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Depoisdeparalisar obrasdeBeloMontenoXingu, índiosmundurucusquerem
banirdo seuTapajósaprincipalusinahidrelétricapor construirnaAmazônia

índiosConTRA
‘novAbelomonTe’

MARCELO LEITE
ENVIADO ESPECIAL A SAWRÉMUYBU (PA)

NumbarrancodorioTapa-
jós, amenos de 30 kmde on-
deseráconstruídaausinahi-
drelétrica de São Luiz, o “ca-
pitão” JuarezMunduruku,da
aldeiaSawréMuybu,ajeitaos
colares de contas atravessa-
dosnopeito.Começaadiscur-
sar:“Bomdiaatodosetodas”.
Está rodeado de outros

mundurucus,nomedadope-
losantigos inimigosparintin-
tins eque significa “formigas
defogo”.Háalguns“pariwat”
(brancos), reunidosparaa fi-
xação demais umaplaca de-
limitadora da terra indígena
que leva o nome da aldeia.
“Sawe!”,gritamtodose to-

das em volta, na saudação
tradicional.Aindanãooficia-
lizados pela União, os 1.780
km² da Sawré Muybu —qua-
se 20% maior que o municí-
pio de São Paulo— são habi-
tados por 132 indígenas.
FornecidapelaONGGreen-

peace, a placa imita as que o
governo federal usa para de-
marcar terras indígenas ho-
mologadas,masnãotemolo-
gotipodaFunai.Naárvoreao
lado,umatábuamaissimples
colocada há dois anos pede
respeito à “terra-mãe”.
O bom guerreiro se distin-

guepela escolhadasarmase
pela destreza em seu uso. O
líder Juarez faz jusà famami-
litardosmundurucuserecor-
re ao que os brancos gostam
deouvir: “todose todas”.Afi-
nal a guerra, agora, é de pa-
lavras,comogostamdedizer.
“Se for acontecer mesmo

[a usina], vamos invadir. To-
doomundo já se comprome-
teu”,haviadito Juarezumdia
antes,numbarracãoerguido
pela ONG na aldeia. “Vamos
botar 500 guerreiros lá.”
Os mundurucus não con-

fiamnapalavrados caciques
de Brasília. Recebidos na ca-
pital depois de invadirem a
obra de Belo Monte, quase
500 km a nordeste, ouviram
deGilbertoCarvalho(PT),en-
tão ministro-chefe da Secre-
taria-Geral da Presidência,
em 2013, que o Planalto po-
dia dialogar, mas não abria
mão de São Luiz do Tapajós.
O capitão-geral dos 12 mil

mundurucus, Arnaldo Kabá,
retrucou que os índios não
abriammão de seu rio sagra-
do. Juarezcorrobora:“Temde
mematar primeiro. Pelasmi-
nhas pernas, é difícil [sair]”.

NOVA BELOMONTE
AUHESãoLuiz é abolada

Monte. A Volta Grande do
Xinguvai ter suavazãodimi-
nuída, sem inundar direta-
mente terras indígenas, ao
passo que as dos munduru-
cusperderão 7%parao lago.
Será imperativo remover

algumas aldeias, como Daĉe
Watpu. Ela fica logo abaixo
de SawréMuybu (esta aldeia
está no alto de um barranco
de 50 m de altura e não será
alagada, só ilhada).
A Constituição diz que “é

vedadaaremoçãodosgrupos
indígenasde suas terras, sal-
vo, ‘ad referendum’ do Con-
gresso Nacional, em caso de
catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua popula-
ção, ouno interesse da sobe-
rania do país, após delibera-
ção do Congresso Nacional,
garantido,emqualquerhipó-
tese, o retorno imediato logo
que cesse o risco”.
Foi o que bastou para tra-

var o processo de demarca-
çãoda terra indígena. Embo-

ra já estivesse pronto havia
dois anos o parecer da Funai
(“relatório circunstanciado
de identificação e delimita-
ção”, no jargão indigenista),
de autoria da antropóloga
Bruna Cerqueira Sigmaringa
Seixas, ele ficou na gaveta.
Só em 19 de abril —dois

dias após a abertura do pro-
cesso de impeachment ser
aprovadanaCâmara—apre-
sidente Dilma Rousseff (PT)
publicou o relatório no “Diá-
rioOficial daUnião”.Correm
agoraos90diasdeprazopa-
ra contestações.
Por contaprópria, osmun-

durucus já iniciaram o que
chamam de “autodemarca-
ção”. Colocam as placas co-
piadas da Funai na expecta-
tiva de afastar madeireiros,
garimpeirosepalmiteirosque
invademo territóriopelo sul.

PASSAGEMDOS PORCOS
QuandodizemqueoTapa-

jós é sagrado, os munduru-
cus estão falando sério. Ele é
o fio condutor da epopeia de
Karosakaybu,ocriadorde to-
das as coisas —inclusive do
Tapajós, a partir de caroços
de tucumã, e das mulheres,
a partir de peixes.
Uma vara de porcos selva-

gens(queixadas) roubaraseu
filho,eKarosakaybuosperse-
guia. Para conseguir atraves-
sar o rio, que chega a ter vá-
rios quilômetros de largura,
os animais laçaram a outra
margem—“a floresta eramo-
le”, diz Juarez— e puxaram.
Formou-se assim o “fe-

cho”, ou passagem dos por-
cos, ponto em que o Tapajós
se afunila para pouco mais
de 400 m de largura e que
também será engolido.
Ospedraisecachoeirassão

igualmente sagrados, além
de locais em que os índios
pescampeixes cascudos (bo-
dós). Eles serão inundados,
assim como as florestas alu-
viais, que perderão o pulso
de cheia e seca na origem da
altaprodutividadebiológica.
As placas podem ser de

mentira, e a floresta, mole,
masosmundurucusnãosão.
Na guerra contra as obras

faraônicasdos“pariwat”, es-
tãodispostosatéapôrasbor-
dunas de lado e lançar mão
daletrada leidosbrancospa-
ra tentarganharessabatalha.
Para eles, palavras têmvalor
de vida e demorte.

Os jornalistasMARCELO LEITE e LALO DE
ALMEIDA fizeram o trecho de Alta Floresta
(MT) e Itaituba (PA) à Terra Indígena Sawré
Muybu a convite do Greenpeace.

vez noportfólio de expansão
do setor elétrico. Terá 8.040
megawatts (MW) de capaci-
dade e deverá gerar em mé-
diapoucomaisde4.000MW,
o que daria para abastecer
uma metrópole de pelo me-
nos 8,5 milhões de pessoas.
Em conjunto com Belo

Monte (11.233MW), que tam-
bém fica no Pará, São Luiz
responderá por 68% da am-
pliação, até 2024, da capaci-
dadedegeraçãohidrelétrica.
Essa fonte renovável, mas

combatida por ambientalis-
tas e índios, passará de
90.000MWpara117.000MW.
Na região Norte (leia-se:

Amazônia), ficamosúltimos
grandes rios brasileiros com
potencial hidrelétrico não
aproveitado. Ela aumentaria
de 14% da capacidade insta-
lada para 23%.
OBrasil todo,segundopro-

jeções da EPE (Empresa de
Pesquisa Energética), preci-
sará dispor de 206.000 MW.

Hoje, são 144.650MW.
Do ponto de vista da ener-

gia firme—aquela comquea
rede de distribuição pode
contar—, São Luiz não difere
tantodeBeloMonte. Ausina
doTapajós,maiseficiente,es-
tá cotada para gerar 4.012
MW, ante 4.571 MW da con-
troversacongênerenoXingu.
Em contrapartida, vai ala-

gar 40% mais floresta ama-
zônica. E isso numa região
maispreservadaqueoentor-
nodacidadedeAltamira, em
cujavizinhança—cortadape-
la rodoviaTransamazônica—
se ergue Belo Monte.
Em abril, o Ibama suspen-

deu o licenciamento da usi-
na baseado em pareceres da
Funai, que apontam impac-
tos “irreversíveis”.

UNIÃO E FORÇA
Enquanto a Volta Grande

do Xingu é cercada por mais
deumadezenadepovoseter-
ras indígenas, o Médio Tapa-

jósédominadopelosmundu-
rucus.Nosséculos17e18,com
guerrasdeconquista, contro-
lavam boa parte do território
entreos riosMadeiraeXingu,
afluentesdoAmazonasaoes-
te e a leste do Tapajós.
“É diferente do que o go-

verno enfrentou em Belo
Monte”, diz Danicley de
Aguiar, engenheiro florestal
destacado pelo Greenpeace
para atuar na Sawré Muybu.
“Eles têmunião. Não se divi-
dem facilmente”, afirma.
“Será difícil o governo

prosseguir com o plano da
usina”,prognostica,esperan-
çoso, Paulo Adario, estrate-
gista sênior de florestas da
ONG. Imerso na vanguarda
da luta mundurucu, Aguiar
soa mais desafiador: “Duvi-
do que o governo construa”.
A Sawré Muybu parece

mesmo oferecer obstáculo
bem mais sério para a usina
do que as áreas dos jurunas
e araras criaram para Belo

Fotos Lalo de Almeida/Folhapress

Índiomundurucu se banha numa canoa ao amanhecer nas águas do rio Tapajós, na aldeia SawréMuybu, no Pará

Índiosmundurucus instalamplaca delimitadora da terra indígena SawréMuybu, fornecida pelo Greenpeace e que imita as do governo federal; ao lado, tábua pede respeito à ‘terra-mãe’
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Menina com o seu mico de estimação na aldeia Dace Watpu; índio mundurucu navega pelo rio Tapajós, no Pará

>OUTROLADO<

RAIO-X DA USINA SAO LUIZ DO TAPAJÓS
Licenciam ento am biental está suspenso pelo Ibama
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Situação do projeto
> Em abril, o Ibama 
suspendeu o licenciamen
to, baseado em pareceres 
da Funai, que apontam 
impactos “ irreversíveis”

> Governo anunciou 
que pretende licitar 
ainda neste ano

Importância
> É a maior hidrelétrica 
em projeto do país

Potência instalada
> 8 .04 0  MW

. Energia gerada (média)
F> 4 .012  MW

AS MAIORES HIDRELETRICAS DO PAIS
Potência instalada, em mil MW

14,0

> 729 kmJ

Tamanho do 
reservatório

/. .s Quantidade de turbinas
k ;  36 de 215 MW
>2 de 150 MW

3,8

Itaipu Belo Monte Tucuruí São Luiz do Jirau
(PR) (PA) (PA) Tapajós (PA) (RO)

Para defensores, 
usina é mais 
barata e confiável
FERNANDA PERRIN

SÃO PAULO

O Ministério de M inas e 
Energia disse, em nota, que 
as hidrelétricas são importan
tes para o crescimento do país 
“com nossa geografia favorá
vel à geração desse tipo de 
energia, que ainda ê a mais 
barata disponível”.

Segundo a nota, os “em 
preendimentos hidrelétricos 
modernos têm como caracte
rística o respeito ao am bien
te e às populações locais” e o 
governo “está perm anente
mente aberto ao diálogo com 
as comunidades”.

P R Ó -H ID R E L É T R IC A

Defensores do projeto di
zem que o país não pode abrir 
mão de uma fonte de energia 
renovável e barata.

Para Adriano Pires, diretor 
da consultoria Centro Brasi
leiro de Infraestrutura, o país 
não pode “se dar ao luxo” de 
não construir Tapajós e as 
questões am bientais e indí
genas devem ser “equaciona
das”, mas não podem impe
dir a realização da obra.

“O Brasil vive nos últimos 
anos o que chamo de ‘cicloti- 
mia’, em que ora falta, ora so
bra energia. Não podemos vi
ver assim, senão a energia se
rá sempre um problema.”

O especialista defende que 
São Luiz do Tapajós vai for
necer energia limpa, renová
vel e barata necessária para 
sustentar a retomada do cres
cimento econômico.

Esses dados têm de entrar 
na conta na hora da avalia
ção do impacto ambiental da 
construção, afirma Nivalde 
de Castro, coordenador do

Grupo de Estudos do Setor 
Elétrico da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro.

“Você tem que fazer uma 
análise comparativa com ou
tras fontes antes de dizer 
não”, afirma.

Para ele, usinas hidrelétri
cas são a melhor opção tanto 
em termos econômicos quan
to do ponto de vista de ope
ração, já que não sofrem da 
intermitência que caracteri
za a eólica, por exemplo, que 
depende de ventos.

Atualmente, um grupo for
mado por Eletrobras, Eletro- 
norte, GDF Suez, EDF, Neoe- 
nergia, Camargo Corrêa, En- 
desa Brasil, Cemige Copei ela
bora estudos sobre o aprovei
tamento hidroelétrico da ba
cia do Tapajós, o que indica 
potencial interesse na obra.

Castro, da UFRJ, inclui ain
da empreiteiras entre as inte
ressadas no projeto.

C R ÍT IC A S

Os contrários à construção 
da usina dizem que a era de 
grandes em preendim entos 
centralizados, nos moldes de 
Belo Monte, acabou.

“Em razão da crise, o Bra
sil não tem demanda de ener
gia para essa usina no curto 
e médio prazos”, afirma Cê- 
lio Bermann, coordenador da 
pós-graduação em energia da 
USP e vice-presidente da So
ciedade Brasileira de Plane
jamento Energético.

A oferta deve começar a ser 
pressionada apenas no lon
go prazo, o que permite ao 
país planejar formas alterna
tivas de geração de energia, 
defende Bermann.

□Para Ministério do 
Meio Ambiente, energia 
eólica seria opção a 
usina; veja a edição 
especial multimídia 
folha.com/ 
indioscontrausina


