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Dispõe  sobre  a  proibição  de  construção  de
usinas hidrelétricas em toda extensão do Rio
Cuiabá.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 Artigo 1º Fica proibido  a construção de Usinas Hidrelétricas - UHE e Pequenas Centrais Hidrelétricas –
PCH, em toda extensão do Rio Cuiabá,

Artigo 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Um rio que só traz vida não pode morrer pela ação do homem. É urgente e imperioso que o Rio Cuiabá e já 
protegido, de toda e qualquer degradação ambiental para que as próximas gerações tenham assegurado o
direito ao meio ambiente saudável, e para tanto apresentamos o presente projeto de lei.

As hidrelétricas são as principais fontes de energia elétrica no Brasil e respondem por mais de 80% da oferta,
tendo inegável importância no processo de desenvolvimento, da industrialização, da consolidação da
agroindústria e dos serviços.

É irrefutável que as hidrelétricas são fundamentais para a vida do País, e continuará sendo a principal fonte
de eletricidade. De outro lado, por muitos anos, a energia gerada por hidrelétricas foi tida como limpa, já que
não possui efeitos similares aos de energia nuclear ou das termoelétricas.

Apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as hidrelétricas causam grande impacto ambiental
e social. Para a instalação desse tipo de usina e construção de barragens, que refreiam o curso dos rios, é
necessário o alagamento de grandes áreas. Essa prática acaba acarretando problemas à fauna e a flora
local, como: a destruição da vegetação natural, assoreamento do leito dos rios, desmoronamento de
barreiras, extinção de certas espécies de peixes e torna o ambiente propício a transmissão de doenças como
malária e esquistossomose.
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Os impactos sociais também são visíveis com o deslocamento das populações ribeirinhas e indígenas,
algumas que viviam na região há muitos anos, e são obrigadas a mudar-se por causa do alagamento para a
construção dos lagos artificiais. E por serem geralmente construídas distante dos centros de consumo, o
processo de transmissão de energia, que dá-se por fios, acaba tornando-se mais caro.

Grande obstáculo na produção dos peixes.  A piracema é prejudicada com a presença de barragens, os
peixes, ao tentarem subir o rio, encontram esse obstáculo e, muitas vezes, ferem-se gravemente, além de
ficarem muito exaustos. É nesse momento que muitos predadores se fartam de alimentos. Mesmo quando os
peixes conseguem se reproduzir, as larvas e ovos não conseguem sobreviver nos reservatórios. Além disso,
as turbinas que podem causar a morte tanto dos peixes quanto dos ovos e larvas.

Vale destacar que, geralmente, as barragens apresentam sistemas para a transposição de peixes com a
finalidade de diminuir os impactos relatados. Esses sistemas consistem normalmente em uma espécie de
escada que facilita a subida e descida dos peixes. 

Quando o nível pluviométrico torna-se menor que o esperado, as hidrelétricas ficam com níveis de água
abaixo do requisitado para a produção de energia normal e a geração de energia é transferida para outros
tipos de usinas como as termelétricas e nucleares, encarecendo a conta do consumidor.

E apesar de ser uma fonte limpa de energia, apenas 18% da energia mundial é produzida pelas hidrelétricas,
pois a maioria dos países não possuem as condições naturais necessárias para a construção dessas usinas.
Uma das alternativas é a energia  fotovaltaica, que é obtida através da conversão direta
da luz em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico. A célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com
material semicondutor, é a unidade fundamental desse processo de conversão.

No entanto, é preciso que esses empreendimentos não desfigurem por completo nossos rios. Tal
determinação é medida de extrema importância para garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, direito fundamental e pressuposto do direito à vida e da dignidade da pessoa humana.

É notório que a água é um bem finito, essencial para a existência humana e por ser tão precioso deve ser
conservado e protegido.

O Rio Cuiabá é o principal leito na formação da Bacia Hidrográfica, subdivide-se em Alto, Médio e Baixo
Cuiabá, suas nascentes estão nas encostas da Serra Azul, município de Rosário Oeste, na junção dos então
denominados rios Cuiabá da Larga e Cuiabá Bonito. 

A situação hídrica/ambiental da bacia do rio Cuiabá tem um complicador em função da ocupação humana e
das características topográficas da região, a qualidade das águas no trecho superior da bacia é afetada pela
sedimentação e alteração dos padrões de ocupação do solo. 

O solo arenoso e a topografia acidentada desta região produzem elevadas taxas de sedimentação,
principalmente com o desmatamento indiscriminado das matas ciliares, que tem causado vários tipos de
erosão: (laminar, em sulcos e voçorocas). 

Ao longo dos seus 828 km de extensão, o Rio possui uma área 16.000 ha de Preservação Permanente
(APP), da qual aproximadamente 2.000 ha encontram-se degradadas, pela intervenção humana, processo
que só poderá ser reversível, com a intervenção do próprio homem. 

A Bacia do Rio Cuiabá é importante na formação do Pantanal Mato-grossense e para outras partes do Brasil
e do mundo, mas, sobre tudo em um contexto regional, é muito importante pela sobrevivência de cerca de
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75% da população do estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, solicito aos meus nobres pares a apreciação e aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Setembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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