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Publicado hoje no jornal "Valor Econômico", o texto do repórter John Lyons, do "The 
Wall Street Journal", é uma excelente oportunidade de reflexão para quem gosta de 
acompanhar a evolução do movimento de sustentabilidade e sua repercussão no dia a 
dia dos impactos que empresas causam no ambiente e no social. O repórter esteve  
em Porto Velho, e traz um relato desapaixonado sobre a usina de Santo Antonio, 
projeto de US$ 8 bilhões tocado pela Odebrecht S/A junto com a Andrade Gutierrez 
S/A, que recebe menos holofotes da mídia do que a de Belo Monte, no Xingu, onde há 
índios e, por isso, maior reação contra os impactos ambientais da obra.  
 
Para evitar problemas (e mais gastos) com governo, ambientalistas e índios, no 
entanto, os construtores de Santo Antonio tiveram que botar a mão no bolso. 
Gastaram cerca de US$ 600 milhões, segundo a reportagem, com medidas que vêm 
sendo exigidas por pressão social desde que, há cerca de 15 anos,  organizações, 
associações e afins vêm bradando contra o extrativismo a qualquer custo. Para não 
inchar Porto Velho, decidiram capacitar moradores ao trabalho e, com isso, 
melhoraram a vida de muitos deles. Para não ter que  ampliar muito o território - já 
imenso - afetado pela obra, eles contrataram a Alstom, empresa especialista em 
turbinas, para fabricar grandes cilindros que vão conseguir aproveitar a força da água 
corrente dos rios sem ter que represá-la. 
 
Comparado ao jeito truculento com que foram construídas as primeiras usinas no 
Brasil, quando animais e plantas eram vistos como empecilhos ao funcionamento da 
empreitada, não dá para negar que estamos vivendo outros tempos. E, já que ninguém 
aqui está querendo ser ingênuo, não há como imaginar que as empresas decidiram 
fazer as coisas de maneira mais conscientes porque ficaram mais boazinhas com o 
tempo. Índios, ambientalistas, organizações e associações civis incansáveis são, sim, 
o fiel desta balança. 
 
A ser correta a informação dada pelo repórter, ao todo o Brasil quer construir até 24 
usinas na Amazônia nos próximos dez anos, isto é, grandes empresas vão aproveitar 
o que há de recursos no meio ambiente para dar aos homens um meio de vida 
confortável com o qual passamos a nos acostumar depois da criação das máquinas. 
Como se vê,  há pouco que se comemorar.  Também não há como chorar muito, já 
que não estamos conseguindo mudar hábitos e costumes dos moradores das grandes 
cidades, onde já quase 70% da população mundial vivem hoje em dia. Portanto, cada 
vez mais precisaremos de energia e do aço.  
 
Como o Brasil tem muitos rios, o governo pensa primeiro em usar este recurso, mais à 
mão e que exige uma tecnologia já largamente conhecida, para fornecer energia. Há 



outras opções, como já se sabe, entre elas a nuclear, sempre tão combatida por conta 
dos riscos de um acidente. Hoje em dia, porém, depois de a BP ter poluído o tanto que 
poluiu com a extração de petróleo, fica difícil não ver que há riscos por tudo que é lado 
na hora de se fazer obras de alto impacto para fornecer energia. O melhor a fazer é 
gerenciá-los. 
 
É assim, e pronto. Só não dá para sermos ingênuos e fechar os olhos a uma realidade 
que está cada dia mais embasada cientificamente: tudo isso está fazendo nosso 
planeta aquecer e é preciso que as futuras gerações estejam preparadas para se 
adaptar a viver num mundo sem o conforto que ainda conseguimos ter hoje. Não é, por 
isso, demais beber da sabedoria de pessoas que vivem estudando este fenômeno, 
como o físico James Lovelock. Deixo com vocês, para reflexão, um trecho do último 
livro dele "Gaia, o alerta final": "Espero que um número suficiente de nós esteja agora 
ciente de que o mundo exuberante e confortável que conhecemos no passado foi 
embora para sempre... Os perigos mais graves não provêm da mudança climática em 
si, mas indiretamente da fome, disputa por espaço e recursos e guerra 
tribal...Desfrutamos 12 mil anos de paz climática desde a última mudança da era 
glacial para a interglacial... A guerra climática poderia matar quase todos nós e deixar 
os poucos sobreviventes com um padrão de vida comparável ao da Idade da Pedra. 
Mas em vários lugares do mundo temos uma chance de sobreviver. Para que isso seja 
possível teremos, neste momento, de deixar nossos botes salva-vidas em condições 
de enfrentar o mar". 
 
 


