palavra-
-chave, tipologia do empreendimento, região ou bacia hidrográfica, sem os 
quais torna demasiadamente limitada a navegação; informações incom-

8
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pletas sobre os projetos encontrados, 
como falta de coordenadas geográficas e 
documentação disponível. 

Nessas condições, caso o usuário tenha o 
número do processo que deseja consultar 
em mãos, é grande a chance de conseguir 
encontrá-lo, mas rara é a possibilidade de 
obtenção de informações básicas sobre o 
processo, pois muitas licenças não estão 
disponíveis. Quando encontram-se, geral-
mente estão desacompanhadas dos parece-
res técnicos que contextualizam e embasam 
a decisão do órgão sobre o licenciamento. 

Mesmo depois do lançamento do novo Portal da Transparência14, que 
ainda está em fase de ajustes a partir dos apontamentos feitos pelos 
Ministérios Públicos Federal e Estadual sobre a necessidade de aprimo-
ramento na publicidade das informações ambientais em Mato Grosso, o 
acesso às informações sobre os processos de licenciamento ambiental se-
gue incerto. Links não funcionam, o sistema de busca é ineficiente para 
o propósito de controle social dos cidadãos, as informações são apresen-
tadas de modo confuso e desorganizado, escondendo-se por trás de uma 
plataforma mais moderna que serve a um limitado público especializado 
que sabe, no maior nível de detalhe, a informação específica que precisa 
buscar. Este modelo restinge o acesso a informações sobre os atos dos 
gestores públicos, confrontando assim com princípios preconizados pela 
LAI. Ainda há muito o que aprimorar.

14 Cf. http://www.transparencia.mt.gov.br/
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente  
de Mato Grosso (SEMA)

No site da Sema15 as informações sobre as portarias de ou-
torga são atualizadas mês a mês e de fácil acesso por meio 
do menu principal. De igual maneira, todas as resoluções 

aprovadas pelo Consema encontram-se no portal, organizadas por pastas 
mensais. São informaçãos importantes e disponibilizadas de modo eficaz 
pelo poder público. Apesar disso, a página da Sema teria sido muito mais 
importante para a realização deste acompanhamento se a Secretaria  
mantivesse atualizada a aba sobre empreendimentos energéticos, por 
exemplo. Esta página está sem conteúdo com a mensagem “em desenvol-
vimento” desde outubro de 2011. Dentro da área de “licenciamento com 
estudos de impacto ambiental”, uma pequena caixa lateral é atualizada 
com as datas das audiências públicas marcadas e com alguns RIMA, que 
não chegam perto da totalidade de empreendimentos licenciados ou 
em licenciamento cuja documentação atualizada deveria ser facilmente 
acessada por qualquer cidadão. Também não há qualquer mecanismo 
inteligente de busca capaz de mesclar mais de um critério ou com filtros 
mais abrangentes e menos técnicos (como número de processo, apenas), o 
que inibe a navegação intuitiva do usuário. 

9

15 Cf. http://sema.mt.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=567&Itemid=77
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16 Cf. https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_
empreendimentos.php

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama)

Há mais de dez anos o Ibama mantém o mesmo sistema de busca por 
informações sobre o licenciamento ambiental federal de empreendi-
mentos , que funciona de modo muito eficiente e inteligente. Ele é um 
mecanismo que não só permite que o usuário encontre a informação de 
que necessita, mas também estimula o aprofundamento da navegação. A 
pesquisa pode ser feita por número de processo, empreendedor, tipologia 
de empreendimento16, nome do rio, número ou ano da licença expedida, 
município e estado da federação, entre outros critérios. 

Todos os empreendimentos encontrados a partir dos filtros utilizados 
são listados numa tabela que indica de forma automática a fase em que 
o projeto se encontra de modo visual. Ao clicar sobre o empreendimento 
desejado, o usuário pode ainda visualizar o mapa, clicar para uma aba 
onde consegue obter mais informações técnicas, pode verificar tam-
bém cada uma das etapas de tramitação do processo de licenciamento, 
visualizar e baixar todos os documentos, entre pareceres, solicitações e 
licenças. Pode, ainda, cadastrar-se para receber por e-mail os alertas de 
tramitação dos empreendimentos de interesse. Sem a menor sombra de 
dúvidas, trata-se de um sistema de buscas que ainda hoje pode ensinar 
muito quando o assunto é transparência.

10
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Buscadores de internet

As buscas pela internet foram significati-
vas em número e em importância durante 
o levantamento dos empreendimentos no 
Juruena. Serviu, principalmente, para o 

aprofundamento de informações sobre os atores interessados na explo-
ração econômica dos rios e para a confirmação de dados técnicos sobre a 
titularidade dos registros de outorga e licenciamento ambiental. Notícias 
relacionadas aos projetos, empresas ou regiões do interesse da pesquisa 
proporcionaram uma visão mais estendida do perfil dos mesmos, inclusi-
ve indicando eventuais casos de judicialização.

11

Rotina de acompanhamento  
dos dados levantados

A partir dos instrumentos disponíveis para 
acompanhamento no portal da Aneel, nas imprensas oficiais do estado e 
da União e demais fontes, e, sabendo quais empreendimentos aparecem 
em fase de planejamento, bem como o recorte desejado, é necessário 
estabelecer uma regularidade de monitoramento dos processos, que 
pode ser uma vez por semana ou uma vez por mês, por exemplo. Desta 
forma, é possível saber exatamente o que caminhou e como. No nosso 
caso, socializamos a metodologia com nossas equipes e dedicamos uma 
pessoa responsável pela checagem mensal da tramitação desses empre-
endimentos, que alimenta com informações uma planilha construída a 
partir  de critérios considerados importantes. São essas informações que 
baseiam a elaboração de mapas e análises temáticas e apontam, com 
maior clareza, as áreas que precisam de maior atenção.

12
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Em suma, mais do que um 
percurso com começo, meio 
e fim, esses variados canais 
de informação funcionam 
como ponte de acesso para 
a busca de mais dados. 
Não raro, portanto, a procu-
ra por uma informação ou 
a intenção de confirmá-la 
leva à combinação de dois 
ou mais mecanismos – não 
necessariamente todos ao 
mesmo tempo.

http://www.
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A leitura da tabela de empreendimentos da Aneel com o 
filtro por curso d’água ou estado permite a visualização 
dos números de processo de cada empreendimento, assim 
como se há interessados, em que etapa se encontra, se tem 
autorização para fazer pesquisa, sua validade. 

Exemplo: 
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Ao constar que um dado projeto já recebeu outorga dos re-
cursos hídricos ou já tem o aceite da agência, condição para 
o ingresso no processo de licenciamento ambiental, é possí-
vel conhecer o nome da empresa responsável. Com seu 
número do CNPJ, pode-se tentar checar a fase do licencia-
mento ambiental através do Simlam. Se não der certo, reco-
menda-se buscar esse dado no DOE ou na internet. 

Com essas referências, é possível também buscar mais 
detalhes sobre cada empreendimento por meio da consulta 
processual da própria agência, inserir o nome da empresa 
requerente na internet e conhecer um pouco mais sobre seu 
histórico, entre outras possibilidades. 



47

Entretanto, para êxito nes-
se percurso, estar familiari-
zado com termos técnicos, 
com as fases de tramitação 
dentro de cada órgão e com 
nomenclaturas regionais 
(nome de rio, de fazenda, 
de ponto de referência) re-
quer um conhecimento es-
pecializado que, na maioria 
das vezes, as comunidades, 
movimentos sociais e orga-
nizações da sociedade civil 
não dispõem. Impõe-se, as-
sim, a necessidade de in-
vestimento em processos 
de formação técnica per-

manente com apoio de es-
pecialistas. Na nossa expe-
riência, em particular, foram 
oferecidas aos parceiros da 
Rede Juruena Vivo oportu-
nidades de intercâmbios de 
experiências, participação 
em rodas de conversas com 
outras populações impacta-
das, capacitação sobre Po-
lítica Nacional de Recursos 
Hídricos, sobre planejamen-
to energético, direito à Con-
sulta e Consentimento Livre, 
Prévio e Informado, entre 
outros.

Formação sobre direitos indígenas e energia (Arquivo/OPAN). 



48

Placa de acesso à PCH Buriti (Adriano Gambarini/OPAN).
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PARTE 2
Resultados
Panorama geral dos 
empreendimentos na 
sub-bacia do Juruena

Os levantamentos realiza-
dos até o momento indicam 
a existência de 138 empre-
endimentos hidrelétricos 
mapeados na sub-bacia do 
Juruena, entre as Centrais 
Geradoras Hidrelétricas 
(CGHs), que têm até 5MW 

de potência; as Peque-
nas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs), com potência supe-
rior a 5 MW até 30MW e as 
Usinas Hidrelétricas (UHE) 
propriamente ditas, que são 
maiores do que 30MW.
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Nesta pesquisa, pôde-se ob-
servar que a maior parte dos 
aproveitamentos inventaria-
dos estão na fase de plane-
jamento, sendo reduzida a 
quantidade daqueles que já 
estão em operação. Porém, 
é crucial perceber que dos 
96 empreendimentos pre-
vistos, 37 ainda não tive-
ram qualquer movimen-
tação dentro da Aneel.  

Em outras palavras, os po-
tenciais foram inventaria-
dos, mas nenhum empre-
endedor se interessou em 
iniciar o processo de estu-
dos. Os outros 59 trechos 
de rios mapeados no Jurue-
na já estão, em algum grau, 
sendo estudados pelo 
mercado.
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Existem vantagens nessa 
decisão, entre as quais a 
sujeição de procedimen-
tos mais simplificados 
tanto na fase de autoriza-
ções na Aneel como junto 
ao órgão licenciador, que 
se satisfaz com uma abor-
dagem superficial quanto 
aos impactos cumulativos 
e aos efeitos sinérgicos 
dos empreendimentos em 
licenciamento no nível de  
bacia hidrográfica. 

O impacto sinérgico de um 
conjunto de empreendi-
mentos sequenciais pode 
ter o mesmo efeito de uma 
UHE, necessitando, por-
tanto, de um EIA-RIMA do 
conjunto dos projetos. No 
entanto, a SEMA tem feito 
“vista grossa” e insiste em 
ignorar o  procedimento 
de licenciar para o conjun-
to e não por obra indivi-
dualmente. Isso nos leva a 
concluir que, no Juruena, as 
exigências ambientais são 
muito menos vinculantes. 
Ainda assim, compõem um 
outro ramo de pressão so-
bre o licenciamento as as-
sociações de empresas que 
tentam desburocratizar e 
agilizar o licenciamento 
ambiental, diminuindo o 

período entre a concepção 
e à implementação de um 
projeto hidrelétrico.  

A soma dos potenciais in-
ventariados e em operação 
no Juruena totaliza 10.790 
MW – o equivalente ao que 
se previu para a geração da 
usina de Belo Monte. Des-
se montante, apenas cinco 
hidrelétricas seriam licen-
ciadas pelo Ibama porque 
têm mais do que 300MW. 
Essas cinco representam 
uma potência de 7.143 MW, 
ou seja, 66% da energia le-
vantada para toda a bacia 
hidrográfica. Isso significa 
dizer também que 133 em-
preendimentos considera-
dos de pequeno e médio 
porte e que se espalham 
pelos principais nasce-
douros do Tapajós devem 
gerar apenas 34% do  
potencial da bacia. 
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Nos rios Sacre, Juruena, 
Sangue, Membeca, Ponte 
de Pedra, Papagaio, Buriti, 
Cravari, Verde, Claro, For-
miga, Juína, Arinos, Alegre, 
São João da Barra, Ribeirão 
Água Verde e Ribeirão Ma-
trinchã há aproveitamentos 
com titulares empreenden-
do esforços para conquis-
tar a outorga, sendo que 
alguns estão na eminência 
disso, próximo, portanto, 
ao ingresso na etapa de li-
cenciamento ambiental. In-
tensificando este devir, in-

corporam-se àquelas PCHs 
que, a partir de novembro 
de 2016, passaram a ser 
consideradas CGHs17. Essa 
mudança dispensou os in-
teressados da obrigação 
do inventário hidrelétrico, 
da apresentação de regis-
tro e projeto básico à Aneel 
e da solicitação de outorga 
à Sema. Consequentemen-
te, dificultou muito as con-
dições de acompanhamen-
to do planejamento desses 
empreendimentos por par-
te da sociedade. 

17 Cf. Lei 13360/2016, que alterou a referência de potência das CGHs de 3 MW 
para 5 MW.
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Em nosso monitoramento, 
observamos que, entre os 
empreendimentos que es-
tão em operação, oito deles 
se concentram no rio Jurue-
na, três no rio do Sangue e 
três no rio Alegre. Chama 
atenção a quantidade de 
projetos sequenciais pla-
nejados para os rios Buriti 
(14), Juruena (12), Arinos 

(7), Membeca (7), Sangue 
(6), Ponte de Pedra (6), Juí-
na (4), Cravari (4), Claro 
(3), Papagaio (3), Peixes 
(2), entre outros de menor 
porte e que são importan-
tes áreas de berçário para 
diversas espécies.

Nambikwara exibem fruto da pesca no Buriti (Guilherme Ruffing/OPAN).
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Jovens Rikbaktsa navegam no rio Juruena (Giovanny Vera/OPAN).
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Recomendações

As lições aprendidas no exercício deste acompanhamento 
podem ajudar os órgãos públicos responsáveis pela dispo-
nibilização das informações a melhorar suas plataformas 
e bases de dados para o público. Do mesmo modo, outros 
atores sociais interessados em realizar trabalhos parecidos 
devem estar atentos a alguns pontos importantes. Com este 
intuito, elencamos nossas recomendações:

 1. Problema encontrado - As informações estão 
parcialmente disponíveis.

RECOMENDA-SE que o poder público mantenha de forma ativa em seus portais todos 
os documentos técnicos usados para justificar o planejamento, a instalação e a 
operação de projetos de infraestrutura, podendo o usuário encontrar um ou todos 
os empreendimentos de seu interesse por tipologia, por rio, por bacia hidrográfica 
e/ou pelo nome do interessado, além dos campos de busca usualmente existentes, 
como número do processo e CNPJ do empreendedor. Na maioria dos casos, a simples 
disponibilização de instrumentos de busca baseados nos números de licença ou CNPJ 
limita o acesso à informação desejada. Esta é, ao nosso ver, uma etapa posterior de 
refinamento de busca, pois indica que o usuário já deve ter esses dados em mãos. 
Outra vantagem da busca por tipologia ou localização tem a ver com o planejamen-
to do desenvolvimento territorial. Sem a noção do conjunto, torna-se frágil para o 
próprio órgão licenciador decidir sobre a continuidade de um processo qualquer a 
partir dos critérios de segurança socioambiental e equilíbrio climático. Deste modo, 
é altamente positivo que as autoridades ambientais realizem e cobrem a atualização 
de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para cada uma de suas bacias hidro-
gráficas, utilizando este instrumento como balizador de discussões com a sociedade 
por meio dos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, conselhos estadu-
ais de recursos hídricos, conselhos municipais de meio ambiente e comitês de bacia 
hidrográfica, bem como de processos de licenciamento ambiental.
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No caso das informações sobre licenciamento ambiental em Mato Grosso, ainda 
há um déficit significativo de dados à disposição do público nos canais públicos de 
informação, razão pela qual o Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil 
Pública (ACP) contra o Estado de Mato Grosso e celebrou um acordo em março de 2019 
estabelecendo um cronograma para inserção e atualização de informações ambien-
tais públicas como resultado.
Nesse sentido, RECOMENDA-SE implementar um sistema de acompanhamento do 
cumprimento da ACP e, também, quanto às ferramentas de busca de informações, 
que se desenvolva um sistema eficiente de transparência do licenciamento ambiental 
estadual que permita:

a. Busca de empreendimento por tipologia, bacia hidrográfica, município, fase do 

licenciamento, número do processo, nome e CNPJ do empreendedor titular.

b. Busca de autorização de outorga por bacia hidrográfica, rio, nome do empreendi-

mento e disponibilização de coordenadas geográficas. 

c. Disponibilização de pareceres técnicos e licenças emitidas na íntegra (para 

acesso aos termos do licenciamento e condicionantes)

d. Disponibilização de EIA-RIMA de todos os empreendimentos em licenciamento 

ou já licenciados com coordenadas geográficas.

e. Disponibilização de solicitações de manifestação aos órgãos intervenientes (por 

empreendimento, por tipologia, por bacia hidrográfica, por município) e de todos 

os documentos relacionados.

f. Atualização permanente do sistema.
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 2. Problema encontrado - Sobreposição de projetos de 
infraestrutura com territórios indígenas.

RECOMENDA-SE o acesso, por parte do poder público, dos estudos antropológicos 
que fundamentaram o reconhecimento da tradicionalidade dos povos indígenas, 
bem como documentos como Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs), entre 
outros, durante as avaliações técnicas de empreendimentos de infraestrutura, modu-
lando a tomada de decisão relativa à aprovação de projetos básicos pela Aneel ou à 
emissão de declaração de disponibilidade hídrica e outorga.

 3. Problema encontrado - O direito à consulta e ao 
consentimento livre, prévio e informado aos povos indígenas e 
populações tradicionais não está garantido em todas as etapas 
autorizativas dos projetos de infraestrutura.

RECOMENDA-SE que os estudos de inventário de empreendimentos hidrelétricos, 
incluindo-se os inventários das CGHs, sejam objeto de consulta aos povos potencial-
mente afetados, em consonância com a Convenção 169 da OIT, antes da continuidade 
da tramitação de projetos de geração de energia. A elaboração de termos de refe-
rência para os projetos básicos e EVTE dos empreendimentos, a partir da avaliação 
de potenciais impactos a sítios arqueológicos e paisagens culturais, por exemplo, 
oportunizaria uma avaliação mais responsável e ampla nas primeiras etapas de 
tramitação, evitando custos econômicos e políticos desnecessários. Do mesmo modo, 
as análises do EVTE deveriam incorporar as potencialidades e manifestações dos mo-
delos de desenvolvimento ligados à agricultura familiar. O direito à consulta deve ser 
também garantido nas fases do licenciamento, como durante a elaboração do termo 
de referência dos estudos ambientais, do Estudo do Componente Indígena (ECI), Plano 
Básico Ambiental (PBA) entre outros.
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Indígenas do Juruena organizam-se para pesca (Adriano Gambarini/OPAN).
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 4. Problema encontrado - Os critérios de concessão de 
outorgas de uso dos recursos hídricos não são transparentes e 
seguem uma lógica excludente de desenvolvimento regional.

A concessão de outorgas para o uso da água na bacia do Juruena tem critérios pouco 
conhecidos do público ou mesmo dos conselheiros de meio ambiente e recursos hídri-
cos do estado. A definição de percentuais mínimos do trecho de vazão reduzida em 
projetos de desvio de PCHs e CGHs, por exemplo, é crucial porque afeta a eficiência 
e a viabilidade do projeto. Além disso, não há certeza, também, se eles levam em 
consideração cenários de alterações climáticas futuras. A pressão do agronegócio 
para irrigação representa uma demanda importante para utilização do recurso, fato 
que já gera disputas entre usinas e agricultores. Além disso, autorizações para uso 
da água prévias ao conhecimento dos indígenas e de populações tradicionais violam 
o direito de participação dos mesmos, em especial quando as outorgas referem-se a 
corpos hídricos que abastecem as terras indígenas. Por fim, não há informações sobre 
o monitoramento oficial do uso da água autorizado ou da situação de vazão remanes-
cente que garanta a segurança e a sustentabilidade desse processo. 

RECOMENDA-SE, assim, que sejam clarificados os critérios para concessão de outorgas 
de uso dos recursos hídricos, considerando os usos múltiplos dos rios, os custos de 
oportunidade e a capacidade de vazão em meio a um cenário fortemente influenciado 
pelas mudanças climáticas.
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 5. Problema encontrado - Pontos de negligência no 
planejamento energético: o caso das CGHs.

A Lei 13360, sancionada no dia 17 de novembro de 2016, altera uma série de disposi-
tivos legais ligados ao setor elétrico brasileiro. Entre as várias mudanças promovidas, 
destacamos a redação do artigo 8º, “O aproveitamento de potenciais hidráulicos e a 
implantação de usinas termoelétricas de potência igual ou inferior a 5.000 kW (cinco 
mil quilowatts) estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo 
apenas ser comunicados ao poder concedente”, e de seu parágrafo 2º, “No caso de 
empreendimento hidroelétrico igual ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) 
construído em rio sem inventário aprovado pela Aneel, na eventualidade de o 
empreendimento ser afetado por aproveitamento ótimo do curso de água, não caberá 
qualquer ônus ao poder concedente ou à Aneel”.

Ao nosso ver, esse artigo confere extrema insegurança para o planejamento do setor 
elétrico e, por extensão, para o desenvolvimento regional e à transparência pública. 
Ele autoriza a implantação de empreendimentos hidrelétricos de até 5 MW em rios 
sem inventário e obriga o empreendedor a comunicar a existência da usina depois 
que ela estiver implantada. Isso oculta não só o potencial hidrelétrico dos rios e fra-
giliza o processo de concessão de outorgas, obscurece estudos e implantação dessas 
usinas, impedindo o controle social sobre tais projetos e sobre o poder concedente. 
Os empreendimentos com potência igual ou inferior a 5 MW são chamados de Cen-
trais Geradoras Hidrelétricas de Capacidade Reduzida (CGHs).

Esta medida provoca: a) falta de transparência generalizada, uma vez que nem 
mesmo o órgão licenciador detém ou conhece a situação real do planejamento 
hidrelétrico para conceder outorgas e licenças ambientais, b) dificuldade de monitora-
mento da situação dos empreendimentos planejados, em instalação e em operação, 
c) impossibilidade de realização de planejamento participativo na esfera de bacia 
(ou sub-bacia hidrográfica) e e) incapacidade de mensuração de impactos cumulativos 
e efeitos sinérgicos de empreendimentos hidrelétricos no mesmo rio ou na mesma 
bacia hidrográfica. 
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Entre as consequências, acrescentamos que a sequência de empreendimentos deste 
tipo acarreta danos às nascentes e cursos d’água considerados berçários para várias 
espécies, uma vez que desconhecidos e negligenciados porque empreendimentos 
de até 5 MW são dispensados de EIA, a menos que se encontrem a um raio de 10 
quilômetros de terras indígenas (Resolução Consema-MT 26/0718). O poder público su-
bestima as consequências ambientais e sociais dos empreendimentos de até 5 MW, e, 
além disso, a sociedade civil e populações afetadas seguem à margem dos processos 
de tomada de decisão sobre projetos.

RECOMENDA-SE que as CGHs sejam consideradas nos inventários hidrelétricos exigi-
dos no planejamento energético e que seus potenciais impactos sejam mensurados 
no conjunto das atividades em licenciamento. Sua participação nas avaliações sobre 
cumulatividade de impactos não pode ser esquecida, inclusive dentro das discussões 
de plano de bacia hidrográfica.

18 Nesses casos, a Sema tem a prerrogativa de submeter ao Consema a dispensa 
de EIA-RIMA para CGHs no entorno de terras indígenas, o que geralmente ocorre 
sem dificuldades por indução à análise dos conselheiros sobre o empreendimento 
individualmente, considerando-o de impacto irrelevante.
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 6. Problema encontrado - Empreendimentos considerados 
de pequena monta são categorizados como de impacto irrelevante, 
ignorando a totalidade dos projetos na mesma região.

RECOMENDA-SE que o paradigma da aprovação de empreendimentos de infraestrutura 
supere a noção de um projeto como isolado, sendo mister a realização de avaliação 
de impacto cumulativo em nível de bacia hidrográfica, incluindo a aprovação das 
outorgas para uso dos recursos hídricos e autorizações para utilização de agrotóxicos, 
por exemplo. Esses são fatores que agravam a qualidade ambiental e limitam as 
oportunidades de geração de renda em uma região potencialmente impactada por 
uma, uma dezena ou uma centena de empreendimentos hidrelétricos. Mais do que 
isso, é fundamental garantir, numa plataforma acessível e amigável ao usuário, a 
visualização do conjunto de pressões (nome do projeto, empreendedor responsável, 
tipologia, status do licenciamento e características mínimas), especialmente aquelas 
que se localizam na beira dos rios e no entorno de áreas protegidas e projetos de 
assentamento rural.

PCH Bocaiúva, construída a 30km da TI Manoki (Andreia Fanzeres/OPAN).
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 7. Problema encontrado - Ausência de plano e de comitê de 
bacia hidrográfica no Juruena.

RECOMENDA-SE que seja articulado um comitê de bacia hidrográfica do rio Juruena, 
garantindo a participação paritária entre os diversos atores sociais interessados e as 
populações indígenas que habitam a região. Este tem sido um pleito formalizado pela 
Rede Juruena Vivo desde 2016, por meio de cartas às autoridades, quando denunciam 
a fragilidade na garantia de legitimidade relativa ao desenvolvimento regional. Por 
óbvio, uma das primeiras ações do comitê deverá ser elaborar um plano de bacia 
hidrográfica, estabelecendo regras e condições de utilização dos recursos hídricos 
de modo a viabilizar projetos de desenvolvimento viáveis do ponto de vista da sus-
tentabilidade. É importante destacar que esta recomendação também está presente 
no Plano de Salvaguarda do Ritual Yaokwa, do povo Enawene Nawe, registrado como 
patrimônio cultural imaterial do Brasil. 

Ainda, de acordo com o mesmo documento, RECOMENDA-SE que a bacia hidrográfica 
do Juruena seja reconhecida e declarada, por processo administrativo junto ao IPHAN, 
corredor ecológico-cultural. 
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Rio Arinos (Pablo Albarenga/OPAN)
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Revoada de garças sobre o rio Arinos (Pablo Albarenga/OPAN).
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