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Questões socioambientais relativas
à gestão energética sustentável e de saúde

Socio-environmental issues relating
to sustainable energy and health management

Guilherme Franco Netto 2

O texto nos brinda uma oportunidade de conhe-

cer e compreender os profundos impactos à saúde

relacionados com a construção dos complexos das

usinas hidroelétricos de Tucuruí (Pará, Brasil) e de

James Bay (Quebec, Canadá), notadamente seus

efeitos na saúde das populações indígenas habi-

tantes das áreas de influência destes complexos.

Partindo do pressuposto da necessidade de

ampliação da produção e de oferta de energia, es-

2 Ministério da Saúde. guilherme.netto@saude.gov.br
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pecialmente a hidrelétrica, para assegurar a infra-

estrutura do crescimento econômico hoje em cur-

so no Brasil, os autores, ao refletirem sobre as li-

ções aprendidas sobre estes dois casos, apontam a

necessidade de que abordagens de Avaliação Am-

biental Estratégica sejam consideradas para que os

impactos sociais, incluídos os da saúde, sejam de-

vidamente mitigados, por meio de posturas éticas

e metodologias que assegurem a participação da

sociedade na avaliação dos impactos resultantes

destes empreendimentos.

O interessante ensaio de Rodrigo Guimarães

Nunes1 na Revista Brasil Global nos aponta a ne-

cessidade de que o governo e a sociedade brasileira

aprofundem o debate sobre o modelo de desen-

volvimento que queremos e sobre a necessidade de

transformação da matriz produtiva nacional que

seja, antes de tudo, socialmente inclusiva e ambi-

entalmente justa. Em suas palavras “a discussão

de fundo [...] não se resume a uma decisão sim-

ples, um mero sim ou não [aos empreendimen-

tos]. A questão é que tipo de “grande” o Brasil quer

ser – ou o que ele quer ser quando crescer”.

Por milhares de anos, a humanidade tem cons-

truído barreiras e reorientado rios para obter água

e energia. A construção de grandes barragens se

acelerou rapidamente nos últimos 100 anos, e ao

final do século 20, havia mais de 45.000 grandes

barragens em cerca de 140 países. De acordo com a

Comissão Mundial de Barragens “desenvolvimen-

to regional, criação de postos de trabalho, e o fo-

mento a indústrias de base com capacidade de ex-

portação são os mais frequentemente citados be-

nefícios adicionais da construção de grandes bar-

ragens”, além do controle de inundações. As fun-

ções essenciais das grandes barragens são irriga-

ção (50%), contribuindo com cerca de 12 a 16% da

produção mundial de alimentos; uma segunda fun-

ção é a oferta de água para uso urbano e industrial

(12%); seguida da função de manejo de inunda-

ções. A energia hidroelétrica é um importante pro-

duto de muitas grandes represas. Ao nível global, a

energia elétrica provê 19% do total de energia dis-

ponível. Cerca de 30% dos países obtém mais de

50% de sua energia das usinas hidroelétricas.

Entretanto, a construção e a operação de re-

presas podem resultar em alterações significantes

aos ecossistemas dos rios e podem alterar a saúde

ambiental das populações existentes nas suas áre-

as de influência – no entorno, acima e abaixo das

represas. A OMS tem identificado, de acordo com

a vasta casuística de casos reportados em todos os

continentes, seis principais categorias de problema

de saúde associado com a construção de barra-

gens: doenças transmissíveis, doenças não trans-

missíveis, violência, má nutrição, distúrbios psi-

cossociais, e perda do bem estar social, como tão

bem aqui registrado pelos autores no caso de Tu-

curuí e James Bay.

Na perspectiva do desenvolvimento sustentá-

vel, cuja agenda tem possibilidade de ser renovada

na Rio+20, há necessidade de que o setor saúde

considere a adoção e o desenvolvimento de políti-

cas, metodologias e procedimentos no sentido de

antecipar e mitigar os impactos na saúde relacio-

nados às grandes barragens.

A alternativa que os autores nos apresentam,

de utilização de abordagens de Avaliação Ambien-

tal Estratégia, e associadas a modelos de Avaliação

de Impacto à Saúde relacionados a programas e

projetos de larga escala, especialmente em tempos

históricos de rápida aceleração econômica, como é

o caso do Brasil e dos BRICS, são absolutamente

necessárias para que as abordagens do setor saúde

possam alcançar o patamar de magnitude, alcance

e escala destas intervenções na vida imaginária,

simbólica e real das sociedades.
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