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(...) o território, imerso em relações de dominação e/ou de 

apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um 

continuum que vai da dominação político-econômica mais 

“concreta” e “funcional” à apropriação mais subjetiva e/ou “cultural-

simbólica” (HAESBAERT, 2004, p. 95-96). 
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A (Des)territorialização e as Estratégias de Reassentamentos Rurais ocasionados por 

Hidrelétricas: Uma análise a partir de Santo Antônio (RO) e Belo Monte (PA) 

 

 

RESUMO 

 A desterritorialização da população afetada com a construção das hidrelétricas Santo 

Antônio em Porto Velho/RO e Belo Monte entre os municípios de Altamira e Vitória do 

Xingu-PA, que transforma o modo de vida das famílias que viviam nas áreas que foram 

ocupadas pela obra para o desenvolvimento da infraestrutura. Os reassentamentos foram 

construídos como ação mitigadora das condicionantes, para amenizar, segundo o 

empreendedor, o impacto causado às famílias afetadas que estão em busca do seu modo de 

vida e trabalho tendo que se reposicionar diante de uma nova realidade bastante adversa da 

antiga moradia. O Objetivo geral da tese é analisar as estratégias das empresas construtoras 

das hidrelétricas Santo Antônio e Belo Monte para efetivação dos reassentamentos rurais 

coletivos na Amazônia, uma vez que o deslocamento compulsório e o reassentamento não 

garantem a territorialidade que os fixe nos reassentamentos. Sob esta perspectiva a pesquisa 

bibliográfica demonstrou que a categoria território é fundamental, pois permite analisar as 

relações de poder entre diferentes atores sociais e os agentes hegemônicos. Os autores que 

corroboraram com o estudo são: Haesbaert, (1997); Raffestin. (1993).  Metodologicamente, 

os relatórios técnicos apresentados pela Norte Energia S.A, Santo Antônio S.A, bem como 

as informações coletadas em pesquisa de campo, como fotos e dados obtidos com aplicação 

de formulários e entrevistas apontam que os reassentados têm origem distinta, além de 

comporem diferentes comunidades rurais e ribeirinhas. Durante a negociação com os 

empreendedores, os reassentados suportaram impactos econômicos, políticos, sociais, 

ambientais e culturais com a formação dos reservatórios das hidrelétricas, por conta disso 

iniciaram o processo de desterritorialização, o que permite constatar que esses reassentados 

convivem com as mudanças impostas pelo empreendedor que alteraram seu modo de vida e  

que estão buscando constantemente recriar novos meios de produzir e de sobreviver longe 

do rio, tendo que se adequar a uma nova organização social. 

 

Palavras-chave: Desterritorialização; Hidrelétricas; Reassentamentos; Amazônia; 

Estratégias. 
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(Des) territorialization and Rural Resettlement Strategies caused by Hydroelectric Plants: 

An analysis from Santo Antônio (RO) and Belo Monte (PA) 

 

ABSTRACT 

The deterritorialization of the population affected by the construction of Santo Antônio 

hydroelectric dams in Porto Velho/RO and Belo Monte between the municipalities of 

Altamira and Vitória do Xingu/PA transforms the lifestyle of families who lived in the areas 

that were occupied by the work for the development of infrastructure. The resettlements were 

built as a soothing action of condicitions, to soften, according to the entrepreneur, the impact 

caused to the affected families who are looking for the original ways of life and work having 

to reposition themselves in the face of a very adverse new reality of the old house. The 

objective of the thesis is to demonstrate the existence of the deterritoriality of families of the 

Santa Rita-RO and RRC-PA resettlements, since compulsory displacement and resettlement 

do not guarantee territoriality that pin them in the resettlements. From this perspective, the 

bibliographic research proved to be the fundamental territory category of the research, 

because it allows to analyze the power relations between different subjects and immersed 

agents in the object of study. The authors that corroborated with the study are: Haesbaert, 

(1997), Raffestin. Methodologically, the technical reports presented by Norte Energia S.A, 

Santo Antônio S.A, as well as the information collected in field research, such as photos and 

data obtained through the application forms and interviews, point out that the resettled people 

have a different origin, besides composing different rural and riverside communities. During 

the negotiation with the entrepreneurs, the resettled people suffered economic, political, 

social, environmental and cultural impacts with the formation of the hydroelectric reservoirs, 

because of that they started the process of deterritorialization, which shows that these 

resettled people live with the changes imposed by the entrepreneurs who have changed their 

way of life and are constantly seeking to recreate new ways of producing and surviving away 

from the river, having to adapt to a new organization living a continuous moment of cyclical 

territoriality.  

 

 

Keywords: Deterritorialization; Hydroelectric; Resettlements; Amazon; Strategies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O território amazônico vem sendo especulado para inserção de grandes projetos há 

décadas, seja no ramo da mineração, indústria, agronegócio ou hidrelétricas. Essa região é 

composta por sete Estados e, neste estudo, será dado destaque aos Estados de Rondônia e do 

Pará pela construção de hidrelétricas no seu território. Esses Estados tiveram suas economias 

alicerçadas nas práticas tradicionais e no extrativismo e, ao longo do tempo, passaram por 

grandes mudanças com a política de incentivo fiscal desenvolvido pelo Governo Federal para 

estimular o desenvolvimento da Amazônia. Os programas e planos de desenvolvimento, 

crescimento e instalação de projetos provocaram impactos sociais, econômicos, ambientais 

e culturais. 

A Amazônia com seus rios caudalosos, entre eles o Madeira (RO) e o Xingu (PA), 

que são inseridos nos estudos de inventário e viabilidade técnica, os quais apontam a 

viabilidade para construção de complexos hidrelétricos nessas bacias. Os municípios de Porto 

Velho-RO, Vitória do Xingu-PA e Altamira-PA fazem parte deste processo.  

O Município de Porto Velho, antes integrada ao município de Humaitá, no 

Amazonas, sendo criado pela Lei 756, aprovada em 2 de outubro de 1914 pela Assembleia 

Legislativa amazonense. Somente em 1943, junto com o município de Guajará-Mirim, 

passou a constituir o Território Federal do Guaporé, que depois, em 1956, foi denominado 

Rondônia, sendo elevado a Estado em 1981. 

O município de Altamira fica localizado na região fisiográfica do vale do Xingu, 

pertencente a Mesorregião do Sudoeste paraense. Criado em 06 de novembro de 1911, de 

acordo com a Lei Estadual nº 1.234, quando foi emancipado do município de Souzel.  Se 

encontra a margem esquerda do Rio Xingu, pouco acima da grande volta do rio, entre os 

igarapés Ambé e Panelas, cortados pelo igarapé Altamira.  

O município de Vitória do Xingu foi elevado à categoria de município pela lei 

estadual nº 5.701, de 13 de dezembro de 1992, pelo desmembramento do município de 

Altamira. Localizada na parte central do estado do Pará, encontra-se na rodovia Ernesto 

Acioly (PA-415) e margem esquerda do rio Xingu, e fica a uma distância de 

aproximadamente 47 km de Altamira e de 856 km de Belém (capital do estado). 

Nessa perspectiva, para amenizar os problemas que afetaram a população com a 

construção de hidrelétricas, especialmente no que se refere à inundação de terras, foram 

elaborados planos para a construção dos reassentamentos a fim de reparar os danos 

materiais/imateriais dessas famílias.  
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O discurso do empreendedor que a população afetada terá a reconstituição do seu jeito 

de viver igual ou melhor do que antes da construção da hidrelétrica, fica falseado na 

elaboração de um novo território, com condições nada condizente com a anterior. A 

desterritorialização dessas famílias de diferentes espaços geográficos, assim como a 

construção do novo território, foi tomado como fio condutor da pesquisa, balizando a 

compreensão do processo de constituição da territorialidade dos reassentados. 

O território Amazônico vem sendo impactado com a construção de hidrelétricas 

afetando os rios, neste estudo retrato o Alto Rio Madeira e a Volta Grande do Rio Xingu, 

essa exploração dos recursos naturais vem gerando problemas imensuráveis para a região e 

sua população, principalmente os que são deslocados para outras áreas que tem seu modo de 

vida alterado nas diversas praticas cotidianas, trabalho, vida familiar, consumo e o lazer 

 As áreas de estudo estão localizadas nos reassentamentos Santa Rita, situado no 

município de Porto Velho-RO, e RRC, em Vitória do Xingu-PA, (MAPA 01), junto às 

famílias que foram reassentadas pelas empresas construtoras das hidrelétricas Santo Antônio 

(RO) e Belo Monte (PA). 
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Figura 1- mapa de localização dos reassentamentos 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat 

(2020). Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de 

campo, 2017/2020 

Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo.
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A formulação do problema 

 

O estudo elegeu como problemáticas questões norteadoras: I) Porque que as 

hidrelétricas ao desterritorializar comunidades tradicionais na Amazônia, não possibilita a 

reterritorialização  com suas estratégias de reassentamento?; II) Quais são as contradições e 

estratégias que as empresas construtoras das hidrelétricas Santo Antônio e Belo Monte 

empregam para elaboração e construção dos reassentamentos?; III) Quais as mudanças na 

organização política, social, econômica e cultural desses grupos que enfrentam a luta pela 

reprodução de seus modos de vida em um novo território. 

A hipótese é de que o deslocamento compulsório provocou rupturas sociais, 

econômicas culturais e ambientais, e o processo de acomodação e adaptação em 

Reassentamentos Rurais Coletivos na Amazônia não apresenta capacidade de mitigar a 

degradação da condição de vida das famílias vítimas da desterritorialização forçada de seus 

territórios, com a instalação das hidrelétricas Santo Antônio  e Belo Monte, nos municípios 

de Porto Velho,  Vitória do Xingu e Altamira  e que os empreendimentos hidrelétricos quando 

são planejados não se preocupam ou não prever o processo de reterritorialização das famílias 

afetadas, em tese verificada na atividade de campo um processo de desteterritorilização 

dessas famílias, e quando acontece a reterritorialização é  motivada por estratégias próprias 

dos reassentados, não sendo uma condição imposta pelo empreendedor. 

Definiu-se como objetivo geral, analisar as estratégias das empresas construtoras das 

hidrelétricas Santo Antônio e Belo Monte para efetivação dos reassentamentos rurais 

coletivos na Amazônia, tendo como objetivos específicos:  Investigar as principais formas de 

TDT ocorridas com o deslocamento da população afetada por hidrelétricas;  Distinguir a 

diversidade estrutural na dinâmica da produção dos territórios das  hidrelétricas; Especificar 

as estratégias de elaboração do plano das construtoras das hidrelétricas para a construção dos 

reassentamentos rurais coletivos na Amazônia; Identificar a territorialidade dos reassentados 

dos reassentamentos rurais coletivos Santa Rita e RRC. 

 O trabalho busca contribuir para o planejamento da política de compensação das 

empresas empreendedoras que não conseguem reparar os danos causados a população, 

maquiando a composição de uma outra moradia, com elementos ou variáveis que não 

corresponde à realidade anterior, tirando-lhe o direito ao acesso ao rio, aos parentes, aos 

vizinhos, as atividades tradicionais como: pesca, coleta de produtos da natureza e agricultura 

básica. 
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Metodologia de pesquisa 

 

O referido método se posiciona a frente do fenômeno estudado de forma não 

naturalista, ou seja, não há aceitação do objeto como está, isso porque ele responde a 

movimentos da matéria que lhe fez tomar a forma e conteúdo atual (CHEPTULIN, 1982). 

O materialismo histórico e dialético permite realizar uma abordagem do fenômeno 

enquanto manifestação de um momento da totalidade e que para ser compreendido se deve 

escavar as reentrâncias dos movimentos que proporcionaram a gênese do fenômeno. 

 Logo, é fundamental a regressão ao passado para então realizar abordagem histórica 

a partir da decomposição do fenômeno da desterritorialização. Por efeito, o marxismo aponta 

para processos de espoliação de populações a partir dos conflitos de classes ou do interesse 

entre hegemônicos e hegemonizados (LEFEBVRE, 2011). 

Sobre essa perspectiva, o Estado, enquanto grande promotor de eventos ordenadores 

do território amazônico promove também atenuação das diferenças entre sujeitos em escalas 

diferentes de poder, influência e hegemonia. Certo disso, o Estado promove a política da 

classe hegemônica, geram condições para continuar a hegemonização dos donos dos meios 

de produção a partir da exploração dos recursos naturais os quais no processo de 

beneficiamento e uso têm provocado inúmeros conflitos. 

Nesse ponto, o conflito de classe define os usos possíveis dos recursos e também 

quem lhes pode ter acesso. Por conta disso, os deslocamentos compulsórios são mecanismos 

de disciplinamento territorial que pressupõem controle sobre recursos indispensáveis à 

reprodução ampliada, mesmo que isso provoque a perda de territórios e suas memórias para 

terceiros. 

Isso demonstra que a desterritorialização está conectada a conflitos de interesse no 

controle e exploração dos recursos naturais na Amazônia, portanto, referem-se a conflitos de 

classe que colocam de um lado comunidades rurais e ribeirinhas e de outro o Estado, o 

empresariado nacional e os capitais internacionais. 

Nos reassentamentos, a situação dos reassentados se caracteriza em concordância 

com os momentos da dialética: a tese é a afirmação, por parte dos empreendedores, de que a 

população inserida nas áreas de abrangência da obra será removida para outro local; a antítese 

é a oposição da população diante da situação imposta pelos grandes projetos; a síntese surge 

do conflito gerado entre tese e antítese, e se trata da nova situação em os reassentados são 

desterritorializados. 
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 Essa mudança nega o que é mudado e o resultado, por sua vez, é negado, mas esta 

segunda negação conduz ao desenvolvimento e não a um retorno ao que era antes. (GIL, 

1999, P. 31-32). O uso do método dialético possibilita analisar como os atores sociais 

/reassentados se constroem e se transformam ao longo dos processos de desterritorialização, 

verificando se há um refazer no seu modo de vida nesse território ou se há uma 

territorialidade. 

Os procedimentos são os modos com os quais operacionalizamos o método. São 

técnicas de ação que, se executadas, cumprem o método, sob a ótica técnico- metodológica. 

O contato com esses reassentados ocorreu através de trabalho de campo em Rondônia e no 

Pará no ano de 2017, a princípio reconhecimento da área de estudo e conversa com as 

lideranças para entender as mudanças no modo de vida desses reassentados que tiveram que 

olhar para o novo território de trabalho. 

 Para Guerra (1993), os modos de vida, dão enfoques a dois aspectos, a relação entre 

diferentes práticas cotidianas, trabalho, vida familiar, consumo, lazer e às relações que o 

conjunto dessas práticas cotidianas estabelece com as relações sociais mais gerias. 

 Seria um olhar sobre o recomeço, sobre o que os reassentados fizeram de suas vidas 

e de seu trabalho nas novas terras adquiridas.  Os procedimentos metodológicos utilizados 

para a análise foram organizados nas seguintes etapas de acordo com a figura 01:  

 Figura 01: Esquema metodológico 

Fonte: Silva, 2020 
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O processo de pesquisa se constitui em uma atividade científica básica que, através 

da indagação e (re) construção da realidade, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente 

à realidade. Assim como vincula pensamento e ação já que "nada pode ser intelectualmente 

um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática" (MINAYO, 

2001, p. 17) 

Nesta pesquisa o procedimento utilizado para obter a amostra foi o método de 

amostragem probabilístico estratificado proporcional ao tamanho da população, o mesmo foi 

utilizado devido ao fato de que nessa pesquisa, foram considerados dois serviços com 

tamanhos diferentes para a população de usuários.  

O planejamento amostral foi para balizar o universo da pesquisa pela disparidade da 

quantidade de lotes dos reassentamentos. Considerando o tamanho da amostra da população 

por lotes, pesquisando a distribuição, ficou da seguinte forma: No reassentamento Santa Rita-

RO, com 153 lotes e uma amostragem de 51 lotes visitados, 86% dessas famílias foram 

entrevistadas, sendo que 14% das casas estavam fechadas. No RRC, com todos os 28 lotes 

existentes visitados, 82% das famílias puderam ser entrevistadas, enquanto 18% das casas 

estavam fechadas. 

O levantamento bibliográfico diz respeito aos conceitos adotados no trabalho como 

(território, desterritorialização, territorialidade e outros), com base em produções acadêmicas 

disponíveis em teses, dissertações, livros e artigos científicos. 

 Pesquisa documental  

A pesquisa documental se deu pela análise de informações contidas em documentos, 

decretos, leis, relatórios das empresas do Ibama. Os principais acervos utilizados foram:  

• Estudos de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais (EIA/ 

RIMA) 

• Plano Básico Ambiental (PBA) 

• Boletins das empresas   

• Relatórios consolidados e pareceres sobre as usinas do Madeira/Xingu (RC) 

• Cartilhas das empresas e programa de remanejamento da população atingida. 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  

• Defensoria pública da união 

•  Ministério Público Federal (MPF)  
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•  Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

•  Movimento Xingu Vivo para Sempre (Xingu Vivo) 

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – (EMATER) - Rondônia 

•  Instituto Socioambiental (ISA) e o portal Indicadores de Belo Monte. 

 

O reconhecimento da área de estudo e o território dos atores locais é a primeira etapa 

da pesquisa de campo e o contato com a área de estudo. A observação é de caráter exploratório 

permitindo coletar informações e registrar os fatos. Esta fase é para o reconhecimento do 

reservatório das hidrelétricas, áreas dos reassentamentos e o registro fotográfico. 

O trabalho de campo, utilizado com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese que se queira comprovar ou, ainda, descobrir novos fenômenos e as relações entre 

eles. 

 O trabalho de campo (...) consiste na observação de fatos e fenômenos tal como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que 

se presumem relevantes, para analisá-los. (LAKATOS, 2003, p. 186). 

 A coleta de dados no trabalho oferece esboços práticos que servem de orientação na 

montagem dos formulários, roteiros de entrevistas, questionários, opiniões e atitudes, além 

de indicações sobre o tempo e o material necessário à realização da referida pesquisa.  

Gil (2002) defende a importância da pesquisa de campo, mostrando que a mesma tem 

maior possibilidade de apresentar resultados mais fidedignos. Enfatizando essa questão o 

autor nos diz:  

O estudo de campo apresenta algumas vantagens em relação principalmente aos 

levantamentos. Como são desenvolvidos no próprio local em que ocorrem os 

fenômenos, seus resultados costumam ser mais fidedignos. Como não requer 

equipamentos especiais para a coleta de dados, tende a ser bem mais econômico. E 

como o pesquisador apresenta nível maior de participação, torna-se maior a 

probabilidade de os sujeitos oferecerem respostas mais confiáveis. (GIL, 2002, p. 

53).   

 

A elaboração e teste do formulário: este pode ser aplicado a toda a população que 

queira participar da pesquisa, independentemente de ser alfabetizado ou analfabeto, pois é o 

pesquisador que preenche com segurança as respostas dos entrevistados. É um dos 

instrumentos essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste 

em obter informações diretamente do entrevistado. 

 Nogueira (1968, p.129) define formulário como sendo "uma lista formal, catálogo 

ou inventário destinado à coleta de dados resultantes quer da observação, quer de 
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interrogatório, cujo preenchimento é feito pelo próprio investigador, à medida que faz as 

observações ou recebe as respostas, ou pelo pesquisado, sob sua orientação".  

Para Selltiz (1965, p.172), formulário "é o nome geral usado para designar uma 

coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador numa situação face 

a face com outra pessoa". A aplicação do formulário: antes da aplicação organizou-se uma 

visita técnica para o reconhecimento das áreas de estudo, tanto no reassentamento do Pará, 

como no de Rondônia, para traçar metas de trabalho. 

 A aplicação do formulário ocorreu com atividade realizada nos dois reassentamentos, 

padronização do formulário (Apêndice I), com uma equipe cuja composição variou de 3 a 7 

pessoas. As perguntas foram direcionadas as representações/lideranças locais, os chefes das 

famílias ou a pessoa que estivesse na residência e fosse maior de 18 anos. No reassentamento 

Santa Rita, com 153 lotes, dividimos em três setores: (SETOR 1), com 60 lotes, visitamos 20 

residências para atingir um resultado plausível, ao nos depararmos com uma casa fechada, 

passaríamos para a mais próxima que tivesse um morador presente. (SETOR 2), com 27 lotes, 

visitamos 9, e no (SETOR 3), com 66 lotes, visitamos 22. (APÊNDICE-A) -Formulário 

unificado ano 2017 para os dois reassentamentos.  

 No reassentamento Santa Rita, as entrevistas foram produzidas em conjunto com os 

demais pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Geografia e Ordenamento do Território na 

Amazônia (GOT- Amazônia). 

No RRC, com 28 lotes, todos foram visitados, embora a situação de alguns lotes não 

propiciasse a realização de entrevista porque estavam fechados. Pela estrutura do 

reassentamento, fizemos a divisão em dois setores: dos lotes 1 a 12 – (SETOR 1) e de 13 a 

28 – (SETOR 2). No reassentamento RRC do Pará as visitas foram subsequentes porque 

alguns projetos do grupo Laboratório de estudo das dinâmicas territoriais na Amazônia 

(LEDTAM), são desenvolvidas no reassentamento. 

 

Entrevista semiestruturada 

 

As expedições nos reassentamentos rurais coletivos: Santa Rita (RO) e RRC (PA) 

possibilitaram o acesso de dado captados no campo, com os seguintes procedimentos:  a 

observação e a entrevista semiestruturada. A técnica de observação desempenha importante 

papel no contexto da descoberta e obriga o investigador a ter um contato mais próximo com 

o objeto de estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 74). A técnica de observação 

complementa a busca por elementos detalhados em informações não expressadas em outros 
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procedimentos de coleta de dados. A técnica de entrevista semiestruturada é um processo que 

o entrevistado contribui para a investigação com liberdade e espontaneidade, sem perder a 

objetividade.  

 A entrevista semiestruturada é [...] aquela que parte de certos conhecimentos 

básicos apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em 

seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta forma, o 

informante seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar do conteúdo de pesquisa. (TRIVIÑOS 1987, p.146). 

 

São caracterizadas por um conjunto de questões previamente estabelecidas, mas 

permite o entrevistador que inclua as questões ao decorrer da entrevista, não planejadas 

inicialmente. Que neste caso são manifestadas através das ações cotidianas dos reassentados. 

As entrevistas foram realizadas diretamente com as famílias deslocadas 

compulsoriamente para os Reassentamentos Rurais Coletivos Santa Rita e RRC, elas são as 

principais interlocutoras da experiência sobre o processo de desterritorialização a que foram 

submetidas, em decorrência da instalação das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Belo 

Monte.  

As transcrições segundo Davidson (2009, p.37), as transcrições é um processo que é 

teórico, seletivo, interpretativo. As transcrições estão longe de ser uma tarefa objetiva, 

impessoal e mecanizada, consistindo antes na apreensão do que é dito e da forma como é dito 

de modo a compreender os significados. (Bailey, 2008; Stuckey, 2014). 

Ao longo dos capítulos a reprodução das palavras faladas, dos entrevistados que 

provém das entrevistas gravada, que não se restringe apenas no ato de ouvir e escrever, é um 

procedimento que interpreta e representa as conversas orais para que o texto escrito esteja 

compreensível e tenha significado. 

 No Trabalho de gabinete foi organizado os dados coletados, geraram diversas 

informações e produtos, os dados qualitativos e quantitativos foram sistematizados com o 

auxílio do software Excel em planilhas, que assim possibilitaram os produtos: tabelas e 

gráficos. Bem como para a produção cartográfica deste estudo, foi utilizado o software livre 

Quantum Gis (QGIS), para a produção dos mapas dispostos no decorrer deste trabalho. Todos 

os produtos gerados e criados serviram como subsídios para as reflexões desta pesquisa. 

Para o arcabouço teórico da tese foi elencada a categoria território que permite 

abordagens sobre as relações de poder que se manifestam em diferentes escalas geográficas, 

bem como entre distintos atores sociais envolvidos. A mudança no território e no modo de 

vida da população ao longo dos anos com a edificação das hidrelétricas Santo Antônio-RO e 
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Belo Monte- PA relaciona a pesquisa com o método materialista histórico e dialético baseado 

na argumentação, discussão e confronto de ideias com a interpretação e contradição da 

realidade dos reassentados que estão vivendo permanentemente um processo de 

transformação. 

A estrutura da tese 

 

Os capítulos estão organizados em: Capitulo I, TERRITÓRIO, 

DESTERRITORILIZAÇÃO E TERRITORIALIDADE, faz-se uma abordagem sobre 

território, desterritorialização, territorialidade na concepção de alguns atores associando com 

a realidade dos reassentamentos rurais na Amazônia. 

No Capítulo II, A TERRITORIALIZAÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS NA 

AMAZÔNIA, faz -se um recorte temporal das hidrelétricas na Amazônia dando ênfase a 

hidrelétrica de Santo Antônio (RO) e Belo Monte (PA). 

  O  Capítulo III, A DESTERRITORIALIZAÇÃO E AS ESTRATEGIAS DE 

REASSENTAMENTO, expõe como ocorreu o processo de desterritorialização e como essa 

população afetada está reconstruindo a vida neste novo território, enfatizando como a 

construção de Usinas Hidrelétricas na Amazônia causou (ou ainda causa) impactos na 

população local, descaracterizando o modo de vida dos ribeirinhos, pescadores, quilombolas, 

indígenas, barqueiros, moradores de ilhas, assentados do projeto de reforma agrária do 

INCRA, camponeses e outros atores sociais, deixando, a partir de então, o seguinte 

questionamento: quem são os beneficiados com essa forma de desenvolvimento? 

O Capítulo IV, OS REASSENTAMENTOS RURAIS COLETIVOS NA 

AMAZONIA: O caso do reassentamento Santa Rita. Porto Velho (RO) e RRC, em Vitória do 

Xingu (PA), analisando as mudanças no modo de vida dos afetados pelas hidrelétricas, que 

saíram do seu antigo território para recomeçar a vida em um novo território. Por fim, 

apresentada as considerações finais da pesquisa. 

Os reassentamentos propostos pelos empreendedores são marcados pela 

desconsideração da cultura das famílias, não levando em consideração o seu modo de vida 

particular, o conhecimento local e o uso e gestão dos territórios.  
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CAPITULO 1- TERRITÓRIO, DESTERRITORIALIZAÇÃO E 

TERRITORIALIDADE. 
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Os conceitos de território, desterritorialização e territorialidade possibilitam a 

identificação e a análise de uma série de problemas referentes aos deslocamentos 

compulsórios ocasionados com a construção das hidrelétricas na Amazônia. A ocupação de 

antigas fazendas que os proprietários foram indenizados pelos consórcios, cuja os traços não 

coincidem com o modo de vida anterior, tem gerado vários conflitos entre os reassentados e 

os representantes dos consórcios. De acordo com Raffestin (1993, p.158), “[...] a 

territorialidade reflete a multidimensionalidade do vivido territorial pelos membros de uma 

coletividade, pelas sociedades em geral.” 

Os saberes e as práticas desenvolvidas ao longo do tempo por essas famílias que 

habitavam o assentamento Joana D´Arc (RO) e a Margem direita do rio Xingu e as ilhas 

(PA), não estão presente nas atividades desenvolvidas na nova moradia violando os direitos 

dessas populações amazônicas. Sendo assim a territorialidade além da dimensão política, diz 

respeita às relações econômicas e culturais, que está intimamente ligada ao modo como as 

pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão 

significados ao lugar. (Haesbaert, 2004, p.3). 

A busca dos reassentados para (re) encontrar uma ressignificação para o seu modo de 

vida, reproduzindo e coexistindo com a coletividade numa terra que suas tradições emergiram 

na invisibilidade diante da construção das hidrelétricas. Conforme Saquet (2009, p. 87), “[...] 

a territorialidade efetiva-se em distintas escalas espaciais e varia no tempo através das 

relações de poder, das redes de circulação e comunicação, da dominação, das identidades.” 

A recomposição do modo de vida é um processo longo na trajetória de cada família 

que foi deslocada forçadamente e que perderam o acesso ao território e aos recursos 

dificultando a reiteração as condições que garantiam sua reprodução social e cultural. 

O modo de vida dos reassentados é transformada com a mudança brusca do seu lar 

no qual viveu durante anos uma rotina diária com afazeres tradicionais como a pratica de 

algumas atividades relacionadas a pesca, a coleta de produtos da floresta, ao cultivo de 

alimento de forma rudimentar e a caça. 

A grande transgressão nesta modificação é a relação que estas pessoas tinham com 

seus vizinhos, compadres, familiares, amigos de infância, que alterou a qualidade do modo 

de vida de forma subjetiva, deixando somente a imensa saudade de tempo que jamais voltará. 

Como relata a entrevistada: 
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Tudo é muito triste morei por trinta anos nesta comunidade, cheguei lá adolescente 

com meus pais, meus avós já moravam lá, cresci, fiz amigos, casei, formei minha 

família, tive meus filhos que também cresceram lá, correndo, brincando no rio, 

pescando, aprenderam a andar de canoa, remar, nadar, constituíram suas famílias. 

Todos eram parentes ou amigos de longa data, quase irmão. Agora moro aqui no 

reassentamento e não tenho nenhum perto de mim, até meus filhos estão espalhados 

por aí. (Entrevistada, A, 2017). 

  

O desabafo deixa claro que não houve uma superação na perda da relação familiar, 

do modo de vida, que a vivencia do passado fazem parte da lembrança, da memória e história 

que permeia o seu pensamento diariamente. Para Halbwachs, (2006, p.101), para que a 

memória dos acontecimentos não se disperse, não se perca, deve ocorrer a fixação por escrito 

das narrativas, pois “os escritos permanecem, enquanto as palavras e o pensamento morrem.”  

1.1Território, Desterritorialização e Territorialidade em diferentes abordagens   

 

A transformação do espaço geográfico antigo onde viviam as famílias afetadas pela 

construção de duas hidrelétricas demonstra a atuação dos projetos pensados para a Amazônia 

e a falta de preocupação com a perda do território da população local. O escopo da tese traz 

relatos de como era a vida das pessoas antes da construção das hidrelétricas na Amazônia, 

especificamente no caso de Porto Velho (RO) e de Altamira e Vitória do Xingu (PA). 

O território concebido na visão de Raffestin e Santos permite discernir a relação de 

poder que os empreendedores das hidrelétricas massificam na relação com a população local 

dos territórios de abrangência das construtoras, envolvendo o poder das técnicas para 

transformar o espaço em detrimento do capital. Dessa forma, os territórios podem constituir 

sistemas estruturados, compostos por processos relacionais, impregnados de poder, como 

apresenta Raffestin (1993), ou técnica, de acordo com Santos (2006). 

Segundo Raffestin (1993, p.143), o território se forma a partir do espaço, é o resultado 

de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 

nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator “territorializa” o 

espaço.   

O autor enfatiza que o território é um espaço político-administrativo. O território 

nacional é o espaço físico de uma nação, delimitado por ordem jurídica e política e que marca 

o trabalho humano. O território é: 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

consequência, revela relações marcadas pelo poder. (...) o território se apoia no 

espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, 

por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder [...] 

(RAFFESTIN, 1993, p. 144). 
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O território das hidrelétricas revela as relações marcadas pelo poder do empreendedor 

diante da população local que foi compulsoriamente deslocada de seu território, mostrando 

o poder exercido por pessoas ou grupos em todas as relações sociais. 

 Santos (2002a) têm importantes contribuições para a construção do conceito de 

território e para a geografia brasileira. O autor provoca o leitor a compreender de forma 

diferenciada a categoria território, pois é na base territorial que surge os acontecimentos de 

configurações ou reconfigurações que influenciam o espaço territorial.  

A formação do território é algo externo a ele mesmo. Segundo Santos (1985) a 

periodização da história é que define como ele será organizado, em outras palavras, a essa 

periodização determina o que o território será e como se darão as suas configurações 

econômicas, políticas e sociais. 

De acordo com o autor, o espaço é uma variável de elementos quantitativos e 

qualitativos. Seguindo uma análise histórica, o importante é cada momento histórico, pois 

cada elemento muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e espacial. 

Santos (1996) alerta para não confundirem o espaço com o território. Em sua obra 

“Metamorfoses do Espaço Habitado” (1988), o autor chama território de configuração 

territorial e o define como o todo. Quanto ao espaço, é conceituado como a totalidade 

verdadeira, semelhante a um matrimônio entre a configuração territorial, a paisagem e a 

sociedade. 

 Segundo o geógrafo supracitado, as formas, durante muito tempo, permanecerem as 

mesmas, mas como a sociedade está sempre em movimento, à mesma paisagem e 

configuração territorial, nos oferecem, no transcurso histórico, espaços diferentes (SANTOS, 

1996, p. 77). Esses espaços diferentes, as espacialidades singulares, são resultados das 

articulações entre a sociedade, o espaço e a natureza. Sendo assim, o território poderá adotar 

espacialidades particulares, conforme há o movimento da sociedade nos seus múltiplos 

aspectos (sociais, econômicos, políticos, culturais). 

 Para Santos (2002a), a formação do território perpassa pelo espaço e a forma deste 

último é encaminhada segundo as técnicas vigentes e utilizada no mesmo. O território pode 

ser distinguido tanto pela intensidade das técnicas trabalhadas como pela diferenciação 

tecnológica das técnicas, uma vez que os espaços são heterogêneos. Ele se configura pelas 

técnicas, pelos meios de produção, pelos objetos e coisas, pelo conjunto territorial e pela 

dialética do próprio espaço. A categoria território é “[...] um nome político para o espaço de 

um país”. (SANTOS, 2003, p. 19). 
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Em Santos (2002b), o trabalho é um ponto para entender o território e que labuta as 

muitas faces do capital. O autor trilha a trajetória teórica entre as rugosidades, as 

periodizações, as técnicas, o território, a emoção e o trabalho, objetivando o entendimento da 

sociedade, do espaço e das razões que formam e mantém um território.  

Essa discussão a respeito das diversas abordagens existentes sobre o conceito de 

território é necessária, pois é um assunto importante para a ciência geográfica e permite 

entender a relação de poder na sociedade contemporânea, principalmente com a instalação 

de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia, que sempre desconsideram as populações 

locais.  

 As concepções de território de Sack (1986) e Haesbaert (2002) com o intuito de 

entender a elaboração de um novo território, os reassentamentos, por parte dos 

empreendedores, para as famílias que foram desterritorializadas com a construção das 

hidrelétricas. 

 O primeiro autor apresenta o território como a área geográfica que resulta da 

aplicação de estratégias para afetar, influenciar e controlar pessoas, fenômenos e relações 

(SACK, 1986). No território de influencias das hidrelétricas tanto em Porto Velho (RO), 

como na região de integração do Xingu (Altamira/ Vitoria do Xingu), os empreendedores 

despojaram de todas as artimanhas para controlar e dominar a população estrategicamente e 

convence-los que a construção das hidrelétricas traria desenvolvimento e progresso para a 

região. 

O segundo traz o território com abordagens de caráter mais integrador 

(HAESBAERT, 2002, 2003, 2004, 2007, 2014). O território segundo o autor, não apenas se 

define, compreende-se através dos processos históricos e socioespaciais, diferenciando a 

concepção materialista, econômica e jurídico-politicas, caracterizando o processo de 

apropriação simbólica do espaço como fenômeno territorial construtor de identidade e ação 

integradora que reúne todas as dimensões e que concebe o território como definido por 

relações de poder, multiescalar, hibrido em rede e indissociável da pratica dos grupos sociais. 

Os grupos hegemônicos exercem um poder sobre os grupos subalternos desarticulando suas 

histórias de lutas e resistência   

O território é como um recurso dotado de valor de troca pelas empreiteiras que 

controlam o espaço físico, os recursos, especificamente água e transforma em produção de 

energia, é como um símbolo com valor de uso, abrigo de toda a estrutura necessária a serviço 

do capital. 
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Esse processo de dominação da produção material e jurídico-políticos que revela o 

poder dos grandes grupos do capital sobre os recursos da Amazônia e a fragilidade na 

apropriação imaterial na produção de identidade, subjetividade e simbolismo da população 

local caracterizando a (Des)simbolização do Amazônida. O território assume um viés 

multidimensional que envolve o campo político, social, econômico, ambiente e o cultural que 

envolve movimentação constante dos atores sociais que entram no território com o poder de 

dominação para deslocar a população tradicional do seu território manifestando o processo 

de desterritorialização. 

Os reassentados que foram transferidos para um novo território começam uma busca 

incessante de construir, destruir e reconstruir vínculos de identidades tanto material quanto 

imaterial para adaptação à nova realidade imposta a todos. 

Em Human Territoriality: Its theory and history (1986), Sack apresenta conceitos de 

território e territorialidade humana, afirmando que os territórios são formas construídas 

socialmente e que tantos as relações quanto os efeitos espaciais dependem dos propósitos de 

quem está controlando quem.  

As empresas de energia a partir da licença prévia (LP), passam a controlar todo o 

território diretamente afetado, a princípio para a construção das estruturas básicas, e em 

seguida uma extensão abrangente fica sobre o domínio do empreendedor. O território é um 

sistema físico e sêmico, socialmente construído. Desse modo, não se trata de um simples 

espaço delimitado, mas a esfera de ação em que indivíduos e grupos exercem sua 

territorialidade, isto é, buscam influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações.  

A territorialidade, como afirma Sack (1986), é uma expressão geográfica do exercício 

do poder em uma certa área. Esta área é o território. Para este autor, porém, nem toda área é 

território. Esta deriva de estratégias de domínio e controle, numa área delimitada, 

especialmente, pela atuação do Estado que condiciona comportamentos através da 

comunicação e de relações de poder. 

Nessa perspectiva, o território é condição para ação disciplinadora. Seu fundamento 

é influenciar, controlar e gerir pessoas e recursos. A essa medida, o disciplinamento 

pressupõe alocar no espaço controlado objetos e pessoas capazes de potencializar a 

hegemonia de grupos e classes. 

Não obstante, a necessidade de proporcionar manutenção de proposta hegemônica faz 

com que as ações de territorialidade em geral determinem conflitos. Isso porque o 

disciplinamento do território ocorre para exploração total de recursos e pessoas, é a força 
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motriz para conflitos de interesse em políticas de ordenamento e exploração de recursos 

naturais e sociais. 

 A Santo Antônio Energia (RO) e a Norte Energia (PA), por meio da relação de poder 

envolvendo várias estratégias que dominam os recursos do território das hidrelétricas e 

exerce uma relação de expropriação de todas as famílias que vivem em um espaço que foi 

requisitada para qualquer ação dessas incorporações. 

Na perspectiva de Haesbaert (2005), o território é o produto de uma relação desigual 

de forças envolvendo o domínio ou controle político-econômico do espaço e a sua 

apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora desconectados e 

contraditoriamente articulados. Essas relações variam muito, conforme, por exemplo, as 

classes sociais, os grupos culturais e as escalas geográficas que se estiver a analisar.  

A desigualdade entre o poder do estado, das construtoras e dos envolvidos no 

processo de desterritorialização é notório quando precisam recorrer aos órgãos competentes 

como o Ministério Público (MP) para serem reconhecidos como afetados em alguns casos, 

mesmo vivendo as mazelas do cotidiano causadas pela falta de responsabilidade dos 

envolvidos na construção das hidrelétricas. 

Haesbaert (2015), ao apontar para uma multiterritorialidade, defende a que o território 

é mais que espaço de poder e influência são, por princípio, símbolo e memória coletiva e 

individual. Exatamente por isso, a territorialização é um processo lento, que inicia na 

produção social do espaço, perpassa as propostas de exploração de recursos, alcançando a 

vida cotidiana e a memória coletiva cristalizada no espaço enquanto marco da acumulação 

do tempo. 

A territorialização dos reassentados costuma ser lenta e algumas vezes não se 

concretizam devido à perda dos laços de parentesco e de vizinhança, gerando uma situação 

de não apego a esse novo território, já que todas suas referências simbólicas foram deixadas 

para trás, sem o direito a reconstrução da história de cada família que perdeu todos as relações 

que mantinha com a antiga morada. 

O processo de mudança que ocorre no modo de vida das populações que são afetadas 

pelas hidrelétricas, causa o deslocamento dos seus antigos territórios, na dimensão simbólica 

e funcional, levando esses atores a se adequarem a novos grupos dentro de um novo arranjo 

de relações forçadas pelo poder do empreendedor no local que vem a se instalar, surgindo 

assim os reassentamentos rurais coletivos como forma de amenizar o processo de 



 
 

35 
 

 

desconstrução da identidade dessas populações que são forçadas a deixar seu território antigo 

e se mudar para um novo.  

De acordo com Haesbaert, o território tem diferentes enfoques que são classificados 

em três vertentes: 1) jurídico-política, em que “o território é um espaço delimitado e 

controlado exercendo um determinado poder de caráter estatal; 2) cultural(ista), que enfatiza 

as dimensões simbólicas e subjetivas do território através do imaginário e da identidade 

social; e 3) econômica, que ressalta a desterritorialização material entre as classes sociais e a 

relação capital-trabalho.  

Haesbaert (2002) intensifica a ideia de uma multiterritorialidade reunida em três 

elementos: os territórios-zona (Lógica política), os territórios-rede (Lógica econômica) e os 

aglomerados de exclusão (Lógica Social). Essa junção mostra a exclusão socioeconômica 

das pessoas que vivem no reassentamento e necessitam refazer sua história de vida após 

terem seus antigos territórios esfacelados pelo capital, ou seja foram desterritorializados 

como sintomas de um período de movimentação de um mundo globalizado que tem como 

essência a revolução cientifica e tecnológica que demanda um gasto excessivo de energia no 

planeta. 

 

1.2 Os atores sociais residentes na Amazônia e as territorialidades  

 

Os atores sociais que residem na Amazônia, neste caso os reassentados, executam as 

ações no território para dar vida ao espaço delimitado geograficamente como reassentamento. 

Nesse sentido, a territorialidade está ligada às relações sociais e às atividades diárias que os 

reassentados praticam. 

Nas palavras de Santos (2007), a territorialidade não provém do simples fato de viver 

num lugar, mas da comunhão que mantemos com ele. Para esse autor, “o território em que 

vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante os quais trabalhamos, 

moramos, mas também um dado simbólico, sem o qual não se pode falar de territorialidade” 

(SANTOS, 2007, p. 83-84). 

A dificuldade de territorializar esteja exatamente nos valores simbólicos deixados 

com o processo de desterritorialização, como a relação com o rio, o ato da pesca, o hábito de 

caçar, as festas religiosas, a relação de vizinhança, de parentesco. 
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Gráfico 01:  Relação afetiva com o rio/ Madeira - Xingu 

                                         Fonte: Pesquisa de campo, 2017. Elaboração: Arcanjo & Silva 

No (GRÁFICO 01) que apresenta a relação de afetividade dos reassentados com o 

rio, no reassentamento Santa Rita (RO), 85%, expressam sentir muita saudade das atividades 

realizadas no rio, e no RRC (PA), 89% da população lamentam o distanciamento e relatam 

sentir saudade desta relação, como pode ser verificada no relato a seguir: 

  Aqui no reassentamento é bom, a terra agora é minha, antes morava num pedaço 

de terra cedido pela minha irmã, o problema é que sinto muita falta do rio, lembro 

que lá a gente acordava olhando para ele, aí saímos para lavar o rosto, às vezes até 

já tomava aquele banho gosto, pescava, andava de barco, ia para a praia com os 

vizinhos, sem contar a sensação de paz que eu sentia quando morava lá. Agora tudo 

muito difícil o rio ali, mas não podemos fazer nada, já imaginou um bem da 

natureza controlando pela Norte Energia. Penso na música, não lembro quem canta, 

mas diz assim: Quando a vi, logo ali, tão perto, tão ao meu alcance. Tão distante, 

tão real, é, assim com o rio Xingu. (Entrevistado, B, 2017). 

 

Nesse cenário de encontros, as dinâmicas são resultado das diversas relações 

praticadas no território. Essas ações determinam as territorialidades que não produzem 

apenas conflitos, promovem um momento enriquecedor de trocas e fortalecimento das 

identidades rurais coletivas. 

Sack afirma que a territorialidade humana não se resume à territorialidade biológica 

dos animais, que é baseada nas relações instintivas e de poder. 

 A territorialidade humana, segundo o autor, é entendida como uma “estratégia 

espacial para afetar, influenciar e controlar recursos e pessoas, através do controle de áreas 

e, como estratégia, pode ser ligada e desligada. Em termos geográficos, ela é um 

comportamento espacial” (SACK, 1986, p. 3). 

A territorialidade é a relação do reassentado com o território. Ela expressa o 

comportamento da vivência, o qual ao mesmo tempo em que fixa o reassentado no local, 

RRC; 89%

RRC; 11%

Santa Rita; 

85%Santa Rita; 

15%

Sim Não
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desafixa para fora do território, essa autonomia enraizada geograficamente numa sociedade 

de excluídos do seu território de pertencimento para um território de necessidade. 

 A territorialidade pode ser definida como as relações sociais cotidianas que dão 

sentido aos diferentes usos que os reassentados dão ao território dentro dos reassentamentos 

Santa Rita (RO) e RRC (PA). 

A territorialidade é um processo pelo qual os atores sociais constroem seu espaço de 

vida, “as famílias nucleares não são isoladas; pelo contrário, existe as relações de parentesco 

e/ou vizinhança, em comunidades onde as trocas de trabalho é um dos componentes centrais 

do padrão de reciprocidade” (WOORTMANN, 1995, p. 49). 

Os deslocamentos dessas famílias para novos territórios com outra dinâmica de 

trabalho, promovendo a interrupção das relações familiares de vizinhança, evocam uma 

pluralidade de situações de transformação, retratadas em perdas, que contemplam o espaço 

físico, gerando o estranhamento da nova situação vivida até as relações cotidianas e de 

proximidade. (HAESBAERT, 1997) 

Neste sentido, a desterritorialização vai muito além do aumento da mobilidade e do 

desenraizamento cultural, pois a população tradicional deslocada compulsoriamente vivencia 

a perda do controle físico e das referências simbólicas sobre os seus territórios 

(HAESBAERT, 2006). 

As populações dos reassentamentos rurais coletivos da Amazônia, nesta pesquisa 

representados pelos reassentamentos Santa Rita (RO) e RRC (PA), são os atores principais 

dessa trama causada pela instalação de hidrelétricas em seus territórios, concretizando a perda 

das suas moradias e dos seus laços de parentescos, da vizinhança e das suas relações 

simbólicas com os territórios destruídos, enterrando toda a história dessa população 

desterritorializada.  

A nova territorialidade desses atores sociais, os reassentados, envolve um conflito de 

interesses em busca dos benefícios propagados pelas empresas construtoras para beneficiar 

os desterritorializados. Dessa forma, aufere-se certo desenvolvimento para a coletividade, 

mas com encargo excessivo para a população local. 

A desterritorialização a que esses atores sociais foram submetidos provocou 

consequências na realidade social muito além da capacidade reparatória da desapropriação, 

que foi resolvida por uma mera avaliação de indenização monetária, desestruturando o padrão 

de organização social, econômica, política, ambiental e cultural da população envolvida, 
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desarticulando as relações de amizade, de parentesco e comunitárias e colocando numa 

situação embaraçosa a identidade coletiva e territorial das famílias afetadas. 

Conforme Saquet (2010), a territorialidade traduz o conjunto daquilo em que vivem 

cotidianamente as relações com o trabalho, com o não trabalho, com a família, com as festas 

culturais e religiosas. Nos reassentamentos rurais estudados, Santa Rita (RO) e RRC (PA), 

as relações de territorialidades se manifestam em todas as escalas, desde as relações pessoais 

e cotidianas até as complexas relações sociais pelo fato de estarem reconstruindo sua história.  

O estudo permite perceber que os pesquisados olham do seu presente para o passado, 

confirmando o que coloca Halbwachs (1925), priorizando a análise dos “quadros sociais da 

memória” ou das “representações coletivas”, tema desenvolvido no trabalho intitulado Les 

cadres sociaux de la mémoire, estabelecendo os princípios fundamentais de uma teoria sobre 

memória. 

Segundo Vidal (2008) a organização e ordenação de lembranças recuperadas[...] 

permitem aos reassentados reconstituírem sua identidade do passado relatando sua história 

através da memória, reconstruindo o tempo vivido no antigo território. De acordo com Bosi 

(1994), lembrar não é reviver, mas refazer, reconstituir, repensar com imagens e ideias de 

hoje, as experiências do passado. 

Ao serem entrevistados os reassentados são estimulados a reconstruir na memória a 

sua história passada que muitas das vezes causa dor e sofrimento ao relatar a forma como 

foram desalojados das suas casas que de acordo com Magalhães (2007, P.150) a partir da 

situação particularmente vivida pelos grupos sociais compulsoriamente deslocados que se 

pode apreender o sentido do sofrimento que eles evocam. 

A dimensão subjetiva da territorialidade mostra o desenrolar de todas as relações 

diárias que se efetiva no cotidiano de cada pessoa ou grupo social num determinado território, 

esse processo é fundamental para a construção da identidade e reorganização da vida 

cotidiana. O território só se efetiva quando os indivíduos são e estão em relação com os outros 

indivíduos. Essa relação social, que é plural, multiforme e recíproca, no território, é 

concebida por Saquet (2010) como territorialidade. 

Essa territorialidade está ligada ao cotidiano e ao território de vivência dos 

reassentados e dos outros grupos sociais que compõem esse cenário. Dessa forma, a 

territorialidade se materializa para a reflexão das dimensões culturais, políticas, econômicas 

e sociais, assim a territorialidade é todos os processos articulados com o cotidiano. 
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A territorialidade dos reassentados, exercida sobre o espaço geográfico, ocorre de 

várias formas pela diversidade de relação de poder que os reassentados desenvolviam no 

território antigo com outras configurações culturais. Essa percepção é realizada pelo grupo 

que compõe esse território a partir da desterritorialização das áreas onde moravam antes da 

construção das hidrelétricas.  

No reassentamento, em cada retorno a alguns lotes durante o período da pesquisa de 

campo, deparávamo-nos com famílias diferentes, com outras características, deixando 

evidente a relação de poder que esses moradores adquiriram ao se apropriar daqueles lotes. 

Novas relações de poder se teceriam com a dinâmica do modo de vida de onde vinham 

como nos relata a entrevistada: 

Antes morava numa chácara de caseiro lá para o lado da serrinha, a antiga dona se 

separou e o patrão resolveu me indenizar, já que eu morava lá a mais de vinte anos, 

então fiquei sabendo que este lote estava à venda e vim atrás do antigo morador, 

que já tinha comprado do seu João, que antes morava numa parte da ilha Taboca e 

foi indenizado pelo consorcio. (Entrevistada, C, 2017). 

 

O território, nesse caso, é a base que sustenta a territorialidade, abrigando as pessoas 

que manifestam um constante fenômeno de mudança no seu cotidiano, formando novas 

territorialidades. Raffestin (1993) afirma que a territorialidade valoriza o território, 

ressaltando que são processos integrados que se alternam em função das relações de poder e 

interesses sociais. 

Essa territorialidade tem relação com o território antigo, os reassentados necessitam 

se firmar ocupando o espaço através de um processo de criação de símbolos a fim de 

caracterizar o grupo social que habita o território para o desenvolvimento das práticas 

rotineiras.  

Segundo Haesbaert (2007), a Territorialidade valoriza as redes para articulação e 

manutenção das relações de poder. Essas redes, quando se movimentam no espaço, alteram 

toda dinâmica estrutural do território. Esses movimentos são acompanhados com a venda dos 

lotes, alterando toda a construção coletiva inicial dos reassentados que advinham do processo 

indenizatório. Raffestin (1993) sustenta que a territorialidade deve ser entendida como 

multidimensional e inerente à vida em sociedade. 

A territorialidade assume um papel particular, refletindo o vivido pelos membros de 

uma coletividade, nesse caso os reassentados dos reassentamentos Santa Rita (RO) e RRC 

(PA), que estão numa busca pela afirmação do território vivido que estão ocupando, usando 

e controlando. 
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 Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial por intermédio de um 

sistema de relações existenciais e/ou produtivistas (RAFFESTIN,1993, p. 158). 

 O território do reassentamento tem sua própria identidade, não em si mesma, mas na 

coletividade que nele vive e o produz com um processo dinâmico, flexível e contraditório, 

por isso a relação com o método dialético que recheia de possibilidades e contradições, 

exemplificada com a territorialidade dos reassentados dos reassentamentos rurais coletivos 

criados pelas empresas construtoras das hidrelétricas na Amazônia, no caso  a hidrelétrica de 

Santo Antônio, em Porto Velho (RO), e Belo Monte, nos municípios de Altamira e Vitória 

do Xingu (PA). 

O território dos reassentamentos é ocupado por famílias que foram deslocadas do 

Assentamento Joana D’Arc em Porto Velho, Rondônia, e do reservatório da margem direita 

e das ilhas do Xingu, Pará, como ação mitigadora de reparação para essas famílias que foram 

afetadas com a construção das hidrelétricas. 

A trajetória das famílias até chegar ao reassentamento, foi traçada por um caminho 

de constante mobilização, esse processo demarca uma territorialidade contraditória tanto dos 

reassentados como do espaço do lote que, durante esse período de sete anos do 

reassentamento Santa Rita (RO) e cinco anos do RRC (PA), foram ocupados por famílias 

com perfis diferenciados como efeito da redefiniçao de referência. 

A territorialidade dos reassentados se desconfiguraram com uma ação praticada pelas 

famílias ocupantes que divergem com as atividades do antigo território como: Pescador, 

serviço braçal, caseiro, meeiro, vigilante, pedreiro, extrativista. Vaqueiro, barqueiro, 

agricultor, entre outras.  

Ao chegarem ao reassentamento à opção que lhe foi dada se resumiria na agricultura, 

uma prática que não fazia parte da realidade de todos e se depararam com lotes em condições 

desfavoráveis, em locais onde existiam antigas fazendas, com solo pobre, inadequado para a 

atividade agrícola. Exemplificando pela profissão dos moradores que antes viviam, onde é o 

reservatório do Xingu e do Madeira, no entanto ao (GRÁFICO 02). 
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Gráfico 02: Profissão dos reassentados rurais. 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

As famílias por não conseguirem se adaptar ao novo modo de vida, procuram negociar 

seu lote e o cenário das atividades passam até características diferentes dos primeiros donos, 

a fonte de renda advém de outra logica capitalista como: pequenos comércios de secos e 

molhados, criação de gado leiteiro para produção de queijo e iogurte, com vendas pela 

internet, produção de abóbora e/ou outros produtos para venda nos municípios para compor 

a merenda escolar, e o retorno às atividades pecuárias.  

Os reassentados dos Reassentamentos rurais coletivos Santa Rita (RO) e RRC (PA) 

são pessoas que tiveram a vida cotidiana modificada após a construção da hidrelétrica, alguns 

reassentados não sabem como vão fazer para permanecer nesse território, pois o 

deslocamento desarticulou suas relações de parentesco e amizades, implicando no 

desfacelamento da identidade coletiva do grupo. Raffestin (1993) ressalta que a 

territorialidade assume um valor bem particular, nessa perspectiva, o território adquiriu sua 

identidade, não em si mesma, mas na coletividade que nele vive e o produz. 

O reassentado, ao ser colocado nessa condição, assume uma atividade que muitas 

vezes não tinha o hábito de praticar, como no caso da agricultura, não conseguido permanecer 

nesse ambiente completamente desfavorável para a sua adaptação. Acaba, então, vendendo 

a propriedade e sai novamente em busca da sua reterritorialização.  
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Os novos moradores, os não reassentados, que possuem maior poder de capital, 

desenvolvem outras atividades que não estão ligadas especificamente a dos antigos 

moradores, trazendo uma nova dinâmica espacial para o reassentamento. 

A territorialidade remetendo-se às ações dos reassentados no reassentamento 

recortado pelas atividades em cada lote de forma individual ou coletiva através da associação 

dos reassentados com oficinas de aperfeiçoamento. Afinal, nas palavras de Santos (2007), a 

territorialidade não provém do simples fato de se viver num lugar, mas da comunhão que 

com ele mantemos. O território vai além dos bens materiais, trabalho ou moradia, ele se 

consolida com os símbolos e traços culturais de um povo que presenciaram a desestruturação 

da sua história de vida. 

 

1.3 O processo de desterritorialização da população afetada pela construção das 

hidrelétricas Santo Antônio e Belo Monte 

 

O processo de desterritorialização da população que morava entorno das hidrelétricas 

começa a funcionar a partir das ameaças de retiradas das condições mínimas de 

sobrevivência, sobretudo a possibilidade de trabalhar na terra. Confira o depoimento a seguir: 

Um dia começou a fofoca que seria construído uma hidrelétrica aqui, eu pensei, 

mas quando, jamais. Ai num belo dia apareceu um moço bem vestido e disse seu 

moço como se chama, me apresentei e ele disse, represento o consorcio Belo 

Monte, trabalho numa empresa a serviço deles e vão começar a cadastrar vocês 

para sair daqui, vamos precisar dessas terras, como fiquei sabendo que o senhor e 

o morador mais antigo, preciso da sua ajuda para conversar com o povo da 

comunidade. Dona menina, pensei que ia morrer, meu coração batia tão forte, eu 

suava, não conseguia nem responder, aí veio minha veia conversar com ele. A partir 

daquele dia nunca mais tivemos sossego, estamos aqui nessa casa de alvenaria no 

meio do nada, não tem rio, mas também não tem posto de saúde, sou velho agora 

minha pressão ficou alta, tudo é muito triste. (Entrevistada, D, 2017). 

 

Esse processo de exclusão social é marcado pelo sistema econômico dos grandes 

projetos que recai sobre a população que historicamente é marcada pela desigualdade para 

obter informação em relação aos seus direitos e acabam se tornando massa de manobra e 

exploração. 

Segundo Aranha Silva (2007), a territorialização dos empreendimentos leva a uma 

territorialização positiva para os capitalistas através da reprodução do capital, em detrimento 

da desterritorialização de grupos subalternos. 

A conjuntura de transformação dos vínculos sociais e simbólicos que os reassentados 

são submetidos levando a desarticulação e prevalecendo o poder do capital, criando novos 

territórios desfavorável para o convívio social com falta de vínculos e de pertencimento. Esse 

território passa a ser um ambiente de instabilidade que fragiliza as relações sociais dos grupos 
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tanto nas relações funcionais, como simbólicas. Nesta lógica, o desatar dos laços entre povo, 

riqueza e território altera profundamente a base de reprodução cultural. (APPADURAI, 2004, 

P.72) 

A desterritorialização faz uma relação direta com o conceito de globalização e o 

crescente deslocamento de populações motivado por obras faraônicas com as hidrelétricas na 

Amazônia que na sua maioria das vezes não corresponde as perspectivas da população local 

e nem do empreendedor.  

As estratégias que as empresas articulam contribuem para a destabilização da perda 

de identidade dos atores sociais amazônicos em razão da sua deslocalização causada pela 

dimensão econômica que está ligada ao poder das grandes incorporações construírem as 

hidrelétricas. Assim Deleuze e Guattari aponta que a desterritorialização está relacionada a 

crescente mobilidade de circulação e fluxos, sejam de pessoas, bens ou informação. 

Com a construção do reassentamento e a transferência da população afetada impactou 

na vida cotidiana local e se encarregou de subtrair antigas praticas articuladas ao rio e a 

floresta, sendo assim implica no distanciamento da relação dos saberes e valores tradicionais 

dessa população causando um processo de (Des)simbolização do enraizamento da sua 

identidade. Os atores econômicos chegam com as frentes migratórias e desconstruí e redefini 

o controle da vida econômica local direcionando antigas territorialidades e estabelecendo 

novos controles do território local. 

Essa nova cultura implica na difusão de outros valores imposto aos reassentados que 

não são relacionados ao rio, descaracterizando a antiga fonte de recurso alimentar e agora 

dependem da lógica do mercado para adquirir seus produtos de base alimentar. 

Essa população reassentada estava habituada com um tempo lento dinamizado por 

atividades econômicas tradicionais simbólica ligada a história do lugar. 

Esse processo de transformação confere ao reassentado um status de caráter hibrido, 

mesclando os elementos de mudanças recentes e a permanência de laços de horizontalidade 

ligado a dinâmica alicerçada da floresta e do rio em razão dos vínculos culturais existentes. 

Esses reassentados necessitam interagir com o seu entorno pela coexistência da forma 

complexa do território que indica a hibridização de relações definidas por contatos e 

resistências em fase de movimentos do padrão tradicional RIO - FLORESTA - 

POPULAÇÃO TRADICIONAL, esse padrão tem alteração com a nova lógica do 

ordenamento territorial na Amazônia com a construção das hidrelétricas configurando RIO 

– HIDRELÉTRICA – REASSENTAMENTO desencadeando dois períodos de história. 
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Morar entorno dos rios da Amazônia no caso especifico Madeira e Xingu é viver 

situação iminentemente de abandono pelo poder público e suas políticas que ignoram as 

famílias e não favorece a permanência destas no território, bradando injustiças que margeiam 

as portas dos moradores, como dizia Hébette (1991), o cerco está se fechando para uma 

população que a década convive com as investidas expropriatórias para construção das 

hidrelétricas. 

As pessoas que moram no local são consideradas pelo empreendedor como 

empecilhos para o desenvolvimento propagados pelas empresas, como diz Bermann (2012), 

que as populações indígenas e as populações ribeirinhas tradicionais foram deliberadamente 

colocadas à margem do processo de discussão da obra. 

A construção das hidrelétricas é cercada de promessas de melhorias para o local, no 

entanto, o que se observa é uma população que perdura a dúvida, a insatisfação com a falta 

de cumprimento das condicionantes para os reassentados que com o passar do tempo ficam 

jogados a própria sorte, porque no reassentamento a realidade é bem diferente da promovida 

nas cartilhas e folder que são apresentados nas reuniões. Na (FIGURA 02), o manual do 

reassentamento santa Rita (RO) - (A), e o manual do RRC (PA) - (B) 

 

Figura 02: Manual do proprietário (Reassentamentos) 

Fonte: Silva, 2017. 

A desterritorialização dessas famílias inicia na moradia antiga no Projeto de 

Assentamento Joana D’Arc I, II, III em Porto Velho com a construção da Hidrelétrica Santo 

Antônio e nas margens direita e ilhas do Xingu em Altamira com a construção da hidrelétrica 

Belo Monte. Deleuze e Guatatari (1988, 1997, 1997a), explica que o conceito de 

A B 
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Desterritorialização está relacionado a ruptura e que antes tem que haver um território 

demarcado. 

Ao sair do território deixando o que antes era seguro e familiar, se desacostumando 

do espaço, do que antes era certeza, e os obriga a um processo de ruptura pressupondo novas 

aprendizagens em outras relações de convívio 

  

1.4 A territorialidade dos reassentados de Santa Rita (RO) e RRC (PA) 

 

A territorialidade expressa um comportamento vivido que engloba a relação do 

território com aquilo que fixo o desterritorializado aos lugares e/ ou aquilo que os impele 

para fora do território. 

 Essa relação cria um viés que mescla elementos simbólicos e funcionais que 

conferem ao reassentado uma noção de pertencimento ou não daquele território, que é 

expressando pelo de sentimento de identidade. Essa definição que envolveria a criação de 

um viés cultural ao território (FUINI, 2014, p.228). 

No contexto evidencia o poder do/no território, num outro contexto, não somente 

como poder normatizador, mas de um poder mobilizador, estratégico e dotado de significado, 

refletindo a perspectiva do vivido por membros de uma coletividade social, neste caso os 

reassentados de Santa Rita e do RRC. Que confere a: 

“Territorialidade, como um componente do poder, não é apenas um meio para criar 

e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto 

geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de 

significado ” (SACK, 1986, p. 219). 

 

As relações de poder que são estabelecidas entre os reassentados que dão origem ao 

um conjunto de significações associadas aos recursos que permeiam o espaço no qual eles 

estão envolvidos, essas territorialidades conectam-se com o pensamento de Andrade (1995), 

que a consciência daqueles que habitam um território e que têm uma relação com a formação 

histórica deste por meio da participação de seus habitantes. 

As relações sociais cotidianas que dão sentido a forma subjetiva que revela um 

sentimento na necessidade de integrar-se ao território. Essas territorialidades são associadas 

aos diferentes tipos de usos do território” (FUINI, 2014, p. 229). 

 A territorialidade assume um valor particular da realidade vivida pelo reassentado, 

e, é o acontecer de todas as atividades cotidianas, que são resultado das relações de domínios 

de um indivíduo ou grupos sociais no espaço geográfico. 
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A territorialidade é um fenômeno social que envolve indivíduos que fazem parte 

do mesmo grupo e de grupos distintos. Há continuidade e descontinuidade no 

tempo e no espaço; as territorialidades estão intimamente ligadas a cada lugar: elas 

o dão identidade e são influenciadas pelas condições históricas e geográficas de 

cada lugar (SAQUET, 2009, p. 88). 

 

O desenvolvimento social e econômico nos reassentamentos, são dinamizando pelos 

diversos serviços que auxiliam na manutenção familiar e fixação no território com a produção 

e comercialização de produtos produzidos por eles. 

 Nesta territorialidade surgem alguns parceiros que ajudam criando mecanismo para 

fortalecer os laços de convivência entre os moradores do reassentamento Santa Rita. Estas 

atividades foram supervisionadas pela EMATER-RO, com apoio da Santo Antônio Energia, 

para auxiliar no convívio social entre os reassentados. Canteiro de mudas para distribuição 

aos reassentado (A) e Feira Sabor do Campo (B), (FIGURA 03).  

Os reassentados dependentes do território e de renda, se comprometem a dar 

continuidade nas atividades mesmo com o término do compromisso dos órgãos gestores. A 

terra é um elemento de trabalho, de produção, de trocas e de cooperação para reprodução do 

modo de vida a partir do momento que foram reassentados. 

Figura 03: Atividade de socialização – Reassentamento Santa Rita 

 

Fonte: Silva, 2017. 

Os reassentados organizam-se estabelecendo um vínculo de acordo com os interesses 

particulares, gerando uma zona de conflitos de difícil solução dentro do processo de 

desenvolvimento das organizações responsáveis estas atividades às vezes são difundidas de 

forma negativas gerando um ambiente desagradável entre os reassentados, que reclamam que 

o benefício concedido não agrega renda a todos. Conforme o depoimento abaixo: 
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Essa história de alguns projetos, cursos de aperfeiçoamento, de artesanato que foi 

implantando aqui pela Santo Energia, mas era os meninos da Emater que trazia, 

mas não era para todos como deveria ser, eles escolhiam e investia naquele lote 

para depois aparecer na televisão, é igual essa feira tudo de aparência, só para dizer 

que essa morada deu certo. (Entrevistado, E, 2017) 

 

A territorialidade manifesta-se nas relações pessoais e cotidianas dos moradores que 

estão se materializando e refletindo as dimensões complexas e desconhecidas que estão 

convivendo neste novo território. 

Esses processos espaço-temporais são inerentes a vida cotidiana é estão ligados ao 

processo de produção de cada lote que faz parte do reassentamento, sendo fundamental para 

a construção da identidade e reorganização do modo de vida individual de cada grupo 

familiar que compõe esse cenário. 

Os processos de transformações que foram submetidos os reassentados faz-se refletir 

a multiplicidade dos territórios e as territorialidades produzidas e reproduzidas nas mais 

diversas tramas do cotidiano 

Esta é uma necessidade de nosso tempo diante de tantos processos de transformações 

socioespaciais que se colocam em questão e que, cada vez mais, refletem uma multiplicidade 

de territórios e territorialidades produzidos e reproduzidos nas mais diversas tramas do 

cotidiano. (FERREIRA, 2014, p.133) 

A territorialidade no RRC/PA é marcada pela percepção que os reassentados 

promovem para reconstituir o seu antigo modo de vida no espaço geográfico do novo 

território com simbologias que representam seu antigo jeito de viver. Casa de madeira (A) e 

casa de farinha (B), (FIGURA 04) 

Figura 04: Representação simbólica da antiga moradia - RRC 

 Fonte: Silva, 2017 

 

A B 



 
 

48 
 

 

A população deslocada é desterritorializada, pois sua saída pressupõe perda de 

vínculo e controle sobre as áreas históricas, outrossim, essas populações que foram 

realocadas para novas áreas tentam, a partir dessa dinâmica, reorganizar o território e 

reconstruir novamente seu modo de vida. Esse fato aponta uma trajetória de territorialidade 

que ocorre quando há reorganização da vida cotidiana, gerências de recursos, controle e 

formação de memória coletiva na nova área. De acordo com o depoimento: 

Quando a Norte Energia, trouxe meus trecos para cá, perguntei se podia trazer as 

madeiras da antiga casa, me falaram que não, pois não me pertencia, aonde eu 

morava agora era tudo deles. Então pedir ajuda do meu compadre e ele carregou 

um pouco de tábua, chegando aqui construir um barraco de madeira atrás para eu 

puder dormir, lá fica na sombra da casa de alvenaria e para complementar construir 

minha farinheira, os que estão esperando o material do consorcio para construir até 

neste momento não tem como produzir sua farinha, ficou só na promessa. 

(Entrevistado, F, 2017). 

 

A simbolização se torna um fato recorrente no reassentamento, obtendo um papel de 

referência para as diversas manifestações simbólicas que são vividas no território, agregado 

valor, sentimento e pertencimento aos reassentados que perderam todos seus vínculos 

antigos. 
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CAPÍTULO 2 – A TERRITORIALIZAÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS NA 

AMAZÔNIA 
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A Amazônia brasileira, onde historicamente ocorreram processos de colonização e 

uso intensivo dos recursos naturais, é emblemática no tocante às tensões relativas ao uso do 

território. Atualmente, é o território de maior expansão do potencial energético e de futuros 

projetos hidrelétricos, característica que lhe confere uma (re)valorização nacional. 

 De modo geral, os locais onde se instalam grandes projetos, como as hidrelétricas, 

têm seus territórios transformados em um contexto de marcadas contradições. De um lado, 

há os efeitos positivos, traduzidos por benefícios apresentados como um legado à população, 

além da geração temporária de emprego e renda. 

 De outro, estão os impactos negativos que, com o imperativo afluxo populacional 

tanto de trabalhadores como de pessoas atraídas pela obra, acarretam modificações profundas 

no território. A construção de usinas hidrelétricas requer um planejamento rigoroso para a 

utilização dos recursos naturais, assim como ações na região para mitigar os principais 

conflitos e compensar seus impactos, particularmente ambientais e sociais (SILVEIRA, 

2016, p.09). 

2.1- Um panorama do território das usinas hidrelétricas na Amazônia 

 

À luz do processo amplificado da reprodução do capital, as ações do Estado brasileiro 

se mostram ajustadas a suprir as necessidades de insumos energéticos dos grandes centros 

urbanos e dos polos industriais do centro-sul. Por conta disso, a criação de novos projetos 

para exploração do potencial energético se torna uma variável para continuidade de projetos 

econômicos, bem como para manutenção dos signos da sociedade urbana (LEFEBVRE, 

2011).  

A carteira de projetos de infraestrutura energética e de logística financiados pelo 

BNDES na Região Norte abrange 46 projetos, que totalizam R$ 90,9 bilhões em 

investimentos, dos quais R$ 61,5 bilhões correspondem ao apoio do BNDES. (...). 

Dentre esses projetos, destacam-se: a Usina Hidrelétrica Belo Monte, no rio Xingu, 

no Pará, com 11.233 MW de capacidade instalada e início da operação comercial 

previsto para 2015; as usinas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, em 

Rondônia, com 3.568 MW e 3.750 MW de capacidade (SIFFERT et al, 2014, 

p.119). 

 

É relevante que consolidação de projetos energéticos na Amazônia aconteça, pois nos 

signos da reprodução do capital interno a Amazônia ainda é ponto nodal para obtenção de 

recursos energéticos ou mesmo recursos naturais para transformação. Na esteira desse 

processo, os grandes afluentes do Amazonas são ainda postos à transformação e exploração. 

A instalação de sistema de objetos como usinas hidrelétricas torna possível ampliar o 

valor de troca da natureza. Ainda que distante dos pontos de fixação espacial, os objetos 
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técnicos simbolizam o disciplinamento de parte do território e as determinações da 

reprodução a cabo do Estado brasileiro. 

Conforme destaca a (TABELA 01), às 7 (sete) maiores usinas hidrelétricas em 

capacidade na Amazônia, foram investidos mais de 73 bilhões de reais. Nota-se importante 

participação de investimento público, especialmente a partir da participação efetiva do 

BNDS. 

Tabela 01: Características principais das usinas da Região Amazônica apoiadas pelo BNDES 

Projetos Estado (s) Rio Capacidade 

(MW) 

Apoio 

BNDES 

(R$ 

bilhões) 

Investimento 

total (R$ 

bilhões) 

Participação 

BNDES (%) 

Belo Monte PA Xingu 11.233 22.500 28.869 78 

Santo Antônio RO Madeira 3.568 8.129 17.813 46 

Jirau RO Madeira 3.750 9.545 15.703 61 

Teles Pires PA-MT Teles 

Pires 

1.820 2.412 3.736 65 

Estreito TO-MA Tocantins 1.087 3.388 4.983 68 

Ferreira Gomes AP Araguari 252 592 939 63 

Santo Antônio 

do Jari 

AP-PA Jari 373 737 1.098 67 

Total - - 21.665 47.304 73.140 65 

   Fonte: Departamento de Energia Elétrica da Área de Infraestrutura do BNDES, 2011. 
 

Além disso, fica evidente que um dos principais projetos para geração de energia é 

Belo Monte, nessa usina se verifica a maior participação do BNDES, em comparação a todas 

as hidrelétricas destacadas, são 28.869 bilhões em investimento nacional, demonstrando ser 

o Estado quem proporciona as maiores ações para exploração energética na Amazônia. 

Belo Monte é o maior projeto de geração de energia elétrica em implantação no país, 

concluída, em 2019, é a maior hidrelétrica totalmente brasileira, superando a Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, cujo projeto de expansão da capacidade de 4.245 MW para 8.370 

MW também foi apoiado pelo BNDES (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2006). 

 Belo Monte, com as hidrelétricas do rio Madeira, propiciará a consolidação do 

potencial da Amazônia como alternativa viável do ponto de vista energético, econômico, 

social e ambiental para expansão da oferta de energia, não obstante “as referências à Região 

Norte, no que diz respeito à logística do território, devem estar estendidas à Região 

Amazônica, sem os limitadores políticos da Região Norte ou físicos das fronteiras do próprio 

Brasil” (SIFFERT et al, 2014, p. 56). 

Para a execução do inventário hidrelétrico, os consultores utilizaram e processaram 

considerável volume de informações sobre região de difícil acesso e praticamente 

inexplorada quanto aos recursos hidroelétricos, abrangendo itens de interesse, tais como 
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geologia, hidrologia, cartografia, economia, aerofotogrametria, transmissão elétrica, geração 

térmica, logística e custos. (SILVA, 2018, p.36). 

A expansão da oferta de energia que constam nos planos do setor elétrico brasileiro, 

sobretudo nos planos decenais (PDE), atualizados anualmente, trazem a Amazônia como a 

região de maior acréscimo de potência instalada. O processo de interiorização do país e o 

esgotamento dos melhores potenciais têm requerido um maior aproveitamento hidro 

energético nas regiões mais remotas e menos desenvolvidas. (SILVA, 2018 p.39) (MAPA 

02).  
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                               Mapa 02: Hidrelétricas na Região Norte 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).      

Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de campo,2017/2020. 

                               Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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As grandes usinas na Amazônia começaram a surgir efetivamente durante o período 

militar (entre as décadas de 1970 e 1980). (TABELA 02) 

A UHE de Tucuruí foi construída com o objetivo de fornecer energia elétrica 

principalmente para a cidade de Belém e para o projeto Grande Carajás. Em sua primeira 

fase tinha potência de 4.000 MW, sendo que 38 com a conclusão de sua ampliação em 2007, 

essa capacidade subiu para 8.370 MW tornando-se a maior hidrelétrica 100% brasileira em 

potência instalada. As usinas de Balbina e Samuel vieram logo depois. A primeira com a 

função de fornecer energia para a cidade de Manaus e Samuel objetivando atender a demanda 

do estado de Rondônia. (SILVA, 2018 p.37/38) 

Tabela 02: Hidrelétrica construída na Amazônia entre a década de 1960 e 1980 

UHE Rio Estado 
Potência 

(MW) 

Área Lago 

(Km²) 

Início 

Construção Início Operação 

Coaracy Nunes Araguari AP 78 23 1961 1976 

Curuá-Una Curuá Una PA 72 30 1968 1977 

Tucuruí I e II Tocantins PA 8370 2.850 1974 1984 

Balbina Uatumã AM 250 2360 1981 1989 

Samuel Jamari RO 216 634 1982 1989 

Fonte:  Elaborado pela autora com base na ANEEL, (2017) e Silva (2018) 

O incremento do parque hidrelétrico na Amazônia ocorreu a partir da primeira década 

do ano 2000, com a retomada de projetos na região visando principalmente à exportação de 

energia para o nordeste e centro sul do país. (SILVA, 2018 p.38) 

O parque hidrelétrico atual, (TABELA 03) ou seja, hidrelétricas entraram na matriz 

energética mundial, como consequência das inovações tecnológicas ocorridas no final do 

século XIX, devido à rápida expansão e procura por eletricidade. Assim, em muitos países, 

a hidrelétrica virou uma grande fonte de energia. (SILVA, 2018 p.38) 

Os projetos hidrelétricos constituem obras de maior impacto já realizado pelo homem, 

pois incidem em diferentes níveis, que vai desde o ecológico, ao econômico, o cultural e até 

ao social. (CAVALCANTE,2012, p.67) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

55 
 

 

Tabela 03: Hidrelétricas que entraram em operação na Amazônia entre o ano 2000 e 2017 

Fonte:  elaborado pela autora com base na ANEEL, (2017) e Silva (2018) 

A construção da obra apresenta-se à comunidade como um momento de prosperidade, 

percebido, em parte, pelo aquecimento do mercado local e oferta de emprego, característica 

comum de grandes obras de infraestrutura, o que gera expectativa na sociedade local quanto 

à sua construção.  (CAVALCANTE,2012, p.68). São mudanças proporcionadas pelas usinas 

hidrelétricas [...], que exercem influência sobre a realidade local com efeitos no cotidiano da 

população. 

2.2- As hidrelétricas Santo Antônio / Belo Monte  

 

As usinas hidrelétricas são fundamentais para a geração de energia no país, seu 

complexo desenvolvimento iniciou na primeira metade do século XX, sendo a partir de então 

a matriz energética hegemônica.  

A redução no ritmo de investimento para construção de novas usinas hidrelétricas 

ocorreu ainda na década de 90, nessa temporalidade se destaca o processo de privatização do 

setor elétrico (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005), os quais indicavam perda da 

capacidade de investimento público e desvio de finalidade na aplicação dos recursos da 

nação, contribuindo para o colapso do setor energético em 2001. 

Após esse episódio o governo retorna com a discussão dos projetos de barragens para 

Amazônia que até então estavam engavetados, sendo um assunto polêmico no país, nesta 

logica foi executada o complexo hidrelétrico no rio Madeira e a hidrelétrica de Belo Monte 

UHE Rio Estado 
Potência 

(MW) 

Rio Área 

Lago (Km²) 

Início 

Construção 

Início 

Operação 

Manso Manso MT 210 MW 427 1988 
2000 

 

Lajeado Tocantins TO 902MW 630 1998 2001 

Peixe Angical Tocantins TO 452 MW 294 2002 
2006 

 

Dardanelos Aripuanã MT 261 MW 114 2007 2011 

Estreito Tocantins MA/TO 1.087 MW 260 2007 2011 

São Antônio 

(Madeira) 
Madeira RO 3.568 MW 421 2008 2012 

Jirau Madeira RO 3750MW 361 2008 2012 

Santo Antônio 

(Jari) 
Jari PA/AP 373MW 31,7 2011 2014 

Ferreira Gomes Araguari AP 252MW 17,7 2011 2014 

Teles Pires Teles Pires MT 1820MW 150 2011 2015 

Belo Monte Xingu PA 11.233MW 503 2011 2015 

Colíder Teles Pires MT 300MW 171 2011 2016 

Cachoeira 

Caldeirão 
Araguari AP 219MW 55 2013 2016 

São Manoel Teles Pires PA/MT 700 66 2013 2017 
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na Volta Grande do Xingu no rio Xingu. A construção de grandes hidrelétricas no território 

amazônico foi justificada como uma forma de garantir o crescimento do país. 

 A instalação de usinas hidrelétricas na Amazônia contabiliza danos que não são 

viabilizados pelas construtoras e desconsideram a maior floresta tropical do mundo, 

mascarando com um discurso de energia limpa e sustentável, gerando impactos profundos na 

biodiversidade e nas comunidades tradicionais e indígenas que veem nesse espaço não 

somente um local de moradia, mas um espaço afetivo, longe do qual dificilmente irão se 

adaptar (Greenpeace, 2018). 

O processo de construção de hidrelétricas é contraditório. Essa contradição que 

existe em torno das comunidades tradicionais que estão sendo afetadas pelas hidrelétricas – 

Santo Antônio (RO) e Belo Monte (PA) - (MAPA  03), que desconstrói os anos de vida e de 

trabalho da população atingida, gerando conflitos e tensões em relação ao território refletido 

nos interesses de cada um. Cavalcante e Santos (2012) ao discutir as tensões que cercam o 

uso do território e dos recursos naturais no Rio Madeira em Rondônia dizem que: 

 
Os projetos hidrelétricos dividem opiniões, ora aparece como uma possibilidade de 

desenvolvimento, em outra como impossibilidade e aniquilação de determinadas 

atividades. O choque de interesses frente à implantação das usinas hidrelétricas é 

convertido em tensões ambientais e sociais (CAVALCANTE; SANTOS 2012, p. 

15). 

Essas tensões geraram a desterritorialização de diversas famílias tradicionais que 

foram reassentadas em outro território, dando origem aos reassentamentos Santa Rita (RO) 

e RRC (PA). 
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                               Mapa 03: Hidrelétricas de Santo Antônio (RO) e Belo Monte (PA). 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).      

Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de campo,2017/2020. 

                               Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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Os estudos sobre o rio Madeira, realizados durante cinco anos (2001 a 2005), 

demonstraram que a alternativa que conciliava maior eficiência operacional com menor 

impacto socioambiental era a sua construção na Cachoeira de Santo Antônio, com turbinas 

movidas pela vazão (não pela altura da queda d’água) do reservatório de aproximadamente 

350 km². Na região viviam cerca de 2 mil pessoas, que seriam afetadas pela construção do 

canteiro de obras ou pelo enchimento do reservatório. (SANTO ANTONIO ENERGIA, 

2008, P.21) 

Localizada no Rio Madeira, é composta por 50 turbinas instaladas com potência total 

de 3.568 megawatts – energia suficiente para atender ao consumo de mais de 45 milhões de 

pessoas. A usina, que começou a ser construída em 20081, é uma das cinco maiores geradoras 

de energia elétrica do Brasil e umas das 15 maiores do mundo. O detalhamento de todo o 

processo de estudos e licenciamento pode ser observado na linha do tempo. (QUADRO 01). 

Quadro 01: Hidrelétrica Santo Antônio /SA 

Ano Processo 

2001 – 2002 Estudos de inventário 

2002 – 2005 Estudos de viabilidade 

2005 Protocolo do EIA/RIMA e requerimento da Licença Prévia 

2006 – 2007 Audiências públicas e processo participativo 

2007 10 de julho, concessão da Licença Prévia. 

2007 10 de dezembro, Leilão da Aneel. 

2008 Fevereiro, apresentação do Projeto Básico Ambiental. 

2008 Agosto, concessão da Licença de Instalação. 

2008 Setembro, início das obras. 

2011 Julho, desvio do rio Madeira. 

2011 Setembro, concessão da Licença de Operação. 

2011 – 2012 Enchimento escalonado do reservatório 

2012 Início da operação comercial 

2014 Setembro, 32 turbinas em operação comercial. 

2016 Maio, Renovação da Licença de Operação. 

2016 Dezembro, Autorização Especial do IBAMA para operação na cota 71.30. 

Fonte: Santo Antônio energia, adaptado pela Silva,2019. 

A construção da hidrelétrica Santo Antônio só foi possível após o cumprimento de 

um extenso processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ao qual devem se submeter todos os 

empreendedores de usinas para geração de energia e de obras de infraestrutura. O leilão de 

concessão foi realizado em dezembro de 2007, formado pelas empresas Odebrecht Energia do 

 
1 Informação coletada no site da hidrelétrica Santo Antônio Energia 

http://www.santoantonioenergia.com.br/wp-content/uploads/2017/01/arquivo1.pdf
http://www.santoantonioenergia.com.br/wp-content/uploads/2017/01/arquivo2.pdf
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Brasil, SAAG Investimentos, Furnas Centrais Elétricas, Cemig e Caixa FIP Amazônia 

Energia. 

A hidrelétrica de Belo Monte foi construída entre os municípios de Vitória do Xingu 

e Altamira, no Estado do Pará, também na Amazônia brasileira. Prevista para ser a terceira 

maior hidrelétrica do mundo, tem potência para gerar mais de 11000 MW/hora e proporcional 

capacidade para criar controvérsias e conflitos, é, mas, uma obra do PAC, mas foi 

inicialmente planejada em meados da década de 1975 como uma das obras de infraestrutura 

e integração da Amazônia do então governo militar (FLEURY & ALMEIDA, 2013). Em 

junho de 2011, o IBAMA emitiu a Licença de Instalação nº 795/2011, permitindo o início 

das obras da UHE Belo Monte e, nessa mesma data, as obras foram iniciadas. A história 

cronológica da construção da hidrelétrica Belo Monte. (QUADRO 02). 

    Quadro 02: Hidrelétrica Belo Monte. 

Ano Processo 

1975 

Eletronorte inicia os estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Xingu. Realizado o primeiro mapeamento do rio e o projeto de localização de 

barramentos 

1980 

Concluído o inventário, começam os estudos para a construção do Complexo 

Hidrelétrico de Altamira, com as usinas Babaquara (6,6 mil MW) e Kararaô (11 mil 

MW) – esta última deu origem à UHE Belo Monte. Segundo o estudo daquele período, 

as usinas exigiriam o deslocamento de sete mil índios, de 12 terras indígenas. 

1989 
Conclusão dos primeiros estudos de viabilidade da UHE Belo Monte. Divergências 

acerca do impacto socioambiental levaram à suspensão do financiamento da obra. 

1994 
Revisão dos Estudos de Viabilidade, com diminuição da área inundada e garantia de 

não inundação das terras indígenas. 

2002 
Apresentação de novos levantamentos à ANEEL. O Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) é paralisado a pedido do Ministério Público. 

Julho de 

2005 
Congresso Nacional autoriza a Eletrobrás a completar o EIA. 

Agosto de 

2005 

Eletrobrás e as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Norberto Odebrecht 

assinam acordo de Cooperação Técnica para a conclusão dos Estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Socioambiental da UHE Belo Monte. 

Janeiro de 

2006 

Eletrobrás solicita ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) a abertura do processo de licenciamento ambiental prévio. 

Começa a ser elaborado o EIA. 

Março de 

2006 
IBAMA realiza a primeira vistoria técnica na área do projeto. 

Agosto de 

2007 

IBAMA realiza vistoria técnica e reuniões públicas nos municípios de Altamira e 

Vitória do Xingu para discutir o Termo de Referência para o EIA. 

Dezembro 

de 2007 
IBAMA emite o Termo de Referência para o EIA. 

Julho de 

2008 

Conselho Nacional de Política Energética define que o único potencial hidrelétrico a 

ser explorado no rio Xingu será o da UHE Belo Monte. A ANEEL aprova a atualização 

do Inventário apenas com esta Usina na bacia do rio Xingu. 

Março de 

2009 
Eletrobrás solicita a Licença Prévia. 

Abril de 

2009 
IBAMA realiza nova vistoria técnica na área do projeto 

Maio de 

2009 
EIA e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) são entregues ao IBAMA. 
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Fevereiro 

de 2010 

IBAMA concede a Licença Prévia da obra. Em contrapartida, faz 40 exigências de 

adequação. 

Abril de 

2010 

Governo Federal realiza o leilão de concessão para a construção e operação da UHE 

Belo Monte por 35 anos. 

Junho de 

2011 

IBAMA emite a Licença de Instalação nº 795/2011, que permite o início das obras da 

UHE Belo Monte. Nesta mesma data, as obras são iniciadas. 

Novembro 

de 2015 
IBAMA concede a Licença de Operação nº 1317/2015 da UHE Belo Monte 

Dezembro 

de 2015 

Teste de abertura e fechamento das duas comportas do Vertedouro que liberam água de 

forma controlada para o Canal que interliga os reservatórios Principal e Intermediário 

da Usina. 

Janeiro de 

2016 
Enchimento do Canal de Fuga da Usina Hidrelétrica Belo Monte é concluído. 

Fevereiro 

de 2016 

Conclusão do enchimento dos reservatórios. Primeiro teste de giro mecânico da 

Unidade Geradora 01 da Casa de Força Principal. 

Abril de 

2016 

Início da operação comercial do Empreendimento com a liberação das Unidades 

Geradoras 01 das Casas de Força Principal e Complementar pela ANEEL. 

Maio de 

2016 
Inauguração da UHE Belo Monte, no dia 5. 

Junho de 

2016 

Início da operação comercial da segunda Unidade Geradora da Casa de Força 

Complementar do empreendimento, no Sítio Pimental. 

Julho de 

2016 

A segunda Unidade Geradora da Casa de Força Principal, no Sítio Belo Monte é 

integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e a geração comercial nesta máquina 

é autorizada pela ANEEL. 

Agosto de 

2016 

Autorização da ANEEL para operação comercial da terceira Unidade Geradora na Casa 

de Força Complementar, no Sítio Pimental, totalizando cinco turbinas em operação. 

Novembro 

de 2016 

Início da operação comercial da Unidade Geradora 03 da Casa de Força Principal e da 

Unidade Geradora 04 da Casa de Força Complementar. 

Janeiro de 

2017 

Início da operação comercial da Unidade Geradora 04 da Casa de Força Principal e das 

Unidades Geradoras 05 e 06 da Casa de Força Complementar. Dessa forma, a Casa de 

Força Complementar está 100% em operação. 

Abril de 

2017 

Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 05 da Casa de Força Principal, 

liberando mais 611,11 MW ao SIN. 

Julho de 

2017 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 06 da Casa de Força Principal. 

Outubro 

de 2017 

Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 07 da Casa de Força Principal, 

totalizando em 2017 o potencial instalado para Operação Comercial de 4.510,57 MW. 

Fevereiro 

de 2018 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 08 da Casa de Força Principal. 

Junho de 

2018 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 09 da Casa de Força Principal. 

Outubro 

de 2018 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 10 da Casa de Força Principal. 

Novembro 

de 2018 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 11 da Casa de Força Principal. 

Dezembro 

de 2018 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 12 da Casa de Força Principal. 

Maio de 

2019 
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 13 da Casa de Força Principal. 

Junho de 

2019 

Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 14 da Casa de Força Principal. UHE 

Belo Monte alcança um total de 8.788,5 MW de potência instalada - sendo 8.555,5 MW 

da Casa de Força Principal e 233,1 MW da Casa de Força Complementar, em Pimental. 

UHE Belo Monte se torna oficialmente a maior hidrelétrica 100% brasileira. 

 

Agosto de 

2019 

Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 15 da Casa de Força Principal. 
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Setembro 

de 2019 

Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 16 da Casa de Força Principal.  

 

Outubro 

de 2019  
Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 17 da Casa de Força Principal.  

Novembro 

de 2019  

Início da Operação Comercial da Unidade Geradora 18 da Casa de Força Principal. UHE 

Belo Monte alcança um total de 11.233,1 MW de potência instalada - sendo 11.000 MW 

da Casa de Força Principal e 233,1 MW da Casa de Força Complementar, em Pimental. 

Totalmente concluída e pronta para a plena operação, Belo Monte é inaugurada 

oficialmente em 27 de novembro de 2019. 

 

     Fonte: Norte energia, adaptado pela autora, (2019). www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-

monte/historico 

 

O projeto de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte remonta inicialmente a 

1975, com o início dos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Xingu. Nestes estudos, cujas conclusões foram publicadas pelo governo brasileiro no Plano 

2010 - Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/2010, destacava-se que "pela sua dimensão, 

o aproveitamento do Rio Xingu se constituirá, possivelmente, no maior projeto nacional no 

final deste século e começo do próximo", indicando a então chamada Usina Kararaô - hoje 

denominada Belo Monte - como a melhor opção para iniciar a integração das usinas do Rio 

Xingu ao Sistema Interligado Brasileiro (FLEURY&ALMEIDA, 2013). 

Conforme Herrera e Moreira (2013, p.148), em seus estudos na área de influência de 

implantação da barragem de Belo Monte, destacam o papel do Estado e sua relação com o 

Capital, onde o primeiro é o financiador, e o segundo, personificado nos empreendedores, 

atuam na execução de projetos “que aprofundam os problemas da desigualdade social e má 

distribuição de renda entre os atores do território”. Como podemos observar essa distribuição 

no (QUADRO 03), que mostra as empresas que financiaram a construção da hidrelétrica Belo 

Monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/historico
http://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/historico
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  Quadro 03:  Financiamento da construção da Hidrelétrica Belo Monte 

Financiador BNDES 

Valor R$22,5 bilhões 

Dono Norte Energia S. A 

Composição 

acionaria 

As estatais Eletrobras (15,00%), Chesf(15,00%)e Eletronorte(19,98%), os fundos de 

pensão Petros (10,00%) e Funcef (10,00%), Belo Monte Participações S.A./Neoenergia 

S.A. (10,00%), Amazônia/Cemig e Light (9,77%), Vale (9,00%), Sinobras (1,00%) e 

J.Malucelli Energia (0,25%). 

Construtora Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM), 

Empreiteiras Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão, Contern, 

Galvão Engenharia, Cetenco, J. Malucelli e Serveng. 

Fonte:www.correio24horas.com.br/noticia/nid/trf-deve-decidir-hoje-sobre-leilao-da-hidreletrica-belo-monte. 

Adaptado pela autora, 2019. 

 

De acordo com Benincá (2011) os interessados na implementação desses projetos 

agências financiadoras, governos e empresas construtoras afirmam ser sinônimo de 

progresso. As hidrelétricas seriam necessárias porque assumiriam importante papel na 

geração de energia que sustentaria o crescimento do país, “argumento genérico e abstrato 

pautado em um suposto benefício público ou bem comum” (MAGALHÃES; HERNANDEZ, 

2010, p. 01). 

2.3. As estratégias das hidrelétricas na Amazônia   

 

As políticas de reparação têm como objetivo reduzir os impactos sociais negativos 

decorrentes da implantação de usinas hidrelétricas, apresentando soluções para a demanda 

da população afetada, que desocupa as áreas onde é instalada a infraestrutura logística, e para 

a formação dos reservatórios.  

Todas as atividades realizadas pelas populações atingidas são impactadas, como a 

agropecuária, comércio, extrativismo, e também a infraestrutura e os equipamentos públicos 

e institucionais como as igrejas, escolas, centros de saúde, cemitérios, etc. Esses impactos 

precisam ser minimizados com soluções compatíveis com a realidade local e com as 

demandas dos diferentes grupos sociais afetados. 

O direito de propriedade é definido pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que 

institui no Código Civil, em seu Art. 1.228, que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar 

e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem querem que injustamente a possua 

ou detenha. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/cc-lei-n-10-406-de-10-de-janeiro-de-2002#art-1228
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§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 

evitada a poluição do ar e das águas. A Constituição Federal garante o direito de 

propriedade nos incisos XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI de seu artigo 5º.·. 

 

 Para que o indivíduo desfrute desse direito de propriedade, a terra, objeto de direito, 

deve cumprir sua função social, isto é, estar de acordo com determinados requisitos que 

resultam na exploração adequada da mesma, tirando dela recursos naturais disponíveis, 

observando-se a preservação ao meio ambiente e atingindo o bem-estar social para os 

trabalhadores rurais e empregadores (MESSA, 2010, p. 388). Nessa perspectiva, as empresas 

construtoras das hidrelétricas na Amazônia têm o compromisso com as políticas de reparação 

da população afetada nessa situação na área rural. 

O Programa de Remanejamento da População Atingida da Santo Antônio Energia 

teve suas atividades iniciadas em abril de 2008, desde então já foram cadastrados 1.728 

processos. Estão sendo construídas 574 casas em 07 reassentamentos, das quais 457 já foram 

terminadas. As novas moradias contemplam saneamento básico, áreas para lazer, áreas para 

produção agrícola, construção de escolas, entre outros, visando o bem-estar e o conforto das 

famílias reassentadas.2 

A Santo Antônio Energia mantém ainda um programa de incentivo à reorganização 

das atividades produtivas de suas famílias reassentadas, visando à viabilidade econômica do 

reassentamento prevista no Programa de Remanejamento da População Atingida. O 

programa prevê ainda a Assessoria Técnica, Social e Ambiental às famílias remanejadas e, 

para tanto, foi contratada a Emater/RO que já se encontra em plena atividade junto às famílias 

reassentadas para a execução dessas atividades.  

O Programa de Remanejamento da População, a Santo Antônio Energia, contratou a 

empresa Plenu’s para a execução do Monitoramento da Reinserção Social e Avaliação da 

Recomposição da Qualidade de Vida das famílias reassentadas, em cumprimento às 

exigências do IBAMA, previstas no licenciamento do empreendimento. (Santo Antônio 

Energia, 2012). 

 
2 Santo Antônio Energia S.A. 

Contribuição do Projeto Hidrelétrica Santo Antônio para o Desenvolvimento Sustentável Atendimento à   

Resolução nº1 de 11 de setembro de 2003 da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima Versão 

Dezembro, 2012 
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No caso da hidrelétrica de Belo Monte de acordo com o (RIMA, 2009), a área rural 

atingida diretamente possui 78% de imóveis produtivos, 21% usados apenas para moradia ou 

lazer e cerca de 10% sem qualquer utilidade. 

Esses imóveis rurais, em sua maioria, são considerados pequenos imóveis e 

minifúndios da área rural, onde a agricultura familiar está sempre presente. De acordo com 

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2010, a renda per capta rural da 

população do município de Altamira não passa de R$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos). 

 O reassentamento rural Coletivo efetuado pela Norte Energia S.A e o direito de 

propriedade, no caso prático de Belo Monte, diversas famílias estão sendo desapropriadas e 

realocadas em outras áreas rurais. 

De acordo com o RIMA há uma área denominada Área Diretamente Afetada (ADA) 

pelos efeitos da obra. Essas áreas sofrerão impactos socioeconômicos, como perda de 

imóveis e benfeitorias com a transferência da população, perda de renda e fontes de sustento, 

perda de equipamentos sociais como escolas, postos de saúde, igrejas, etc. 

Para amenizar o impacto socioeconômico ocorrido nessas áreas foi proposto um 

Plano de Atendimento à População Atingida, que acopla diversos programas e projetos 

voltados para a negociação de imóveis, reassentamento da população, recomposição de 

atividades econômicas rurais, entre outras (RIMA, 2009). 

O IBAMA vem efetuando relatórios de fiscalização sobre o consórcio Norte Energia 

e impondo condicionantes a serem cumpridas. No 2º Relatório Semestral de 2012 – Parecer 

168/2012, muitas das condicionantes impostas não haviam sido cumpridas integralmente no 

prazo estipulado, dentre as condicionantes em andamento está o processo de reassentamento 

coletivo das famílias que vivem em imóveis rurais.  

De acordo com o relatório, a comissão do Plano de Atendimento à População 

Atingida aprovou a aquisição de imóveis rurais feita por beneficiários de carta de crédito, os 

quais teriam acesso apenas ao tratamento de reassentamento coletivo ou individual em áreas 

remanescentes. 

O reassentamento rural coletivo possibilita melhor atenção pelo empreendedor às 

áreas atingidas, facilita a proteção social ao redor das famílias alocadas e permite efetivar 

interações com instituições governamentais que atuam com políticas públicas de apoio ao 

fortalecimento da agricultura familiar. Por outro lado, o público destinado ao reassentamento 

coletivo é diminuto, chegando a cerca de 682 famílias.  Sendo assim, o IBAMA determinou 
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que a Norte Energia revisasse esse posicionamento para estabelecer um público determinado 

voltado ao reassentamento coletivo da área (BRASIL, 2012).  

Nesse contexto, observa-se que são considerados como público alvo dos planos e 

projetos de reassentamento: os proprietários e os posseiros, estes últimos 

considerados, os filhos de proprietários, solteiros ou casados, caracterizados como 

sem-terra, que terão idade mínima de 16 anos até a data em que a unidade familiar 

for reassentada e que comprovadamente viva e trabalhe na terra e os arrendatários 

e parceiros que usam a mão–de–obra familiar, assalariados rurais, e trabalhadores 

volantes, que estiverem na terra até o fechamento do cadastro. Além disso, 

indispensável para a incorporação no projeto é a inexistência de indenização pela 

terra desapropriada. (BRASIL, 2009). 

 

A consecução de projetos hidrelétricos tem se mostrado problemática em suas 

variáveis ambientais e sociais, especialmente ao que concernem as ações de desmobilização 

de populações das áreas diretamente afetadas. Contrário a isso, “o objetivo da política de 

reassentamento involuntário é assegurar que as pessoas que são fisicamente ou 

economicamente deslocadas como resultado de um projeto não fique em situação pior, mas 

melhor do que estavam antes do projeto ser empreendido” (EIA, Volume 33, 2011, p. 196).  

 

2.4. As hidrelétricas como sujeitos (re) ordenadores da territorialidade local 

  

O papel do Estado e do capital internacional, no processo de reorganização do espaço 

amazônico com a inserção na divisão internacional do trabalho. A reflexão sobre a 

organização da região amazônica brasileira frente à influência do capital já vem sendo 

debatida na academia há décadas por alguns autores como: Becker (1990) e (2005), Oliveira 

(1991), Porto Gonçalves (2001) e (2006). Essa análise partiu da produção da borracha em 

escala comercial, promovendo o processo de ocupação da Amazônia. 

Nas décadas de 1960-70, durante o período dos governos militares, a Amazônia passa 

novamente a ser objeto de articulações com as ações do governo federal para efetivar a 

internacionalização da economia brasileira através da inserção de atividades econômicas 

como a madeira, a pecuária e os projetos de mineração. Becker (1990, p. 11) ressalta que: 

A fronteira amazônica só pode, portanto, ser compreendida a partir da inserção do 

Brasil no sistema capitalista global do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o 

capitalismo atua no espaço planetário, mas os Estados nacionais conservam suas 

funções de controle e hierarquização, constituindo agentes primordiais na produção 

do novo espaço. 

 

A Amazônia é integrada no circuito econômico com a expansão do mercado de terras, 

submetido à lógica capitalista da privatização dos territórios e a reorganização territorial das 

localidades afetadas pelas hidrelétricas Santo Antônio e Belo Monte.  
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A construção de usinas hidrelétricas na Amazônia como a de Santo Antônio, no rio 

Madeira (RO), e de Belo Monte, no rio Xingu (PA), ocasiona o processo de 

desterritorialização da população que residia na área de influência do reservatório e canteiros 

de obras. A população afetada pela usina de São Antônio foi de 1.762 pessoas e a de Belo 

Monte, 2.211, totalizando 3.973 afetados. Porém, no decorrer do processo, o número de 

desterritorializados foi superior ao divulgado pelas empresas construtoras e acabou não 

entrando nas estatísticas. A população afetada advinha de várias localidades, comunidades, 

ilhas e assentamentos do INCRA. 

A empresa construtora da hidrelétrica de Santo Antônio utilizou duas medidas 

compensatória do processo de desterritorialização da população afetada: a indenização e o 

reassentamento. No Estudo de Impacto Ambiental (EIA), estava previsto o Programa de 

Remanejamento da População Atingida que foi proposto através do Projeto Básico 

Ambiental (PBA). A indenização consistiu no pagamento, em dinheiro, do valor referente 

aos bens e atividades dos afetados pela hidrelétrica, já os reassentamentos eram as novas 

áreas de moradia construídas para a população atingida. Assim, foram construídos 07 

reassentamentos: Vila Nova de Teotônio, Riacho Azul, Novo Engenho Velho, São 

Domingos, Morrinhos, Santa Rita e Parque dos Buritis (SILVA, 2016, p. 21). 

A empresa construtora de Belo Monte, por sua vez, a princípio utilizou três medidas 

para desterritorializar a população afetada pela hidrelétrica: a indenização, realocação 

assistida por meio da Carta de Crédito e um reassentamento rural de acordo com o PBA, para 

realocar as famílias da vila de Santo Antônio, o que não procedeu, de acordo com a análise 

do 2° Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico Ambiental e das Condicionantes 

da Licença de Instalação 795/2011 da Usina Hidrelétrica Belo Monte, processo 

02001.001848/2006-75. 

Esse relatório ressalta a preocupação da equipe do IBAMA em torno das famílias que 

ainda vivem na Vila Santo Antônio. Apesar do complexo processo de escolha da futura área 

para reassentamento da comunidade ter sido realizado há mais tempo, as ações para efetuar 

o reassentamento ficaram atreladas à decisão da localização da vila residencial dos 

trabalhadores no município de Vitória do Xingu, coincidentemente ao lado do local escolhido 

pelas famílias de Santo Antônio. Assim, a Vila Santo Antônio virou um enclave dentro do 

canteiro de Belo Monte, com parte das casas demolidas, e parte das famílias, mesmo algumas 

que foram indenizadas, ainda morando na vila. 
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Contudo, em setembro de 2014, atendendo à solicitação do IBAMA, externada no 

Ofício OF 02001.007620/2014-07 DILIC/IBAMA, referente à análise do 5º Relatório 

Consolidado (RC) de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, a Norte Energia 

cessou o tratamento pela modalidade “Carta de Crédito” à categoria de “não proprietários 

rurais residentes”, podendo esses optar somente por reassentamento rural individual em área 

remanescente (RAR) e reassentamento rural coletivo (RRC), sendo essa última modalidade 

o objeto desta pesquisa. 

Esses reassentamentos estudados apresentam uma dinâmica diferente do formato de 

reassentamentos que geralmente são constituídos pela população de uma única comunidade. 

No caso de Santa Rita (RO), ele é formado pela população do assentamento Joana D´Arc I, 

II, III (parcial), e o RRC (PA), constituem-se pelas populações que viviam nas áreas 

remanescentes do Reservatório Xingu e Ilhas. 

Os reassentamentos construídos são um exemplo da nova forma de organização do 

território rural na Amazônia brasileira, pois, segundo Cavalcante (2012), ocorre uma ruptura 

na forma de organização territorial dessas comunidades, que agora [...] parte da ótica do 

capital privado através do olhar da empresa construtora que substitui as antigas comunidades 

tradicionais por condomínios rurais na Amazônia, padronizando casas de alvenaria, cercas 

que dividem o terreno e portaria de identificação, perdendo, assim, o caráter das moradias 

caboclas da floresta amazônica, dificultando o acesso aos recursos naturais, principalmente 

ao rio.   

A construção de hidrelétricas na Amazônia propiciou a elaboração de vários 

reassentamentos para transferir a população remanejada das diversas localidades que foram 

afetadas durante o processo de instalação das usinas hidrelétricas. 
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CAPÍTULO 3: A DESTERRITORIALIZAÇÃO E AS ESTRATEGIAS DE 

REASSENTAMENTOS 
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Não foi uma expropriação silenciosa: em Pimental, espraiando-se desde a Vila São 

Pedro até Belo Monte, foi acompanhada pelo amedrontador e ensurdecedor ruído 

de toneladas de dinamite que explodiam as rochas da Volta Grande, ao tempo que 

afugentava a fauna terrestre e aquática, fazia “tremer a terra” e prenunciava um 

“fim de mundo” não esperado. Em Belo Monte, de início, foi marcada pelo ir e vir 

de grandes caminhões que rapidamente transformaram a Vila Santo Antônio em 

garagem e culminou com o insólito fechamento do rio, um ano depois. 

(MAGALHÃES, 2017. p.25).  

 

Esse processo abala a estrutura psicológica, social, política, econômica e cultural dos 

reassentados. Bourdieu (1989) aponta que rupturas no processo de significação e 

pertencimento promovem alterações expressivas na reorganização da vida cotidiana e na 

recriação do mundo simbólico.  

A desterritorialização é um processo que cruza o cotidiano de todos nós. Contudo, no 

processo de reterritorialização é necessário criar condições para que se estabeleça uma 

relação harmônica com o novo território. 

Segundo Guattari (1993) e Haesbaert (1997), o conceito de território está ligado a um 

processo de desterritorialização e reterritorialização. A desterritorialização é um modo de 

separar de suas raízes sociais, econômicas e culturais, as pessoas que vivem num território. 

A reterritorialização, por sua vez, é a recriação de novos vínculos no novo território para 

substituir os vínculos, agora perdidos, que tinham com o antigo território.  

Os reassentados dão início a um novo ciclo de vida com outras pessoas, outros valores 

simbólicos, a partir do momento que interagem com os grupos familiares que trazem outras 

referências simbólicas, então estão se adaptando para viver com outros grupos adversos 

daqueles com que estavam adaptados a anteriormente. 

Essa organização da história de vida desses reassentados reflete na construção de 

diferentes identidades que vão reconstruir os espaços simbólicos e físicos através de novas 

representações. 

Essa territorialidade está associada aos reassentados que diversificam suas atividades 

no território, movimentando para constituir uma referência no seu recorte espacial após o 

desenraizamento com a mudança para o reassentamento. 

Os reassentados precisam se territorializar em um novo território e se identificar com 

o território particular, definindo, assim, sua identidade. Nesse caso, os reassentados de Santa 

Rita e do RRC vão se reconstruir após terem sido deslocados e terão que se adaptar à nova 

realidade. 

As empresas utilizam manobras para alcançar um objetivo ou resultado especifico, 

através das estratégias proferidas pelas as construtoras de hidrelétricas para desarticular as 
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comunidades Amazônicas. As populações dessas comunidades antes da construção do evento 

são pressionadas de diversas formas seja: econômica, política, social, cultural, ambiental ou 

psicológica. 

As empresas construtoras se apropriam de habilidade, astucia e esperteza diante da 

situação importa para as pessoas que viviam no perímetro do raio de aproximação da 

estrutura das hidrelétricas, os responsáveis pela construção já chegam ao local com suas 

estratégias bem definidas para conseguir manipular os moradores locais com antecedência 

antes que se permitam a organização conjunta para lutar por movimentos coletivos. 

Unido, o povo é forte, individualmente, é fraco. Reunidos, os homens se enchem de coragem; 

mas quando cada um reflete no perigo que o cerca, torna-se a multidão fraca e covarde. 

(MACHIAVELLI, 1979, p. 181- 182). 

 Inspirado nas táticas do planejamento estratégico as empresas tem como objetivo 

criar oportunidades para o êxito de desmobilizar as famílias para conseguir deslocar essa 

população com total sucesso deixando o caminho livre para fomentar seu controle sobre o 

território amazônico. 

Essas estratégias movem a sociedade local e as instituições delineando uma nova 

ordem política de poder sobre a população local que fica dependente das decisões dessas 

grandes incorporações, nesse caso as empreiteiras compostas por grupos acionistas. 

Os costumes tradicionais locais não são preservados e lhe negam o direito de 

preservar os elementos essenciais para a sobrevivência da sua história como os rios, as 

florestas, os animais, suas casas, destruído o seu modo de vida. Ao longo dos anos as 

estratégias de denominação foram sendo aplicadas como conta-gotas, por anos consecutivos 

impondo precariedade e mudanças nos Estados de Rondônia e Pará que tiveram que se 

adaptar com a perversidade gerada pelo grande capital. 

3.1 A Desterritorialização do assentamento Joana D´arc: o caso de Rondônia   

 

O projeto de Assentamento Joana D’Arc foi criado em 2000 para atender 1.070 

assentados. Esse complexo tem três assentamentos denominados (Joana D’Arc I, Joana 

D’Arc II, Joana D’Arc III), interligados por estradas de cascalho denominadas travessão e 

abrange áreas de 02 Estados (Rondônia e Amazonas) e dois municípios (Porto Velho/RO e 

Lábrea/AM), sendo constituído por 903 lotes. (SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2015). 
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O acesso a esses assentamentos parte da margem esquerda da BR-319, no sentido 

Porto Velho - Manaus, com distância de 120 km para o município de Porto Velho, cidade 

mais próxima e base estrutural dos assentados.  

O projeto já conta com aproximados 20 anos, embora tenha poucos assentados 

pioneiros pela característica de rotatividade desse empreendimento, sendo comum encontrar 

lotes em que o assentado seja o terceiro, quarto ou até o quinto a ocupar aquela terra.3 O 

Projeto de Assentamento Joana D’arc foi criado e está sob a responsabilidade do Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conforme apresenta o (MAPA 04). 

O assentamento Joana D’arc foi parcialmente desterritorializado e as famílias 

afetadas foram transferidas para o reassentamento Santa Rita como parte da compensação e 

das condicionantes que a hidrelétrica Santo Antônio teve de cumprir para reparar os danos 

causados à população local.  

 

 
3 http://www.emater.ro.gov.br/siteemater/noticiaview.php?id=377 

http://www.emater.ro.gov.br/siteemater/noticiaview.php?id=377
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                  Mapa 04: Assentamento Joana D´Arc – Porto Velho - RO 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).      Elaboração e 

organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de campo,2017/2020. 

                               Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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 Do total de lotes que constituem o Assentamento, 176 ficaram dentro do polígono de 

alagamento da UHE Santo Antônio, com referência na cota de inundação em 70,5m + Área 

de Remanso + APP. Todas as famílias residentes nesses lotes atingidos foram remanejadas 

para um novo assentamento, o Reassentamento Santa Rita, construído pela hidrelétrica Santo 

Antônio Energia (SAE) que, por determinação do INCRA, teve a finalidade exclusiva de 

receber os parceleiros4 do Projeto que tiveram de ser realocados.  

Com o projeto básico complementar alternativo (PBCA), o consorcio responsável 

pela hidrelétrica alega a necessidade da elevação da cota do lago de 70,5 m para 71,3m, com 

essa projeção, mas 56 lotes no P.A. Joana D’arc são afetados, totalizando 232 lotes atingidos 

(176 pelo NA 70,5m e 56 pelo NA 71,3m), distribuídos entre as partes I, II e III, de um total 

de 903 lotes constituintes desse P.A. (QUADRO 04) 

Quadro 04: Contabilização de lotes atingidos em cada cota de inundação 

  Fonte: Santo Antônio Energia5  

 

Os demais lotes em que constavam parceleiros não residentes e/ou não reconhecidos 

pelo INCRA como regulares, receberam indenização conforme laudo de avaliação 

patrimonial ou foram realocados para outros reassentamentos construídos pela SAE, segundo 

critério de avaliação de elegibilidade. O perfil das atividades desenvolvidas pelas famílias 

que ali residem e que comumente são observadas se constitui basicamente de agricultura 

 
4  O art. 4º, inciso VII, do Estatuto da Terra, estabelece que “parceleiro” é aquele que venha a adquirir lotes ou 

parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou à colonização pública ou privada. 

5www.santoantonioenergia.com.br/wp-content/uploads/2013/11/Otimizacao-UHE-Santo-Antonio-

Informacoes-Adicionais-atend-Oficio-IBAMA-380-2012-Final-Parte-1.pdf 

 

PROJETO DE ASSENTAMENTO JOANA D'ARC 

PROJETO 

DE 

ASSENTAM

ENTO 

TOTAL DE 

LOTES 

ATINGIDO

S 70,5m 

% ATINGIDO

S 71,3m 

% LOTES NÃO 

ATINGIDOS 

% 

JOANA 

D'ARC I 

292 49 16,7

8 

17 5,82 226 77,40 

JOANA 

D'ARC II 

217 49 22,5

8 

5 2,30 163 75,12 

JOANA 

D'ARC III 

394 78 19,8

0 

34 8,63 282 71,57 

TOTAL 903 176 19,4

9 

56 6,20 671 74,31 
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familiar, com plantio de macaxeira para a produção de farinha e atividades ligadas ao 

extrativismo, como o de castanha, açaí e madeira.  

 Os parceleiros relocados ainda tiveram as benfeitorias que não seriam reproduzidas 

no lote no novo assentamento indenizadas e seus débitos de financiamento bancário e crédito 

de instalação junto ao INCRA foram quitados pela SAE.  As estruturas comunitárias 

existentes no PA Joana D’arc, tais como escola, posto de saúde e sedes de associações de 

moradores atingidos, foram reconstruídas no Reassentamento Santa Rita, pela SAE, que 

também monitora e mantém em condições de rodagem as estradas principais de acesso.  

Essas famílias têm um histórico de dor e exclusão na sociedade capitalista, passando 

por situações que fizeram com que elas se movimentassem no território. Segundo Haesbaert 

e Gonçalves (2006), cada território é, sempre, abrigo e proteção para os sujeitos que por meio 

dele se fazem a si mesmos. Assim surge o assentamento a partir de um acampamento de 

famílias que foram expropriadas, ou melhor, expulsas, de outro assentamento, localizado no 

município de Corumbiara, onde aconteceu uma tragédia que ficou conhecida como o 

Massacre de Corumbiara.  

As famílias que sobreviveram ao massacre se juntaram com outras famílias vindas de 

outras regiões e que não possuíam terra, e formaram o MCC (Movimento dos Camponeses 

de Corumbiara). Através de muita luta conseguiram, então, no INCRA o direito à terra6  

Todavia, novamente foram expropriados de seu território, dessa vez pelo projeto 

energético esmagador que reivindicou a terra conquistada, para inundá-la com a construção 

da usina hidrelétrica Santo Antônio. Acabaram, então, sendo remanejados a um novo 

território para, mais uma vez, refazer toda a sua história e seu modo de vida, drasticamente 

modificado. 

As primeiras famílias a residirem no P.A. Joana D’Arc foram encaminhadas pelo 

INCRA através de processo de seleção, inscrição e entrevista, sendo a grande maioria vinda 

de outras regiões. As condições eram precárias, pois não havia estradas e os produtores 

chegavam pelo rio Jacy, afluente do rio Madeira. 

 O caminhão do INCRA deixava os assentados na beira do rio e eles tinham que andar 

de 8 a 15 km até seus lotes, carregando os seus pertences. O assentamento foi regularizado 

no ano de 2000 

 
6http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Geografiacultural/38.pd

f 
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Segundo relatos dos assentados, cedidos em entrevistas realizadas pelos técnicos da 

COTRARON, o INCRA só liberava o crédito fomento e habitação depois de, no mínimo, 

dois anos de permanência no lote, sendo está a principal causa da desistência de muitos 

moradores do Assentamento Joana D’Arc.  

Outra consequência era a venda dos lotes para fazendeiros por preços irrisórios. 

Apesar de ser criado na década de 1980, os moradores que hoje residem no assentamento 

fazem parte de um “segundo” processo de colonização. De acordo com o relatório do 

INCRA, a criação do Assentamento Rural Joana D’Arc está datada de 09 de junho de 2000, 

por meio da portaria SR-17/ n° 070, tendo uma área registrada de 27.920,6610 de hectares.  

 Os lotes começaram a ser entregues pelo INCRA em abril de 2001. Antes de serem 

remanejados para as agrovilas, os assentados foram levados para um acampamento 

localizado no Distrito de Jaci Paraná. Algumas famílias chegaram a passar até um ano no 

acampamento enquanto outras passaram menos tempo. Durante este período, muitas das 

famílias moraram em barracas feitas de lona.  

Os moradores mais antigos citam a trajetória dos mesmos em duas etapas principais: 

primeiro o processo de acampamento no Distrito de Jaci Paraná que durou cerca de um ano 

e, nesta etapa, faz-se importante destacar o aprendizado quanto ao trabalho em conjunto, 

através de associações e cooperativas; o segundo processo é o de assentamento nas agrovilas, 

e, esses agricultores já apresentavam uma bagagem de orientações e experiências das lutas 

organizadas em conjunto. Essas características são reproduzidas no assentamento e podem 

ser identificadas através dos benefícios alcançados por meio da associação dos produtores 

rurais, denominada de Associação dos Produtores Rurais do Projeto Joana D´Arc III 

(ASPROJANA) 

Entre os assentados há moradores que não participaram dos movimentos ou 

acampamentos e obtiveram os lotes através da compra, sendo o pagamento referente aos 

benefícios encontrados no lote, pois as terras do assentamento não podem ser vendidas. 

Esses novos donos enfrentam dificuldades principalmente no acesso a políticas públicas, já 

que não possuem o título de fato (SILVA, 2015, p. 47-48)7. A Santo Antônio Energia 

 
7 Texto extraído de uma Dissertação de Mestrado da discente VIVIANE NERY DA SILVA, com o título 

GEOGRAFIA E GÊNERO: ESTRATÉGIAS PARA A PERMANÊNCIA DO CAMPESINATO NAS 

AGROVILAS DO ASSENTAMENTO RURAL JOANA D’ARC III, PORTO VELHO/RO, orientada pela 

Prof.ª Drª Maria das Graças Silva Nascimento Silva. 
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indenizou 232 lotes, dos 903 existentes no assentamento. Esses foram os afetados pela usina, 

segundo a empresa os demais não estão em área de influência. 

 

3.2 A Desterritorialização do entorno do reservatório do Xingu/ilhas: O caso do Pará  

 

O Reservatório do Xingu margem direita, foi subdivido em três setores de pesquisa: 

Margem Direita, Margem Esquerda e Ilhas que ocupam o território de três municípios 

(Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo). A margem direita está integralmente situada no 

município de Altamira, a margem esquerda abrange os três municípios, e o setor das Ilhas 

distribuem-se pelos municípios de Altamira e Vitória do Xingu (EIA, 2009, p.29), como 

mostra o (MAPA 05). 

 A Área Diretamente Afetada (ADA) pela UHE Belo Monte, localizada na região do 

setor da Margem Direita Reservatório do Xingu (Município de Altamira) corresponde a áreas 

inseridas integralmente no município de Altamira, abrangendo um total de 261 imóveis rurais 

(lotes basicamente constituídos por projetos de assentamento sob jurisdição do INCRA. 

(EIA, 2009, P.29). As famílias foram remanejadas para um novo local, o que resultou em 

restrições nas atividades econômicas e na movimentação do comércio advindo da pesca. 
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Mapa 05:Áreas Diretamente Afetadas pela UHE Belo Monte - ADA 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).     

Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de campo,2017/2020. 

   Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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Para o setor Margem Direita do Reservatório do Xingu, verificou-se a seguinte 

situação: do total de 261 imóveis rurais – 249 (95,40%) pertencem individualmente aos 

proprietários ou posseiros, 5 (1,92%) estão em situação de espólio familiar e o restante, 

referente a 07 (2,68%) imóveis rurais, pertence a um condomínio ou sociedade (EIA, p.32, 

2009) (TABELA 04). 

 Tabela 04: Condição do Imóvel Rural no Setor Margem Direita do Reservatório do Xingu 

Condição do Imóvel Rural 
Nº de Imóveis 

Rurais 

% 

Individual 249 95,40 

Espólio 5 1,92 

Condomínio / Sociedade de Pessoas 7 2,68 

Sociedade Anônima ou Ltda. - - 

Outra - - 

Não soube informar - - 

Total 261 100,00 

Fonte: Leme Engenharia. Pesquisa Socioeconômica Censitária. Ago. /2007 a fev. /2008. 

 

As localidades situadas no setor Margem Direita Reservatório do Xingu são os 

Núcleos de Referência Rural Transassurini e Mangueiras (Cana Verde). 

 O núcleo Transassurini é o local onde atraca a balsa que interliga a estrada vicinal de 

mesmo nome à cidade de Altamira, sendo o principal eixo rodoviário da região dos 

assentamentos Assurini, Morro das Araras, Ressaca e Itapuama. (EIA, 2009, p.126).  

O Núcleo de Referência Rural Mangueiras, também conhecido como Cana Verde, 

denominação emprestada do imóvel que se chama Sítio Cana Verde (XD-0004), está situado 

a pouco mais de 3 km a jusante da barragem principal, em frente à ilha ocupada pelas 

instalações do canteiro de obras do Sítio Pimental (EIA, 2009, p.128).  

As Ilhas do Reservatório do Xingu, Área Diretamente Afetada (ADA) pelo UHE Belo 

Monte, localizam-se em terras dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, abrangendo 

um total de 209 imóveis rurais (EIA, 2009, p.256). Assim, quanto à condição de ocupação 

dos imóveis rurais, foram identificadas cinco categorias, a saber: proprietário, 

meeiro/parceiro, agregado, produtor agropecuário do mesmo estabelecimento rural e não 

produtor. 

 Considerando-se essas categorias de ocupação, as 256 pessoas vinculadas aos 

imóveis rurais da região no setor Ilhas Reservatório do Xingu, se dividem em: 204 

proprietários (79,69%), 44 não produtores (17,19%); 2 (0,78%) meeiros/ parceiros, 4 

produtores agropecuários do mesmo estabelecimento rural (1,56%) e 2 agregados (0,78%), 

conforme apresenta a (TABELA 05). 
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Tabela 05: Condição de Ocupação nos Imóveis Rurais no Setor Ilhas Reservatório do Xingu 

Condição de Ocupação 
Nº de Imóveis Rurais 

Altamira % Vitória do Xingu % Total % 

Proprietário 179 78,51 25 89,29 204 
79,6

9 

Meeiro / Parceiro 2 0,88 0 0,00 2 0,78 

Agregado 2 0,88 0 0,00 2 0,78 

Produtor agropecuário do mesmo  

estabelecimento rural 
4 1,75 0 0,00 4 1,56 

Não produtor 41 17,98 3 10,71 44 
17,1

9 

Total 228 100,00 28 100,00 256 
100,

00 

Fonte: Leme Engenharia. Pesquisa Socioeconômica Censitária. Ago. /2007 a fev. /2008. 

 

A tabela demonstra a quantidade de famílias que foram desterritorializadas em 

decorrência da construção da hidrelétrica, iniciando, assim, a restrição no uso dos recursos 

naturais e alterando as atividades econômicas realizadas por essa população, principalmente 

a relação com o rio. 

 Essas famílias, ao serem desterritorializadas, sofreram rompimento de seus costumes 

e atividades econômicas por elas desenvolvidas, quebra na organização social, perdas 

culturais e históricas, tudo por conta da formação do reservatório. 

Os moradores da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, temem o desaparecimento 

das ilhas ao entorno do município com o avanço das obras de construção da hidrelétrica de 

Belo Monte. As mudanças na economia local e no ecossistema, como, por exemplo, na 

reprodução de peixes e no desmatamento de áreas de vegetação, já estão sendo sentidos pela 

comunidade, é o que relata um piloto de embarcações, apreensivo pela situação descrita: 

Hoje não tem mais serviço, né? Todo mundo antes trabalhava com os fretes, era o 

pessoal das colônias, das ilhas, dos ribeirinhos, e ficava aquele movimento. Hoje 

“você vê um monte de voadeira parada porque não tem mais outra opção, não tem 

o que fazer”, reclama o piloto de embarcações, que conta que assim como ele, 

muitas outras pessoas dependem do rio Xingu para sobreviver. (Entrevistado, G, 

2017). 

 

Os grandes projetos que são destinados à Amazônia ignoram os atores sociais a quem 

pretendem alcançar. É um risco vazio, com pouquíssimas chances de acertos.  

3.3. As estratégias da elaboração dos reassentamentos em Rondônia. 

 

A Santo Antônio Energia, construiu sete núcleos habitacionais, totalizando 540 

famílias. Na margem esquerda do rio Madeira foram implantados Novo Engenho Velho, 

Riacho Azul e São Domingos. Na margem direita ficaram Vila Nova de Teotônio, Santa Rita, 
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Morrinhos e o núcleo urbano Parque dos Buritis, no distrito de Jacy-Paraná. (SANTO 

ANTÔNIO,2011, P.22). (FIGURA 05) 

Figura 05: Projeto do reassentamento/RO 

Fonte: Santo Antônio Energia, 2011. Elaboração autora. 

 

 De acordo com o documento da Santo Antônio Energia (2011, p.24), tomou todas as 

providências necessárias para reduzir ao mínimo o impacto do remanejamento. Na primeira 

etapa, promoveu um amplo processo de interação com essa população para explicar os 

motivos da mudança e definir os novos núcleos habitacionais, como localização, 

características e benfeitorias. Além disso, dotou todos os núcleos de instalações iguais ou 

melhores às anteriores: infraestrutura (saneamento básico e acessos à rede elétrica) e postos 

de serviços (postos de saúde, escola, centro comunitário, playground e igrejas).  

A empresa ao montar seu padrão de moradia para reassentar a população 

desterritorializada, não se preocuparam antes de ouvir o que seria mais fácil para sua 

adaptação em um novo território tão adverso a realidade que estavam acostumados a viver. 

As casas são de alvenaria, com área que varia de 50 m² a 100 m², de acordo com a 

composição familiar. As famílias remanejadas para Jacy-Paraná receberam lotes urbanos 

com área de até 450 m²; as remanejadas para Vila Nova de Teotônio receberam lotes de 2.000 

m² e as famílias com origem na área rural, lotes rurais com área para exploração em até 10 

hectares. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.24). 
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As equipes multidisciplinares acompanharam e continuam acompanhando o processo 

de adaptação das pessoas às novas moradias e de reorganização de suas atividades 

econômicas, produtivas e comunitárias. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.24). 

A Santo Antônio Energia investiu R$ 620 milhões em indenizações e na construção 

dos novos núcleos. Este valor representa quase 40% do investimento total de R$ 1,7 bilhão 

(volume superior ao exigido por lei) nos programas de compensação e mitigação 

socioambiental constantes do Plano Básico Ambiental (PBA). (SANTO ANTÔNIO,2011, 

P.24). 

As reações das famílias foram diferentes e coerentes com as perspectivas de vida e 

com o apego às antigas habitações. Assim, nos moradores mais antigos, o sentimento mais 

visível foi de nostalgia. Já os mais novos, ainda em idade ativa ou com filhos pequenos, se 

animaram com a perspectiva de melhoria das condições econômicas e da qualidade de vida, 

possíveis através da capitalização das famílias, da assessoria técnica e do acesso facilitado 

aos programas e políticas públicas, proporcionado pelas equipes de profissionais que atuam 

nas comunidades.  

Alguns já constituíram seus grupos de produção agrícola, de criação de pequenos 

animais, de piscicultura, de transformação e de serviços. Este salto qualitativo foi 

proporcionado pelas condições dos novos núcleos. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.26).  

Os critérios usados para definir as comunidades, foi o nível de segurança, a 

manutenção da atividade econômica e a qualidade de vida dessa população, definidas a partir 

de estudos que cruzaram informações sobre a área do reservatório, a área do remanso e a 

Área de Preservação Permanente (APP) a ser formada e cuja extensão varia de 30 a 500 

metros da margem do rio Madeira. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.27). 

A realocação foi a opção mais indicada por orientação do Ibama. O pagamento de 

indenizações foi realizado para outros casos. Tanto em um quanto em outro, porém, foi 

exigida a apresentação de algum comprovante da posse ou domínio do imóvel por parte do 

morador. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.28). 

Todas as transferências foram realizadas entre 2008 e 2012. Assim, quando a Usina 

Hidrelétrica Santo Antônio iniciou operação, em março de 2012, este processo já estava 

concluído. No entanto, a Santo Antônio Energia continuará a acompanhar a adaptação das 

famílias ao longo dos próximos anos. Além disso, mantém uma postura proativa no sentido 

de estimular o crescimento pessoal de seus habitantes, por meio de projetos sociais como a 
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oficina Geração Criativa e outras iniciativas nas áreas de cultura, saúde, educação e práticas 

esportivas. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.29). 

Com a participação das comunidades, durante o processo de interação desenvolvido 

em 2006 e 2007. Os moradores participaram da indicação dos locais para a construção dos 

reassentamentos, que seguiram critérios técnicos, como localização, acesso às principais 

estradas e proximidade de centros de serviços. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.30). 

A primeira verificação de qualidade foi realizada pelo órgão licenciador, que é o 

Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente), por meio da avaliação do Plano Básico 

Ambiental (PBA), que contém todos os programas propostos para compensação e mitigação 

socioambientais. Além disso, com base em visitas mensais para acompanhamento das 

famílias, a Santo Antônio Energia produz relatórios semestrais com parâmetros e indicadores 

específicos sobre produção, saúde, habitação, organização social e renda. (SANTO 

ANTÔNIO,2011, P.31). 

O nome dos reassentamentos veio da escolha da população, como é o caso de Novo 

Engenho Velho, Vila Nova de Teotônio, São Domingos e Parque dos Buritis. O nome Riacho 

Azul vem de um rio local, também chamado Riacho Azul. Quanto a Santa Rita, anteriormente 

era chamada Fazenda do Carvão. Recebeu a nova denominação em função da capela de Santa 

Rita, existente no local. (SANTO ANTÔNIO,2011, P.32). 

Cabe destacar que o P.A. Joana D’Arc não constava no EIA-RIMA entregue ao 

IBAMA, no entanto, consta que com a formação do reservatório do UHE de Jirau, 

com perda do povoado de Teotônio extingue-se um polo de comércio e prestação 

de serviços à população das vilas do entorno, entre elas Morrinhos e Joana D’Arc. 

O Parecer Técnico n.º 014/2007, que negou a Licença Prévia para as UHE do rio 

Madeira, afirma. [...] é necessário ampliar o diagnóstico e incorporar os 

assentamentos da reforma agrária Joana D’Arc I, II e III, em processo de 

legalização pelo INCRA/RO (...) (IBAMA, 2007:103, grifo nosso). 

 

A construção de hidrelétricas na Amazônia tem sido apresentada como indispensável 

para garantir o crescimento do país. Grandes projetos governamentais, assim como a 

construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, não visam às transformações sobre o 

modo de vida das pessoas atingidas em relação as suas tradições, seus costumes e seus meios 

de produção.  

A territorialização é fruto da estratégia adotada pelas empresas construtoras da usina 

ao se apropriar de um trecho do Rio Madeira. Consiste em levar a população, afetada pelo 

canteiro e reservatório, ao processo de (des)territorialização, ou seja, a expulsão e abandono 

do local. Por fim, a (re)territorialização, a partir do remanejamento da população afetada para 

uma nova área. (CAVALCANTE, 2012, p.72) 
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3.4. As estratégias da elaboração dos reassentamentos no Pará. 

 

Previsto no Projeto Básico Ambiental (PBA) como modelo prioritário para realocação 

das populações atingidas, o reassentamento foi a opção menos praticada no meio rural. Das 

1.934 famílias atingidas, deveria ter sido reassentada 135 famílias da vila Santo Antônio 

(modalidade não concluída), as composições dos reassentamentos são distribuídas da 

seguinte forma: 28 estão sendo contempladas por projeto de reassentamento rural coletivo 

(RRC); 40 em Reassentamento de área remanescente (RAR) e 121 Reassentamento em ilha 

Remanescente (RIR). (FIGURA 06) 

Figura 06: Projeto de reassentamento/PA 

Fonte: Norte Energia, 2015. Elaboração: Autora 

 

O Núcleo de Referência Rural Santo Antônio se localizava numa faixa de terra entre 

o travessão km 50 da Transamazônica e a margem do Rio Xingu, no município de Vitória do 

Xingu, estando na Área Diretamente Afetada- ADA, no trecho de vazão Restituída da UHE 

de Belo Monte. (PBA, Volume II, 2011, P.85) 

O processo por que passa a comunidade da Vila Santo Antônio é traumático. A 

demora em proceder ao reassentamento deixa as famílias em meio a casas 

demolidas, terrenos antes cuidados pelos antigos moradores que agora estão 

tomados por mato, e trânsito de caminhões e pessoas estranhas à comunidade, que 

tornam mais dolorida a mudança de vida nesta fase. É preciso que o empreendedor 

inicie imediatamente a construção da nova vila, e que não atrele esta decisão ao 

início da implantação da vila residencial dos trabalhadores; e providencie maior 

apoio ou conforto psicológico às famílias moradoras no local, fazendo com se 

sintam amparadas. (2° Relatório Semestral, 2012, P.9) 
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Os moradores cedem diante da pressão que passam para vender suas propriedades por 

mais humildade que pareça, causando indignação, tendo que optar pelo valor do imóvel ou 

carta de crédito, impondo assim o valor da sua propriedade, preestabelecido pela empresa. 

Assim, devido ao jogo estratégico do Consórcio Empreendedor para alcançar seus objetivos, 

foi implantado entre as famílias um elo que gerou a desunião, individualismo e 

distanciamento entre os moradores, já que houve uma desintegração da vida comunitária, das 

relações de vizinhança e de parentesco (SILVA, 2018, p.101). 

        O Reassentamento Rural Coletivo (RRC) implantado com 28 lotes de 75 

hectares (módulo fiscal da região) com área média de 15 hectares livres para exploração 

agropecuária denominados de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS.  

Esses lotes são dotados de acessos, moradia, cerca perimetral com 04 fios de arame 

liso, poço tubular, reservatório elevado, fossa séptica e rede de energia elétrica. A área 

coletiva do reassentamento contará com galpão comunitário e campo de areia. O 

reassentamento de famílias é sempre um processo traumático, ainda que todos os cuidados 

sejam tomados, no sentido de minimizar o sentimento de perda que assola as famílias. (11° 

Relatório Semestral, 2015, P.9) 

Este reassentamento inicialmente previsto para o fim do mês de agosto de 2015, 

depois adiada para o fim de setembro e novamente adianta para o fim de outubro. Em vistoria 

realizada entre os dias 09 e 13 de novembro/2015, o IBAMA atestou que as casas 

encontravam -se concluídas. 

A implantação do Reassentamento em Áreas Remanescentes (RAR), que prevê a 

construção de 40 casas, encontra-se atrasada. A Norte Energia informou na correspondência 

CE 0375/2015, de 22 de outubro de 2015, que priorizou a conclusão do RRC, e iniciou o 

pagamento de aluguel social para moradia dos optantes pelo RAR, por verba temporária de 

manutenção. 

O IBAMA constatou que as famílias que optaram pelo RAR reclamavam pelos 

atrasos e adiamentos no prazo da entrega das casas, em alguns casos, a opção foi realizada 

há um ano, sendo que o aluguel social somente foi pago a partir de junho de 2015 e outros 

apenas em novembro de 2015. As famílias apresentam preocupação com o futuro após a 

mudança, uma vez que as terras não foram preparadas para subsistência. (NORTE 

ENERGIA,2015, p.21) 

O processo de relocação para o Reassentamento Individual em Área Remanescente 

(RAR), foi concluído em dezembro de 2015, com todas as etapas básicas de implantação, 
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ficando 39 lotes ao longo dos travessões 45 (Cobra Choca) e no 55 (Travessão da CNEC), e 

um lote na região do Arapujá, totalizando 40 lotes. (NORTE ENERGIA, 2015).  

A infraestrutura instalada no RAR, foi construída uma casa de moradia com 63m² de 

área total (sala conjugada com cozinha, área de serviço, três quartos, banheiro social e 

varanda), acessos aos travessões, quando necessário, poço individual com reservatório de 

água, fossa séptica e conexão com a rede de energia elétrica. (MARINHO, 2019, p. 153) 

Os lotes que formavam o RAR resultaram da combinação de fragmentos de 

propriedades em que se praticavam a pecuária e o cultivo de cacau. Com isso, na maioria dos 

casos, os assentados encontraram parte de pastagens e/ou de cacau nas unidades de produção 

(MARINHO, 2019, p. 155) 

A realocação para o reassentamento previa, segundo o Plano de Atendimento à 

População Atingida, uma meta de 1.144 famílias enquadradas como diretamente afetadas 

pelos impactos nos espaços rurais. Esse número fora definido pelo Cadastro Físico Territorial 

e Socioeconômico, que também definiria, após a decisão das famílias, as formas 

compensatórias, dando a opção de carta de crédito ou reassentamento (NORTE ENERGIA, 

2015). 

A possibilidade inicial de outra opção para as famílias, não ficando restrito somente 

à possibilidade do reassentamento, fez com que a maior parte dos enquadrados como “não 

proprietário rural residente” optassem pela carta de crédito. Dessa forma, percebe-se que no 

início da discussão do projeto de reassentamento, não havia demanda para a consolidação, já 

que esse número apontado pelo relatório se distanciava dos que manifestaram real interesse 

para serem reassentados.  

(...) a adesão à modalidade do reassentamento rural coletivo (RRC), no bojo do 

processo de negociação entabulado na Etapa de Implantação do empreendimento 

com a população rural atingida, está sendo inferior ao previsto inicialmente no 

PBA. Tal condição ocorre pelo fato de as famílias elegíveis a esta modalidade como 

uma das alternativas de relocação terem preferido aquela de relocação assistida por 

meio da Carta de Crédito (NORTE ENERGIA, 2015, pag. 2).  

A opção dos reassentados pela carta de crédito deriva da própria experiência local de 

uma memória negativa dos projetos regionais de ocupação e integração e que, em reunião 

realizada em 02 de setembro de 2011 com a Comissão do Plano de Atendimento à População 

Atingida do Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte (FASBM), estabeleceram 

como melhor forma a carta de crédito (NORTE ENERGIA, 2015). 

 A desconfiança no reassentamento está diretamente ligada às experiências sem 

sucesso com a forma de ocupação coletiva na Amazônia em um passado muito recente, a 



 
 

86 
 

 

exemplo da implantação da Rodovia Transamazônica e Projetos de Assentamentos do 

INCRA, o que resultou na construção de uma ideia negativa sobre os reassentamentos rurais 

como políticas de desenvolvimento. 

Para a consolidação do projeto e para melhor transferir uma imagem de positividade, 

foram feitos estudos da área onde seriam reassentadas as famílias. De acordo com a Norte 

Energia (2015), “foram realizados os levantamentos dos aspectos geológicos, pedológicos, 

do clima, relevo, vegetação e mapeamento do uso atual e classes de capacidade de uso das 

terras”.  

 A partir de um estudo profundo dessas áreas, poder-se-ia pensar as atividades 

produtivas ideais para os reassentados. Assim, as disposições produtivas apontavam para 

agricultura, pecuária e piscicultura, pretendendo, como resultado em curto prazo, condição 

aos reassentados de desenvolverem suas áreas sem mais interferência da Norte Energia. 

As comunidades rurais diretamente afetadas pelo reservatório têm reservado consigo 

o direito garantido à indenização com a carta de crédito ou como, neste caso, com o 

Reassentamento. O projeto de reassentamento rural coletivo foi criado com o intuito de 

propiciar às famílias afetadas, participantes do processo de reassentamento, condições que 

permitam sua reprodução social e econômica. No entanto, o deslocamento das comunidades 

que residiam e trabalhavam nas áreas de implantação da usina nos revela um conflito de 

interesses. 

 De um lado está à produção de energia, que é fundamental para os avanços 

tecnológicos nas sociedades em desenvolvimento e que necessitam de melhorias na 

qualidade de vida, “propiciando melhorias na área de saúde, educação e moradia” 

(ARCANJO; SILVA; HERRERA; 2017), ou pelo menos assim deveria ser. Do outro lado há 

as populações que viviam nas áreas atingidas e foram reassentadas para uma área de 

atividades anteriormente pecuaristas, sendo necessário o reordenamento territorial no 

Travessão 27 /45/55 da Rodovia Transamazônica no município de Vitória do Xingu.  

Com a efetivação dos Reassentamentos, reabrem-se alguns debates apontados no 

processo de sua construção, nos quais os alvos do projeto apontavam a não confiança nessa 

forma de reassentamento que havia apresentado resultados negativos.  

“O Território foi sendo transformado e organizado pela territorialização dos 

reassentados nos lotes de forma diferenciada, tendo em vista que nem todas as 

famílias foram reassentadas nos mesmos períodos, esse processo de readaptação 

deu-se de forma desigual.” (ARCANJO; SILVA; HERRERA; 2017, p. 4).  

 

As famílias que manifestaram interesse, nessa forma de compensação não foram 

reassentadas da mesma forma e no mesmo período. O resultado dessa condução não 
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organizada se revela nas percepções do trabalho de campo e na fala dos reassentados durante 

as entrevistas. Confira a fala do entrevistado: 

As nossas dificuldades aqui são inúmeras, desde mudança para o reassentamento, 

primeira formos sendo reassentadas aos poucos, pessoas de vários lugares que nem 

conhecíamos, o apoio da empresa deixou a desejar. Mas e agora? O que fazer? 

Temos que continuar vivendo não podemos voltar para nossas antigas casas, nem 

existe. Então precisamos no reinventar para viver ou sobreviver diante dos desafios 

que esse tal de desenvolvimento deixou para nós pobres da área rural. 

(Entrevistado, H, 2017) 

 

A modalidade de reassentamento em ilha remanescente (RIR), as famílias ribeirinhas 

começaram a ser reassentadas pela Norte Energia em 2018 após determinação do MPF do 

Pará, a empresa forneceu terra para 121 famílias ribeirinhas 

A Proposta da Norte Energia para a recomposição do modo de vida das famílias 

ribeirinhas interferidas pela Usina de Belo Monte (“Projeto Ribeirinho” ou “Projeto”) foi 

protocolada no Ibama no dia 18 de outubro de 2018, sendo que no dia 29 de outubro de 2018 

o Conselho Ribeirinho protocolou no mesmo órgão a sua Manifestação sobre o assunto, 

documento no qual expressou a sua concordância com a referida proposta.  

Essa proposta, ainda em termos conceituais, indicava as diretrizes que seriam 

seguidas no processo de realocação das famílias. Em continuidade, o Parecer Técnico do 

Ibama n° 160/2018-COHID/CGTEF/DILIC, de 19 de novembro de 2018, encaminhado pelo 

Ofício nº 587/2018/COHID/CGTEF/DILICIBAMA em 14 de dezembro de 2018, deliberou 

pela aprovação da proposta conceitual da Norte Energia para a recomposição do modo de 

vida o reassentamento das famílias ribeirinhas interferidas pela UHE Belo Monte. (NORTE 

ENERGIA, 2018, P.01) 

O projeto básico elaborado de forma participativa construiu junto às famílias, a 

partir de elementos concretos, a percepção de que a volta para o rio Xingu é 

possível, porém sem omitir as dificuldades historicamente vivenciadas e as que 

deverão ser enfrentadas atualmente e durante a ocupação efetiva da área. (NORTE 

ENERGIA, 2018, P.04) 

O Projeto Ribeirinho contempla um total de 322 famílias, sendo que 121 delas já 

foram reassentadas na APP do reservatório e 7 delas já se encontram remanejadas em áreas 

remanescentes lindeiras ao reservatório que foram consideradas viáveis, modalidade de 

reassentamento adotada em 2015. (NORTE ENERGIA, 2018, P.6). 

O modo de vida corresponde a “um conjunto de práticas cotidianas desenvolvidas 

por um determinado grupo social e decorrente de sua história, da posição que ocupa 

na sociedade envolvente e da forma específica que assegura a sua reprodução 

social”, correspondendo “à forma de um determinado grupo social manifestar sua 

vida”.  (MARQUES,1994 P.3-4) 
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Para reproduzir o modo de vida da população ribeirinhos, os órgãos envolvidos 

seguiram a orientação do conselho ribeirinho e dividiram o território nos seguintes pontos de 

ocupação:  

• Territorio 1 (Trindade –Paratizão), 

•  Território 2 (Paratizinho-Palhal)  

• Território 3 (Curica-Costa Junior). 

A situação fundiária dos imóveis que compõem a área do Projeto Ribeirinho foi 

analisada a partir de duas vertentes: • situação dominial: decorrentes das informações 

contidas nos cadastros fundiários fornecidos pela Norte Energia e relatórios técnicos da 

Secretaria do Patrimônio da União; e • perfil de uso e ocupação atual dos imóveis a partir de 

vistorias em campo, feitas pela equipe técnica do Projeto. (NORTE ENERGIA, 2018, P.9) 

A definição dos pontos de moradia na beira do reservatório teve como base o trabalho 

prévio desenvolvido pelo Conselho Ribeirinho, denominado Zoneamento Ambiental dos três 

territórios, protocolado junto à Norte Energia em 11 de julho de 2018, e a lista de pontos de 

interesse de moradia apresentada também pelo Conselho e construída a  partir de reuniões 

entre o grupo para a seleção de pontos, partindo da reordenação de antigos grupos de 

parentesco e vizinhança, bem como na preferência das famílias.  (NORTE ENERGIA, 2018, 

P.13). “O modo de vida se define pela forma como os moradores percebem, vivem e 

concebem, em especifico, o espaço” (SUZUKI, 1996, p. 179). 

Para recomposição do modo de vida ribeirinho às famílias foram consultas por 

território para indicar a possível condição de reconstituição da antiga moradia. 

 • Território 1 – localidades principais: Paratizão e Trindade, margem esquerda do 

Rio Xingu, município de Vitória do Xingu – 8 agrupamentos atendidos entre os dias 12 e 16 

de março de 2019;  

• Território 2 – localidades principais: Palhal e Paratizinho, margem direita do Rio 

Xingu, município de Altamira - 5 agrupamentos atendidos entre os dias 18 e 27 de março de 

2019; e  

• Território 3 – localidades principais: Costa Junior, Curicas, Poção e Arapujá, 

margem esquerda do Rio Xingu, município de Altamira – 9 agrupamentos atendidos entre os 

dias 26 de fevereiro e 27 de março de 2019. 

O modelo básico de ocupação ribeirinha apresentado na Proposta Norte Energia (fase 

conceitual do Projeto) será adaptado para atender à determinação do Ibama de implantar a 
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maior parte da área de subsistência a uma distância mínima de 100m da margem do 

reservatório dentro ou fora da APP. 

A nova configuração dos pontos de ocupação na beira do reservatório, fruto da 

discussão com as famílias, assim como a indicação das famílias por áreas de exploração 

agrícola mais ajustadas ao seu interesse, gerou a necessidade de uma reorganização territorial 

capaz de atender a demanda de áreas de produção em determinados setores do Projeto. 

(NORTE ENERGIA, 2018, P.23) 
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CAPITULO 4 – OS REASSENTAMENTOS RURAIS COLETIVOS NA AMAZÔNIA 
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A prática do reassentamento é muito antiga e observada em praticamente todos os 

países. Há informações, por exemplo, de que ocorreu durante o Império Romano, cerca de 

dois mil anos atrás. Mais recentemente, ao final da II Grande Guerra, vários grupos de 

refugiados naturais da Europa Oriental foram reassentados no Brasil. Já no sec. XXI, a 

construção da hidrelétrica Três Gargantas, a maior do mundo, na China, exigiu o 

deslocamento de 1,4 milhões de pessoas (Santo Antônio Energia, 2015, p.10). 

 Segundo autores como Brandão (2007), Harvey, (2006), Loiola (2003), Milani 

(2007), Oliveira (2002), Ribeiro (1997, 2007) e Silva (1997), a questão do desenvolvimento 

vem adquirindo um caráter estratégico para a inserção dos países na economia internacional. 

Embora haja um desafio para pensar o desenvolvimento local, sendo preciso reconhecer que 

nos tempos atuais o debate sobre a lógica capitalista está longe de se preocupar na forma de 

como vão se apropriar dos territórios. De acordo com Herrera, (2012, p.18-19), nessa 

dinâmica, o capital, configura diferentes formas tanto na produção, quanto na circulação e na 

tentativa de se formatar um todo econômico como se fosse único. 

Um exemplo disso é a Amazônia brasileira, aonde desde a década de 1970 se vem 

implantado diversos projetos com o discurso de que são vetores do desenvolvimento e à 

medida que vão sendo efetivado aplicam as mudanças e pressões sobre os atores sociais do 

território que está sobre sua jurisprudência.  

Dessa forma, direcionam para esse território particular algumas ações que, conforme 

foram sendo implementadas, foi sendo (re)estruturado a serviço do sistema capitalista, haja 

vista o Programa de Integração Nacional (PIN), a abertura da transamazônica, os Projetos 

Integrados de Colonização (PIC) e a construção de Hidrelétricas como de  Santo Antônio e 

Belo Monte que provocaram modificações na dinâmica local, levando à reorganização de 

várias famílias afetadas em detrimento de um processo de relocação. 

Para Harvey (2004), o desenvolvimento geográfico desigual dificulta a unificação dos 

múltiplos interesses das classes sociais. Dessa maneira, o desafio imposto à Amazônia trata 

da implantação dos reassentamentos que transferem a população deslocada de um território 

para serem realocadas em um novo território elaborados pelas empresas construtoras de 

hidrelétricas na Amazônia, como os Reassentamentos Rurais Coletivos Santa Rita (RO) e 

RRC (PA). Confere que: 
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Na Amazônia brasileira, esse arranjo espacial se aprofunda quando se observa as 

transformações territoriais que solapam as configurações locais, criando um quadro 

geográfico que congrega em seu meio um mosaico multiescalar, ou seja, 

dialeticamente se constituem processos com ações locais, regionais, nacionais e 

globais no tecido territorial. (SILVA, 2010, P.37). 

 

Essas transformações que a região Norte vivencia com a construção das hidrelétricas, 

configurando a organização de externos que alicerçam a dinâmica do capital no contexto 

contemporâneo. 

Os grandes projetos sendo concretizados traz à tona uma discussão que apresenta 

dualidade entre as partes envolvidas no processo: Os empreendedores, com seu discurso 

desenvolvimentista dando prioridade para uma sociedade industrializada; e as populações 

rurais afetadas, que compulsoriamente são deslocadas para um reassentamento. 

4.1 O reassentamento Santa Rita no Estado de Rondônia 

 

O Reassentamento Santa Rita (MAPA 06.), localiza-se na BR-364, 54 Km de Porto 

Velho no sentido Acre, em uma área de aproximadamente 2.600 hectares. O reassentamento 

possui 153 lotes com área média de 10 hectares. Além dessa área, cada morador possui ainda 

40 hectares de terra em área de Reserva Legal, contíguas ou próximas ao reassentamento. 

(ANEXO – A) - Reassentamento santa Rita – Desenho cedido pela EMATER – RO, em 

2017. 

As propriedades possuem cercas perimetrais, fossas sépticas, poços individuais com 

reservatórios de 5 mil litros e energia elétrica. Todas as casas são em alvenaria com área de 

100 m². O local também dispõe de igreja, Posto de Saúde, Centro de Apoio ao Reassentado 

(CAR), centro comunitário, campo de futebol e escola com nove salas de aula e casa de apoio 

ao professor. (SIQUEIRA, 2016, P.20). 
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Mapa 06: Reassentamento Santa Rita – Porto Velho- RO 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).     

Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de campo,2017/2020. 

                               Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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As famílias que reside no reassentamento Santa Rita são oriundos de diversas regiões 

do país, que saem do seu estado de origem em busca de melhores condições de vida e migram 

pelo território brasileiro. Para silva, (2018, p.27), o fato de seus avos e/ou pais terem se 

deslocado, oriundos de outras regiões, para o estado pelo anseio de ter a terra própria. A 

origem dos reassentados são apresentados no (GRÁFICO 03) 

 

Gráfico 03: Origem dos reassentados/ Santa Rita 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

A política do governo federal, alojava essas famílias nos assentamentos rurais aos 

longos das rodovias e dos rios da região Amazônica, fornecendo terra para trabalhar.  

O reassentamento Santa Rita recebeu agricultores que moravam no Projeto de 

Assentamento (P.A.) Joana D’Arc, do INCRA. (GRÁFICO 04). Localiza-se à margem 

esquerda do rio Madeira e é parcialmente afetado pela Usina Hidrelétrica Santo Antônio.  
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 Gráfico 04: Residência anterior ao reassentamento 

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

O reassentamento Santa Rita recebeu moradores dos três elos do assentamento Joana 

D´Arc. A maioria não tinha uma relação proximal com o outro território, mas passaram a 

morar num mesmo núcleo após a desterritorialização gerada pela construção da hidrelétrica, 

que afetou somente as moradias próximas ao rio Madeira. 

Durante anos batalharam para construir suas moradias e fixarem nessas propriedades, 

como é o caso dos reassentados de Santa Rita que viveram anos no assentamento Joana D`Arc 

(GRÁFICO 05), e foram desapropriados com o enchimento do reservatório da hidrelétrica 

Santo Antônio. 

Gráfico 05: Tempo de moradia/ Joana D`Arc. 

                    

  Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 
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 As famílias afetadas, que estão morando no reassentamento, vivem uma busca 

constante de afirmação de identidade pelo fato de terem deixando para trás sua história de 

vida, de valores, de sentimentos e de cultura. Os problemas vão além do material (como 

valores das indenizações e distância das áreas de origem, principalmente do rio), houve uma 

transformação drástica em seu modo de vida. 

Os afetados são reassentados em um novo território para recomeçarem a vida com 

outras pessoas que não pertencem aos seus elos familiares e culturais. Os aspectos subjetivos 

desses reassentados são violados. De acordo com Rey (2002, p. 29) os valores são definidos 

como simbólicos produzidos pela cultura e práticas que configuram a nossa ação subjetiva. 

Essa ação subjetiva, portanto, era a relação com o rio. Todavia, esse modo de vida 

ribeirinho que praticava a pesca, morava-se próximo ao local de trabalho, praticava-se a 

atividade extrativista e os elos de parentescos e vizinhança foram desconsiderados pelo 

empreendedor. 

As famílias do reassentamento rural Santa Rita possuem uma trajetória de vida 

diversificada e estão há mais de sete anos (GRÁFICO 06), construindo uma nova dinâmica 

de readaptação no novo território.  

     Gráfico 06: Tempo de moradia/ Reassentamento Santa Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

Os reassentamentos são formados por uma determinada comunidade de origem, no 

caso dos estudados, houve a junção de mais de um assentamento que se estabeleceu num 

mesmo reassentamento, formando uma nova comunidade. Como consequência há o 

desencontro, desajuste da prática cotidiana, que por vezes determina a busca por um novo 

encontro, nem sempre feliz.  
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Sabem porque somos manipulados e obrigados a morar aqui, somos pobres, a 

maioria analfabetos, sem leitura. Quem tem um pouco de conhecimento são os que 

estão bem aqui dentro, tem tanque de peixe, maquinário na porta, carro para 

transportar seus produtos. Se eu for morar em Porto Velho não vou conseguir 

emprego, não sei nem assinar o nome, então o jeito e ficar por aqui e, esperar a 

morte, já sou velho fica mais difícil recomeçar. Sou lembro das boas pescarias que 

fazia com meus antigos vizinhos. (Entrevistado, I, 2017) 

 

O depoimento apresenta um cenário de transformação decorrente da 

desterritorialização, os impasses, as permanecias e as rupturas com antigas praticas 

desenvolvida pelo reassentado. Segundo Harvey (1980, p.67), a própria “heterogeneidade de 

valores culturais e sociais pode tornar impossível aos grupos chegarem a uma posição de 

negociação válida”. As insatisfações vão permear as negociações individuais e evidenciar os 

benefícios auferidos pelas lideranças. 

No que tange a sua condição socioeconômica, esses reassentados, antes da 

desterritorialização, trabalhavam como agricultores e pescadores, moravam perto do rio e 

tinham terra fértil, como relata o entrevistado: 

A terra no Joana D´arc era produtiva, vivia da agricultura, produzia melancia, 

pepino, macaxeira, ali tinha lavoura temporária e permanente. Como diz o ditado 

tudo que se plantava dava. Já aqui situação muito difícil, não dá para produzir, a 

terra é ruim e no período chuvoso se torna um lago. (Entrevistado, J, 2017) 

 

Desse modo, a população atingida pela formação do lago possui uma história marcada 

por inúmeras transformações, sobretudo por causa da saída forçada de seu meio de trabalho 

e modo de vida, do seu local de moradia, sendo obrigada a se adaptar a um novo modo de 

vida. 

A Santo Antônio Energia estabeleceu um convênio com a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER), para prestar assessoria técnica, social e ambiental para 

as famílias – (ATES) para os reassentados. Além desse apoio técnico, que inclui desde 

orientações individuais até capacitações coletivas, como exemplo as associações 

denominadas de: Associação dos Produtores Rurais do Projeto Joana Dark III 

(ASPROJANA), Associação dos Produtores Rurais do Projeto Santa Rita (ARESANTA) e 

Associação dos Produtores e Agricultores Rurais do Estado de Rondônia (ASPRAFER). 

(GRÁFICO 07) que receberam treinamento para desenvolver atividades que pudessem 

auxiliar no aumento da renda. 
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Gráfico 07: Associações do reassentamento Santa Rita 

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

O papel das associações é integrar as ações dos associados em benefícios da melhoria 

do processo produtivo do reassentamento à qual pertence. A organização das associações 

nesta situação tem influência da cultura, das ações e da estrutura própria de interesse que 

influencia cada reassentado, como podemos acompanhar no depoimento de um de um 

reassentado: 

Antes quando morávamos em Joana DÁrc só tinha uma associação a Asprojana, 

quando veio essas barragens e destruiu a vida de todo mundo e fomos obrigados a 

vir morar aqui em cima desse capim, muitas coisas mudaram, a primeira foi a 

divisão entre nós, pela manipulação de interesse, principalmente da Santo Antônio 

Energia que privilegiou uns e esqueceu a maioria, neste meio entrou o MAB, as 

igrejas evangélicas, Emater que foi mandada pela Santo Antônio para ficar dizendo 

que estamos bem aqui. O que acontece tem trator, mas só quem tem direito e quem 

fala bem da empresa, se não caso queira tem que pagar uma diária de 100 reais, 

quem não aceita as condições das associações fica sem nada. Ah, essas outras 

associações sugiram por desavenças e aí, as igrejas resolveram criar suas 

associações para os seus membros serem beneficiados. Moça é muito difícil não 

sei puxar saco, aí meu lote está nesta condição quase abandonado não tenho 

dinheiro para nada e a terra é muito ruim para plantar, tudo morre, diferente do 

assentamento meu lote fica próximo ao rio. (Entrevistado, K,2017) 

 

A participação dos reassentados é fundamental para o desenvolvimento local, esse 

espaço das associações neste caso especifico do depoimento é formado por diferentes visões 

e concepções da realidade, mas de fundamental importância para o acesso das informações e 

acompanhamento dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais desempenhados dentro 

do reassentamento. Para Ferrinho (1978), o papel das associações tem grande importância 
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para o desenvolvimento rural, pois através dessas organizações é possível aos agricultores a 

participação social na tomada de decisão e organização de mercados. 

As associações desenvolvem suas atividades baseado nos recursos oriundos dos 

benefícios fornecidos aos grupos responsáveis por coordenar cada núcleo existente que 

norteiam a produção para o mercado externo ao reassentamento. 

 O desenvolvimento do reassentamento sem as associações seria uma tarefa 

dificilmente possível, na realidade atual, a participação e fortalecimento dessas associações 

nos espaços sociais, políticos e econômicos agrega o reconhecimento de luta pelos direitos 

ceifado com a construção da hidrelétrica. O poder local, ou seja, força social organizada passa 

a ser visto como espaço de gestão político-administrativa. (FERRINHO, 1978; GOHN, 2003) 

Quando foram transferidos para o Santa Rita, os reassentados passaram a 

desenvolverem atividades, valendo-se de recursos oriundos dos benefícios recebidos do 

empreendedor que culmina com a produção agrícola diversificada resultando na reprodução 

e na dinâmica da agricultura familiar da região dos seguintes produtos: abacaxi, laranja, 

melancia, hortaliças, pimentas, milho, mandioca, macaxeira, criação de galinhas caipira, 

ovos, porcos, gado e a farinha de mandioca, entre outros. Dessa forma: 

O capital moderno, quando não mercantiliza as relações na agricultura estimula a 

espoliação dos produtores e dos meios de produção. Em determinadas regiões o 

capital se apoia em relações pré-capitalistas para obter resultados esperados, por 

exemplo, a manutenção de trabalho escravo e relações de aviamento com as 

comunidades tradicionais. (HERRERA, 2012, p.17) 

 

A interferência do capital nas produções agrícolas familiares no reassentamento vai 

sendo alteradas de acordo com a estrutura, dinâmica e organização das associações que 

reflete na forma autônomo que vão tecendo com o mercado consumidor. No reassentamento 

essas famílias vão reconstituindo seu modo de vida praticando diversas atividades dentro do 

processo de readaptação no novo território vão desenvolvendo atividades ligadas à 

agricultura mesmo diante de toda a dificuldade enfrentada. 

 Elas iniciam uma territorialização, com outro referencial, outro local para trabalhar, 

plantar e tirar seu sustento. Essa territorialização, fundamentada por Félix Guattari e Suely 

Rolnik (1996), vislumbra o novo território como uma forma de apropriação onde vão fazer 

suas atividades como a plantação ou produção farinha buscando sempre uma condição de 

vida melhor, como mostra o mosaico. (FIGURA 07). 
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Figura 07: Atividades no Reassentamento Santa Rita/ RO 

Fonte: imagens registradas por Silva em Pesquisa de campo, realizada em setembro, 2017. 

No reassentamento Santa Rita, em busca de melhorar a renda, produz-se uma 

diversidade de produtos na tentativa de poder realizar uma boa safra e ter condições de 

sustentar a família.  

O (GRÁFICO 08) apresenta as atividades desenvolvidas pelos reassentados no 

reassentamento Santa Rita, esse cenário mostra que 42% da base de renda ainda é a 

agricultura, prática exercida no antigo território. As famílias estão com dificuldades para o 

reestabelecimento das atividades produtivas ocasionadas principalmente pela qualidade do 

solo. 
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Gráfico 08: Fonte de renda – Reassentamento Santa Rita/RO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

Os reassentados desenvolvem o poli cultivo com uma variação de plantação frutas 

como banana, açaí, cacau, laranja, abacaxi, biriba, acerola, manga, grão como milho, feijão, 

hortaliças, peixes, carnes variadas (porco, carneiro, gado), queijo e seus derivados; produtos 

artesanais como pano de prato, boneca e tapetes e saborosos doces; e salgados, bolos e tortas, 

que são vendidos na feira “Sabor do Campo” (FIGURA 08) em parceria com a EMATER, 

Santo Antônio Energia e os reassentados. 

  Figura 08: Feira Sabor do Campo 

Fonte: imagens registradas por Silva em Pesquisa de campo, realizada em setembro, 2017. 

 

Em 2017 foi assinado um acordo entre os ministérios público Federal e Estadual 

(RO), a hidrelétrica Santo Antônio Energia e as três associações que representam os 
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moradores do Reassentamento Santa Rita (Asprojanas, Aresanta e Asprafer), viabilizando 

recursos para o cultivo agrícola para as famílias. 

 Na produção, a empresa Santo Antônio Energia disponibilizou dois hectares para 

cultivos agrícolas e quatro para formação de pastagens (GENTE DE OPINIÃO, 2011), isso, 

sem dúvida, é relevante, ainda que não signifique um processo de territorialidade. 

Das famílias entrevistadas no reassentamento, observa-se que os benefícios dos 

programas de assistencialismo do governo (GRÁFICO 09), como aposentadoria por idade, 

por problemas de saúde ou deficiência, culminando com a bolsa família, que em alguns lares 

é a única renda durante todo o mês. 

Gráfico 09: Benefícios do Governo / Santa Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

Considerando as características de geração de renda do reassentamento Santa Rita, 

baseada na agricultura e nas atividades diversas, observou-se que o reassentamento apresenta 

dificuldades na reprodução do seu meio de trabalho e apesar da melhoria no acesso para os 

moradores, a quantidade de produção diminuiu comprometendo a geração de renda, levando 

as pessoas a buscarem outras formas de emprego para conseguirem oferecer uma melhor 

qualidade de vida para os seus familiares. 

O modo de vida das famílias reassentadas, nesse contexto de desterritorialização, 

passa por um processo de reestruturação e ressignificação de luta pela terra. Os trabalhadores 

rurais são os atores sociais da Amazônia que são agredidos e têm seus direitos violados pela 

ação dos grandes projetos, as hidrelétricas, resultando no confronto entre a população local 

e os atores hegemônicos do capital, gerando trauma e tensões. O território vira palco de 
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disputa e os privilegiados são para os projetos do Governo Federal por meio das empresas 

construtoras. 

As famílias reassentadas passam por momento de adaptação que acontecem quando 

são reassentados e a terra não lhe garante o sustento e saem em busca de uma nova fonte de 

renda, uma forma de recomeçar no mercado de trabalho 

A invisibilidade da luta dos moradores por melhores condições significa um período 

de muitas perspectivas para redefinir o futuro dos reassentados na Amazônia após a 

construção de hidrelétricas. 

O exercício de ressignificação do reassentamento rural dos atingidos por barragens 

no contexto amazônico do século XXI tem mudando a estrutura do meio rural, gerando uma 

desigualdade na busca por melhores condições de vida porque o acesso ao novo território 

com a terra propiciada para o reassentado não lhe garante o direito de reprodução da condição 

de vida que tinha anterior à construção da hidrelétrica. O agricultor que tinha como base de 

renda a agricultura familiar e buscava viver da terra, perfaz um novo ciclo de luta pela terra 

e pela sua possível territorialidade. 

A sociedade moderna está criando uma grande massa de população sobrante, que 

tem pouca chance de ser de fato reincluída nos padrões atuais do desenvolvimento 

econômico. Em outras palavras, o período da passagem do momento da exclusão 

para o momento da inclusão está se transformando num modo de vida, está se 

tornando mais do que um período transitório (MARTINS, 1997, p. 33). 

A reflexão sobre exclusão social se assenta num modo de vida imposto pelos grandes 

projetos que são deferidos para Amazônia sem pensar na população local, desconsiderando 

sua economia de subsistência e o pertencimento de uma comunidade. 

Os reassentados de Santa Rita aprendem a conviver com a nova dinâmica proposta 

após a desterritorialização. A primeira mudança é na estrutura da casa que tinham no 

assentamento para as que receberam no reassentamento com um formato padronizado das 

moradias como aparência de um condomínio urbano. 

Em cada propriedade foram construídos: casa de alvenaria com 100 m² de área 

construída, fossa séptica e sumidouro, poço tubular com reservatório de água com capacidade 

de cinco mil litros e rede hidráulica e de energia elétrica instalada. Além disso, a Santo 

Antônio Energia está disponibilizando a cada família um kit com 100 mudas de frutíferas 

diversas a serem cultivadas no quintal, e recurso financeiro para a construção de um galpão 

com 25 m² de área construída. (Santo Antônio Energia, 2015). 

O reassentamento Santa Rita dispõe de um centro comunitário, campo de futebol e 

escola municipal com 09 salas de aula. A moradia é o primeiro arranjo providenciado pela 
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empreendedora Santo Antônio Energia, em seguida o restante da infraestrutura do 

reassentamento que conta com serviços de: posto de saúde (A); Escola Municipal Flor do 

Cupuaçu (B); igreja católica (C) e igreja evangélica. (FIGURA 09) 

Figura 09: Estrutura de serviços do Reassentamento Santa Rita. 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

A escola Municipal de ensino fundamental (EMEF), Flor do Cupuaçu, fica localizada 

na Br 364, Km 54, Projeto de Reassentamento Santa Rita. A escola recebeu esse nome em 

homenagem a um dos principais produtos da região, fonte de renda dos produtores locais. 

(Santo Antônio Energia, 2015). 

O principal objetivo da construção do Reassentamento Santa Rita foi atender ao 

Programa de Remanejamento das Populações Atingidas e receber 135 famílias do Projeto de 

Assentamento Joana D’Arc, que moravam em uma das áreas de influência do reservatório da 

Usina Hidrelétrica Santo Antônio. No reassentamento Santa Rita tem um total de sete igrejas 

evangélicas. (Santo Antônio Energia, 2015). 

4.2 O reassentamento RRC (Belo Monte), no Estado do Pará 

 

O Reassentamento Rural Coletivo – RCC (MAPA 07) se localiza no município de 

Vitória do Xingu/PA, com latitude 02º52'48" sul e longitude 52º00'36" oeste, precisamente 

no Travessão 27km da rodovia Transamazônica. É resultado do projeto elaborado pela Norte 

Energia como política mitigatória de compensação para famílias que ocupavam áreas rurais 

A B 

D C 

https://www.escol.as/cidades/17-porto-velho/bairros/348313-zona-rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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atingidas pelo lago da UHE Belo Monte. Recebeu a construção de casas e infraestrutura 

básica em 28 lotes rurais de 75 hectares cada, ocupando uma área total de aproximadamente 

2,4 mil hectares. Nesta área tem 30lotes no total, mas dois são áreas protegidas pelo 

patrimônio histórico por se trata de sítios arqueológicos. 

A previsão, com base na análise preliminar do Cadastro Socioeconômico (CSE), 

realizado na área rural, é a de que exista cerca de 150 famílias de não proprietários rurais 

residentes com potencial de elegibilidade para a modalidade de RRC. 

 Os beneficiários elegíveis para essa modalidade estão entre proprietários/posseiros 

residentes com imóveis menores que um módulo fiscal de área (75 ha), ocupantes e residentes 

de ilhas, parceiros, meeiros, ocupantes do mesmo imóvel ( incluindo familiares, em sua 

maioria filhos),arrendatários, agregados e outros moradores, com perfil para opção pelo 

reassentamento nas áreas remanescentes do Reservatório Xingu e Ilhas, desde que tais áreas 

se enquadrem nos critérios de suporte ao reassentamento. 

 Conforme detalhado no bojo do Projeto 4.1.4 do PBA – “Projeto de Reorganização 

de Áreas Remanescentes”. Norte Energia (2915, p.04. O (QUADRO 05) mostra a estrutura 

do reassentamento que a Norte Energia elaborou para as famílias que viviam nas condições 

citadas acima na área rural. 

Quadro 05 - Áreas dos componentes do Reassentamento Rural Coletivo – RRC  

ESTRUTURAS ÁREA (ha) 

Área Total do Projeto 2.474,6417 

Área de Reserva Legal (ARL) 1.770,6600 

Área de Preservação Permanente (APPs) 194,5600 

Área dos Lotes (AUAS) – 28 áreas com, aproximadamente, 15 ha 440,4543 

Área do Centro Comunitário 3,0957 

Área do IBAMA 3,0200 

Área da Serraria 6,5798 

Reserva Técnica (Norte Energia) 29,1419 

Estradas 4,2300 

Sítios Arqueológicos 22,9000 

Fonte: Norte Energia, 2015. 

 

Esses espaços não supriram a necessidade dos reassentados. Essas famílias 

transferidas compulsoriamente para um novo território, precisaram se adaptar às novas 

condições de subsistência e suprir suas necessidades básicas, como o acesso à saúde, 

educação e segurança pública. Os moradores do reassentamento para ter acesso aos serviços 

básicos como:  saúde e educação necessitam deslocar-se para as comunidades e vilarejos 

próximo para receber estes atendimentos.
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                               Mapa 07: Reassentamento Rural Coletivo- km27- Vitoria do Xingu- PA  

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).     

Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de 

campo,2017/2020. 

                               Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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Esses são os espaços de convivência comunitária, um galpão comunitário (A), 

utilizado para reuniões da associação, e um campo de futebol (B), para socialização e práticas 

esportivas, como mostra a (FIGURA 10): 

Figura 10: Áreas de lazer /RRC 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

O reassentamento não consta com escola e posto de saúde, dificultando o processo de 

reterritorialização dos moradores. Para o acesso à educação, as pessoas precisam se deslocar 

para uma escola localizada no km 18, agrovila Leonardo D’Vinci, a qual disponibiliza apenas 

séries do ensino fundamental menor e maior. 

 No caso dos estudantes que precisam de acesso ao ensino médio, é necessário o 

deslocamento até as escolas do município de Altamira ou Vitoria do Xingu. Para tratamento 

médico se deslocam para a comunidade Baixada, Leonardo D`vinci, Altamira, Anapu, 

Vitória do Xingu entre outros. 

Segundo Arcanjo, Silva e Herrera (2017), o plano EIA/RIMA deve incluir um 

programa de reassentamento da população, que preveja não apenas instalações físicas e 

equipamentos sociais, mas também apoio técnico e financeiro, bem como outras providências 

que visem assegurar a integração social e auto sustentação econômica dos reassentados. 

Entende-se que isso inclui o acesso dos moradores ao ambiente escolar, devendo também ser 

propiciada aos mesmos uma forma de transporte para os que necessitam ir à escola. 

Com esse compromisso, a Norte Energia acompanha as famílias desde a saída dos 

imóveis para até área selecionada para o reassentamento rural, e presta apoio para ampliar o 

êxito do processo de realocação dessas famílias e a reorganização das atividades produtivas. 

A B 
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No contexto dos atingindo de áreas rurais, cabe colocar que esses estão vinculados a 

um espaço produtivo, com relação com a terra, onde desenvolvem atividades ligadas à 

produção de alimentos, portanto, é necessário pensar as condições desse reassentamento. 

(...) nas áreas rurais integrantes da Área Diretamente Afetada (ADA) da UHE Belo 

Monte predominam a agricultura familiar e a economia de subsistência. Uma parte 

significativa dos produtores está instalada em imóveis originários de assentamentos 

implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

e, destaca-se também, a presença de famílias que exploram imóveis nas ilhas do 

rio Xingu que deverão ser remanejadas (NORTE ENERGIA, 2015, p. 2). 

O processo de relocação para o RRC foi iniciado no mês de setembro de 2015 e, em 

dezembro de 2015, contava com 27 famílias relocadas para seus lotes, faltando a 

transferência de apenas 01 família. (NORTE ENERGIA, 2015).  

 Grandes projetos energéticos, como a Usina Hidroelétrica de Belo Monte (UHBM), 

são planejados e pautados nos argumentos (discursos) desenvolvimentistas, os quais alegam 

que o Brasil precisa gerar energia para conseguir crescer de forma sustentável. No entanto, 

discursos como esses desconsideram a dinâmica socioespacial dos atores locais, 

desvalorizando a organização anterior do território e a sua regulação interna.  

Esse conjunto de ações modificadoras do território vem ligado a uma gênese do 

próprio capital, em que à medida de sua necessidade própria de reprodução e ampliação, 

aplica-se ações de força capazes de provocar mudanças na vida dos atores socais, bem como 

a inserção de objetos capazes de potencializar fluxos e orientar a reprodução do capital.  

Não por acaso, “o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, 

povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais 

tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes” (SANTOS, 2006, p. 39). Nesse 

contexto, as famílias foram retiradas do seu território para ceder espaço a um sistema de 

objeto moderno que modifica a estrutura local. 

Essas informações foram levantadas e organizadas dentro do Cadastro 

Socioeconômico (CSE) realizado pela Norte Energia, que serviria como base para a 

realocação. O Reassentamento Rural Coletivo caberia somente às famílias que não tinham 

posse da terra, mas que estabeleciam morada ou trabalho nessas propriedades. Essas eram 

enquadradas no relatório da Norte Energia como “não proprietários rurais residentes”. 

A consolidação da proposta do reassentamento como política de compensação para 

as famílias de “não proprietários rurais residentes” surge a partir de uma contraditória decisão 

do IBAMA. Após análise do 5º Relatório Consolidado (RC) de Andamento do PBA e 

Atendimento de Condicionantes, sob o Ofício OF 02001.007620/2014-07 DILIC/IBAMA, 

em setembro de 2014, estabeleceu-se o fim da política de acesso à carta de crédito, a qual se 
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dava a maioria das compensações, passando para a política de reassentamento rural 

individual em área remanescente (RAR) e reassentamento rural coletivo (RRC) (NORTE 

ENERGIA, 2015). Dessa forma, firma-se o estabelecimento de um processo direcionado de 

reassentamento, não dando a oportunidade do direito de escolha às famílias. 

As casas construídas no RRC possuem três quartos, cozinha, sala, banheiros 

adaptados para pessoas com deficiência, fossa séptica, rede de energia elétrica, poço artesiano 

e vias de acesso. Importante destacar que a infraestrutura estabelecida é uma tentativa de 

minimizar os descontentamentos das famílias retiradas compulsoriamente dos seus lugares 

de origem e uma forma direta de tentativa de sociabilidade e ressignificação socioespacial.   

O reassentamento foi organizado pela Norte Energia, desde as distribuições dos lotes 

para as famílias indenizadas entre os anos de 2014 e 2016 até as áreas de Preservação 

Permanente (APP), as quais as famílias do RRC não podem se apropriar dos recursos nelas 

existentes.  Ao serem reassentadas, as famílias passam a lidar com novas dinâmicas 

socioespaciais, distintas das dinâmicas anteriores a que estavam habituadas, aquelas 

intrínsecas ao cotidiano.  

O RRC surgiu como forma compensatória e reparadora dos impactos causados nas 

áreas onde residiam as famílias no reservatório do rio Xingu. NO (MAPA 08), apresenta-se 

a distribuição dos lotes ao longo do travessão do km 27. 

 O RRC tem sido (re)funcionalizado à medida que as famílias remanejadas do entorno 

do reservatório da hidrelétrica vão tentando produzir seus novos territórios.
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              Mapa 08: Espacialização dos lotes no RRC  

              Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat (2020).     

              Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da pesquisa de campo,2017/2020. 

              Responsável técnico: Nathany Melo Machado Arcanjo  
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O Território foi sendo transformado e organizado pela territorialização dos 

reassentados nos lotes de forma diferenciada, tendo em vista que nem todas as famílias foram 

reassentadas nos mesmos períodos, esse processo de readaptação se deu de forma desigual. 

 As mudanças ocorridas na organização social, econômica e cultural desses 

reassentados, enfrentam a luta pela reprodução de seus modos de vida em novos e diversos 

territórios que visam a conquista de outras possibilidades para continuar se refazendo. 

 Os reassentados são atores que vivem um processo de mudança no seu cotidiano e 

têm uma forma de percepção do refazer, num tempo lento, pautado na dinâmica da 

natureza/rio. Enquanto para a empresa construtora, essa dinâmica acontece numa 

temporalidade rápida, que incide na construção e reconstrução da reprodução do capital.  

A (TABELA 06) apresenta a área de cada lote agrícola para o Uso Alternativo do solo, 

segundo projeto elaborado pela Norte Energia como forma de compensar as famílias que 

moravam em áreas rurais atingidas pelo reservatório de Belo Monte. 

Tabela 06: Áreas de Uso Alternativo do Solo (AUAs) por Lote  

LOTE ÁREA (HA) LOTE ÁREA (HA) 

Lote 01 15,0881 Lote 15 15,0905 

Lote 02 16,9277 Lote16 15,4434 

Lote 03 17,1747 Lote 17 15,3623 

Lote 04 15,0007 Lote 18 15,0082 

Lote 05 15,0245 Lote 19 15,0941 

Lote 06 17,3182 Lote 20 15,3639 

Lote 07 17,2944 Lote 21 15,4375 

Lote 08 16,5375 Lote 22 15,2387 

Lote 09 15,2407 Lote 23 15,6454 

Lote 10 16,9284 Lote 24 16,3720 

Lote 11 15,9694 Lote 25 16,3212 

Lote 12 15,0447 Lote 26 16,1037 

Lote 13 15,0645 Lote 27 15,0958 

Lote14 15,0731 Lote 28 15,1911 

Fonte: Norte Energia, 2015. 

As famílias foram reassentadas e, no primeiro ano, receberam Assessoria Técnica, 

social e Ambiental (ATES). Os projetos destinados aos reassentados foram: distribuição de 

sementes, adubo, calcário e o veneno que era para conter o capim (já que o local era uma 

antiga fazenda), a piscicultura, viveiro com mudas, pintinhos e ração para criação de 

galinhas.
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Essa população percorreu um longo caminho até se alocado no RRC, uma dinâmica 

de migração com seus avós, pais e ou/ parentes motivados pela busca de melhoria de vida, e 

a oferta de trabalho na região do Xingu. De acordo com Silva (2013, p.58) A maioria migrou 

em busca de terras, motivados pelos grandes empreendimentos do governo Federal, 

principalmente no período da construção da transamazônica.  Conforme (GRÁFICO 10). 

Gráfico 10: Origem dos reassentados/RRC 

         

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

 Segundo Herrera e Guerra (2006) a descapitalização dos pequenos agricultores 

familiares alicerçados às conquistas de novas terras para o desenvolvimento das atividades 

agrícolas, foram às características marcantes da ocupação espontânea observada ao longo da 

região. 

Esse trajeto não foi realizado direto para o RRC, antes buscaram estabilidade em 

outras localidades da região do Xingu, principalmente próximo ao rio. De acordo com Silva 

(2013, p. 57), a maioria saiu na juventude de sua terra natal, os motivos: trabalho, estudo, 

afeto e o sonho de ter a propriedade da terra. A população que reside hoje no reassentamento 

morava em diversas partes do reservatório do rio Xingu, com predominância para os que 

viviam na comunidade do Palhal, conforme o (GRÁFICO 11). 
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Gráfico 11: localidade anterior/RRC 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

 Ao elaborar o EIA/RIMA, a empresa deve apresentar um plano das alternativas de 

remanejamento das famílias cujas terras serão atingidas com a construção da usina. A 

apresentação desse plano é necessária para a concessão da Licença Prévia, através da qual o 

órgão licenciador atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação.  

O referido plano deve incluir um programa de reassentamento da população, que 

preveja não apenas instalações físicas e equipamentos sociais, mas apoio técnico e financeiro 

e outras providências que visem assegurar, em médio prazo, a integração social e a auto 

sustentação econômica dos reassentados. No antigo território já contavam com algumas 

benfeitorias que lhe garantia uma renda pelo tempo de convivência na propriedade conforme 

o (GRÁFICO 12). 

Gráfico 12: Tempo de moradia anterior/RRC 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 
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Essa dinâmica de deslocamento, desfavoreceu a saída da antiga moradia, pois já tinham 

uma trajetória e um núcleo consolidado que foram construindo e adequando às 

transformações de acordo com as necessidades para as atividades econômicas. 

Esses reassentados que viviam de atividades tradicionais, necessitam se refazer com 

a nova realidade em que precisam se adaptar a essa transformação brusca no seu modo de 

vida, dando novos significados ao novo território, (GRÁFICO 13). Partindo, assim, de uma 

abordagem de território usado, conceito de Milton Santos, configura objetos e ações, 

sinônimo de espaço humano, espaço habitado e em constante transformação. 

         Gráfico 13: Tempo de moradia/ RRC 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

O território no reassentamento é usado para desenvolver a agricultura com plantios 

diversificados (FIGURA 11), (milho, cacau, banana, mamão, abacaxi, maracujá, mandioca e 

outros), utilizando as práticas e técnicas rudimentares, pois tanto a plantação quanto a 

colheita são feitas manualmente, o que garante a continuação do sustento da família.  
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Figura 11:Plantio diversificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

O relato do entrevistado respalda o sucesso do plantio apresentado em um certo 

período do ano. 

A terra é ruim e mesmo com adubo as plantações morrem, plantei arroz, macaxeira, 

milho entre outros, mas não prestou. A terra é muito seca, as mudas de cacau 

morrem antes de começar a produzir, falta água, uma irrigação para as plantações, 

mas no período do inverno, conseguimos uma boa produção de diversas plantações, 

mas quando chega o verão as plantações às vezes morrem e caem a produção, aí 

fica difícil até para termos na nossa alimentação (Entrevistado, L, 2017). 

 

Corroborando com a fala do entrevistado acima, sobre os pontos negativos 

relacionados as questões físicas que apresentam o solo do Reassentamento Rural Coletivo, 

tem-se como embasamento que: 

O solo do RRC km 27 apresenta um histórico de uso intensivo em pastagem 

indicando que o mesmo é fragilizado fisicamente, para tal afirmação, foi 

observado, durante as pesquisas de campo um grau significativo de compactação 

desse solo, demostrando que este sofreu diversos processos antrópicos, instituindo 

fatores negativos no estabelecimento de qualquer cultura agrícola. Além disso, fica 

evidente na fala de alguns reassentados que a terra não é propicia para as atividades 

agrícolas que foram estimulados a cultivar. (ARCANJO, 2019, p.15) 

 

Para as práticas agrícolas que anseiam realizar no RRC, o solo necessita ser 

reequilibrado com os fatores físicos (grau de compactação, água) e químicos (adubação, 

matéria orgânica, fertilidade). Evidenciou-se que o reassentamento não possui condições 

favoráveis, equilíbrio mínimo, o que torna desfavorável para certas produções agrícolas, 

principalmente a lavoura cacaueira, por ser plantas exigentes em nutrientes. ARCANJO, 

2019, p.16). A área do reassentamento novamente reintegra a atividade da pecuária em alguns 

lotes. Essa classificação pode ser observada na (TABELA 07). 
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                Tabela 07: Uso do solo nos lotes do RRC 

Lotes Uso do solo 
Área uso do 

solo (ha) 
Lotes Uso do solo 

Área uso 

do solo 

(ha) 

Lote 01 Agricultura 15,0881 Lote 15 Agricultura 15,0905 

Lote 02 Agricultura 16,9277 Lote 16 Agricultura 15,4434 

Lote 03 Pecuária 17,1747 Lote 17 Agricultura 15,3623 

Lote 04 Agricultura 15,0007 Lote 18 Agricultura 15,0082 

Lote 05 Agricultura 15,0245 Lote 19 Agricultura 15,0941 

Lote 06 Pecuária 17,3182 Lote 20 Agricultura 15,3639 

Lote 07 Agricultura 17,2944 Lote 21 Agricultura 15,4375 

Lote 08 Agricultura 16,5375 Lote 22 Agricultura 15,2387 

Lote 09 Agricultura 15,2407 Lote 23 Pecuária 15,6454 

Lote 10 Pecuária 16,9284 Lote 24 Agricultura 16,3720 

Lote 11 Agricultura 15,9694 Lote 25 Agricultura 16,3212 

Lote 12 Pecuária 15,0447 Lote 26 Agricultura 16,1037 

Lote 13 Agricultura 15,0645 Lote 27 Agricultura 15,0958 

Lote14 Agricultura 15,0731 Lote 28 Agropecuária 15,1911 

                    Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

As práticas realizadas no solo podem modificar suas propriedades físicas, em sua 

grande parte na estrutura, podendo as alterações ser permanentes ou temporárias e ainda 

influenciar os processos erosivos. O solo, que é submetido a um cultivo intenso, tem a sua 

estrutura original alterada, tanto em níveis de poros quanto na sua densidade (CARPENEDO; 

MIELNICZUK, 1990). 

Os impactos gerados, tanto pela agricultara como pela pecuária, podem ocasionar 

processos de degradação mais intensa no RRC, lembrando que toda a estrutura do 

reassentamento foi construída na área de uma antiga fazenda. 

A empresa Norte Energia, através da terceirizada que presta serviço no 

reassentamento, deveria promover o ensino de técnicas de reconstituição sobre o uso do solo 

para que futuramente o território que hoje eles possuem não sofram alterações mais 

significativas e prejudiciais.  

De acordo com os moradores remanejados, os mesmos teriam direito a escolher a 

atividade que queriam exercer na propriedade: agricultura, criação de galinhas ou peixes. O 

direito de escolha, foi negado em algumas situações, como é o caso do entrevistado, que 

informou que em seu lote anterior praticava atividades pecuaristas, produção de peixes em 

tanque e, na agricultura, produzia cacau.  

Observa-se, em seu relato, que sua intenção no atual lote era obter um tanque de 

peixes, já que o projeto dizia ser possível fazer a escolha desse modo de produção, porém no 

relato fica evidente que isso não aconteceu.  
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Nós escolhemos o tanque, mas dissemos que aonde que era para ser o tanque, não 

podia fazer que fosse a tal APP, nós queríamos fazer bem aí, perto. “Não mais bem 

aí perto não pode porque todo mundo vai roubar, todo mundo vai mexer” e falamos, 

“não, já que tem a água lá em baixo vamos jogar a água encanada”, demos essas 

ideias entraram de acordo. (Entrevistado, M, 2017). 

O reassentado relata, com tristeza, o fato de não ter obtido a forma de produção 

desejada. Dentro das propostas impostas, ele aceitou a atividade da agricultura, em que, 

segundo ele, foram fornecidas as mudas de cacau, banana, mandioca, milho e macaxeira para 

plantio. O solo pobre de nutrientes dificulta a produção, a intensa atividade pecuarista 

desenvolvida anterior deixa área desapropriada para a nova atividade. 

Desse modo, o avanço do capim se dá de maneira incisiva, sendo que a assistência 

através do Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), 

responsável por viabilizar o veneno para conter o avanço do capim, ocorreu apenas uma vez 

e de forma demorada. A distribuição dos animais para a criação como o   peixe em tanque, o 

viveiro de galinhas, a estufa com as mudas para o cultivo de alimentos como fonte de renda. 

(FIGURA 12). Tudo foi viabilizado de forma lenta. 

 A relação e apropriação do território em que os reassentados estão dinamizando a 

partir do momento em que foram realocados, darão nova direção às suas atividades 

produtivas, já que foram beneficiados pelo consórcio com os seguintes itens: 110 galinhas 

para abate, produção de ovos para consumo e venda sementes (entre elas de milho e cacau) 

e mudas de banana para continuar o sustento da família.  

Os moradores remanejados tem direito a escolher entre agricultura, criação de 

galinhas ou peixes, além de tudo, ainda tinham direito ao viveiro com pés de cacau e outras 

mudas de plantas. 

Figura 12: Projetos de assistência do reassentamento 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 
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A assistência não condiz com o prometido no projeto, não ocorrendo à manutenção e 

a adequada assistência às famílias, que deveria garantir o sustento e exploração econômica 

do reassentamento. À vista disso, observamos que o empreendedor está muito longe de 

primar, de forma integral, pela garantia dos direitos dos afetados e pela conservação do meio 

ambiente. Vemos como a construção da usina de Belo Monte alterou consideravelmente o 

modo de vida dessas famílias reassentadas e como, diante do processo de modificação, pouco 

foi feito para amenizar os impactos ocasionados pela hidrelétrica.           

Essas populações passam a ter sua organização social e econômica desestruturada 

diante das mudanças impostas pelos atores hegemônicos do capital, que têm seus interesses 

e não medem esforços para que prevaleçam os seus projetos, de modo a refuncionalizar esse 

território, provocando situação semelhante à descrita por Cavalcante (2012), ao assumir que 

o território se transforma, tecnifica-se, (re)organiza-se e se (re)funcionaliza.  

A forma como os reassentados vêm se criando, se refazendo e assegurando a 

reprodução social nos novos territórios contêm, pois, importantes elementos para a 

interpretação. A partir do momento em que os reassentados deixaram de receber os benefícios 

da Norte Energia, tiveram que desenvolver atividades para obter uma renda.  

Eles se organizaram de forma coletiva com a criação da Associação dos Produtores 

do Reassentamento Rural de Belo Monte (APRRBM). A organização coletiva de base 

comunitária é formada exclusivamente pelos reassentados.  

Entre os objetivos, eles buscam se fortalecerem através da Associação para 

conseguirem melhores oportunidades de mercado, com a comercialização conjunta da 

produção. Além de ser essa a instância local e o principal espaço coletivo para o diálogo e a 

tomada de decisões sobre assuntos comuns de interesse do Reassentamento.  (SANTOS, 

2019, p.95) 

Esse convívio na coletividade permite aos reassentados construir outros traços de 

pertencimento com o lugar e com a nova vizinhança, facilitando a integração e aceitação da 

condição de vida imposta após o processo de desterritorialização. 

4.3 A reterritorialização nos reassentamentos Santa Rita (RO) e RRC (PA). 

 

Na elaboração dos reassentamentos, os empreendedores não dinamizam como será o 

processo de reterritorialização da população remanejada para outro território, sendo assim 

algumas famílias conseguem permanecer no lote.  

Os reassentamentos rurais coletivos que são elaborados na Amazônia pelos grandes 

empreendedores energéticos deveriam proporcionar a efetividade do direito à moradia 
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adequada e terra alternativa de qualidade igual ou superior à original, sob as mesmas 

condições ambientais, geográficas e estruturais. 

 Essas situações acarretaram o aumento dos problemas estruturais já existentes, 

representando um enorme desafio para a configuração de políticas sociais claras e eficazes 

que fortaleçam o seu território (COELHO, 2006). 

As famílias reassentadas pertenciam a um grupo com ligações com a prática de 

atividades agrícolas e pecuárias e/ou ligados aos espaços das ilhas.  

Assim, como forma de manterem seus modos de vida, pensou que a opção pelo 

reassentamento seria a melhor política, acreditando que teriam a terra e o rio próximos. O 

(GRÁFICO 14) mostra o desenvolvimento da condição produtiva dos reassentados. 

Gráfico 14: Condição Produtiva dos Reassentados. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

Essas condições não são desfavoráveis, mas o fato de antes não ter uma propriedade 

sua, e agora está no que é seu, motiva muitas famílias a permanecer no reassentamento, como 

identificado no relato a seguir: 

Antes não tinha casa, vivia na sombra do terreno da minha irmã, cuidava das coisas 

dela, mas nada era meu, vivia pela misericórdia de Deus, não optava em nada, agora 

a terra é minha, tem sim as dificuldades, mas para quem tem coragem de reinventar 

vive bem aqui. Só o fato de dormir e acordar dentro do que é meu, me deixa 

sossegado. (Entrevistado, N, 2017) 

 

No relato está um dos elementos que contribuem para essa condição que vem 

influenciando na permanência e manutenção do modo de vida desses reassentados nos 

reassentamentos rurais coletivos na Amazônia.  O cenário produtivo se faz importante pelo 

olhar da permanência desses reassentados na terra, que para a reprodução familiar, fazem -

se necessário à produção no lote, o uso da terra no reassentamento para fim produtivo é 

central para a reprodução e permanência dessas famílias.  
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A importância da terra para as famílias está ligada essencialmente ao seu modo de 

vida. A maior parte dos reassentados está sobrevivendo diretamente das atividades 

desenvolvidas nas áreas, apesar das atividades produtivas estarem em uma direção negativa, 

ainda é a maior provedora da subsistência local, pois 72% dos entrevistados trabalham na 

agricultura, 07% no Consórcio Construtor Belo Monte, 07% na serraria local e 14% não 

informaram. (GRÁFICO 15) 

Gráfico 15: Trabalho Atual  

 

Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

Faz-se necessário, a discussão referente as condições a que foram reassentadas essas 

famílias, e, quais são as condições da terra e as estruturas necessárias para manutenção do 

modo de vida.  Tantos motivos dificultam a permanência desses reassentados nas áreas, mas 

tantos outros os fazem permanecer. Isso significa que há uma resistência frente aos problemas 

gerais que esse território novo apresenta. Vejamos o (GRÁFICO 16), que apresenta as 

motivações apontadas pelos reassentados. 
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Gráfico 16: Motivação de permanência no RRC 

 Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

Em uma leitura geral, as repostas estão assentadas de duas formas que sintetizam a 

condição atual do RRC: de um lado a condição colocada pelos os entrevistados, os quais 

dizem continuar, mesmo diante das inúmeras dificuldades, pois não há outra opção, além da 

única possibilidade de reprodução da vida desses familiares, que está vinculada à 

permanência no RCC. 

A outra forma está ligada à importância social, simbólica e de valor que tem os 

espaços rurais, pois esses contam com um conjunto de elementos que não há como comparar 

com os espaços urbanos, quais sejam a não violência, a falta de trabalho, a agitação, etc.  

Essa segunda leitura aponta uma significância que tem o território para os 

reassentados do RCC, enxergando-o como “território usado”, “o lugar de residência e 

morada, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 2005, p. 14), 

como relata o entrevistado. 

Já estou adaptado à nova realidade, antes de vir morar no Travessão do RRC, do 

Travessão do km 27, já desempenhava atividade agrícola, eu e minha família 

residíamos e trabalhávamos na localidade da ilha da Fazenda, onde realizava a 

atividade pesqueira, sendo esta, minha antiga profissão e que ainda dela sinto 

saudade. (Entrevistado, O, 2017) 

 

Os reassentados estão procurando se refazer desenvolvendo atividades 

complementares para auxiliar na renda, pois nem todos conseguiram manter e continuar com 

as atividades oferecidas pelo projeto dos consórcios construtores. 

As estratégias de produção material e reprodução social desses reassentados, 

baseados no conhecimento da terra, nas redes informais elaboradas nos novos territórios, na 
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produção de autoconsumo e no trabalho familiar, vem lhes garantindo a reprodução, mesmo 

tendo sido deslocados e reassentados.  

Os exemplos de reprodução são os pequenos comércios, casa de farinha particular, 

venda de artesanato, trabalhos de costura, assalariado e autônomo (como o de pedreiro) e 

trabalhador braçal. Assim suas bases materiais vêm sendo construídas nos novos territórios 

ocupados, reforçando a importância de compreender a lógica de reprodução social. 

 As atividades complementares que estão sendo desenvolvidas pelos reassentados do 

reassentamento Santa Rita, vem possibilitando um processo de valorização e conhecimento 

de outras vivências que transforma em novos padrões de produção, com estratégias de 

organização capaz de assegurar um lucro e uma maior estabilidade na renda. (FIGURA 13) 

      Figura 13: Reprodução de serviços 

            

      Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

Nessa perspectiva dos reassentados, o território se apresenta permeado de significado, 

sendo um espaço de identificação e/ou pertencimento. Território não é só abrigo ou recurso, 

tampouco prisão (RAFESTIN, 1993), o território está ligado à sobrevivência, estratégia, 

reprodução, uso e vivência propriamente no território usado (SANTOS 2001). É nessa leitura 

de território como espaço biológico, que ressaltamos a importância da conquista da terra e a 

necessidade das estruturas para melhor reprodução dos reassentados. 

O saber local continua invisível e indecifrável aos olhos daqueles que elaboram os 

projetos de desenvolvimento da Amazônia. Para as empresas construtoras, pensar na base 

material é suficiente para resolver a situação das pessoas que vão passar pelo deslocamento 

compulsório com a construção da hidrelétrica. 

Essa adaptação requer a recriação de espaços onde esses reassentados procuram 

meios e formas de se reestabelecer resgatando seus costumes, técnicas e práticas do antigo 
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território, conectados com as novas técnicas e práticas, experiências que adquiriram ao longo 

desse processo tanto para fins produtivos, quanto para fins de moradia e de desenvolvimento 

deles próprios. Nesse sentindo, Santos (2008) nos diz que a experiências vividas ficaram para 

trás e a nova residência obriga às novas experiências. Trata-se de um embate entre o tempo 

da ação e o tempo da memória. Obrigados a esquecer, seu discurso é menos contaminado 

pelo passado e pela rotina. 

A maioria dos moradores tinha parentes próximos ao local de moradia, o que 

caracterizava identidades culturais comuns entre os indivíduos. A perda de seu território de 

moradia, de suas relações sociais e de sua renda e a falta dos recursos naturais, são 

características evidenciadas quando nos deparamos com a realidade dos reassentados. 

Rezende (2002) explica que os aspectos simbólicos dos indivíduos que são atingidos 

por um empreendimento hidrelétrico não são citados dentro do processo de licenciamento 

ambiental, resultando em um dano imaterial, que afeta bens incorpóreos das pessoas, como 

seus sentimentos, afetividade e seu psíquico.  

Não há, portanto, uma forma real de compensar os danos imateriais, algo que é 

subjetivo para cada um desses indivíduos. Para Silva e Silva (2012), as hidrelétricas são 

projetos que visam a apropriação e a reprodução do espaço sob uma ótica lucrativa e 

exploratória dos recursos naturais, ignorando as populações que ali vivem e possuem vínculo 

imaterial com a área a ser impactada.  

Dentre os impactos sociais ocasionados pela construção de um empreendimento 

hidrelétrico está o deslocamento compulsório, que se caracteriza pela fragmentação das 

relações de pertencimento dos impactados com o seu lugar de moradia e com os elementos 

que fazem parte do seu modo de vida.  

Tratando-se dessa ruptura dos laços afetivos e culturais estabelecidos nas áreas 

diretamente afetadas pelo barramento e criação do reservatório da UHE Belo Monte, são 

perceptíveis as mudanças que afetaram os moradores do RRC, pois eles tinham relação direta 

com o rio e atualmente não possuem mais essa ligação.  Essa realidade foi constatada na fala 

do entrevistado: 

Deixou-me saudades de comer ovos de tracajá, pacu gordo... Saudades de andar de 

barco, pescar só para comer mesmo. Eu ainda tenho vontade de ter minhas 

coisinhas, meu barco, meu motor, passear no rio, pescar, tomar banho, pegar uma 

praia (Entrevistado, P, 2017). 

Dessa maneira, os reassentados expressam a tristeza pela desconsideração, dos 

direitos simbólicos dos atingidos por barragens, por parte Consórcio Construtor que despreza 

a perda dos seus elementos imateriais. 
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No quintal da casa do entrevistado, encontramos o marco do descaso com o atingido 

pela barragem: o motor que era utilizado pela família quando ainda morava na comunidade 

do Palhal, próxima a cidade de cidade de Altamira. O barco foi furtado no processo de 

mudança para o RRC, mas esse motor representa, ainda, seus laços afetivos e de identidade 

com o Rio Xingu, bem como o rompimento com o seu antigo modo de vida.  

Nesse sentido, Fearnside (2011) afirma que, muitas vezes, o Governo acredita estar 

retirando as pessoas de uma condição ruim e as levando ao progresso, em razão da construção 

de uma barragem. O autor, contudo, garante que as hidrelétricas geram mais pobreza e têm 

significativos impactos negativos, tanto sobre a população humana como sobre o meio 

ambiente. 

A entrevistada relata com saudade a sua vida de antes da UHE Belo Monte, 

expressando um grande pesar em sua fala, pelas perdas sofridas, principalmente o sentimento 

de saudades do Rio Xingu. 

 O que não tem aqui é um rio para nós banhar, a não serem aquelas pontezinhas 

que vocês viram ali, mas.... Hoje nós não temos, sabe o que é a mudança? .... 

Aqui.... Não tem aqui é um igarapé para cada pessoa, igual a mim tinha uma 

barragenzona lá e aqui nós não temos. (Entrevistada, Q, 2017). 

A entrevistada comenta, em seu depoimento, que assim que chegou ao RRC/travessão 

km 27 ele utilizava o canal do rio Xingu próximo ao seu lote para pescar e tomar banhos, 

mas foi proibido, pela Norte Energia, de utilizá-lo para quaisquer fins, causando mais uma 

vez o rompimento dos laços com o rio.  

Apesar de existir um igarapé chamado Jóa e atravessar o RRC, o mesmo não passa 

nas proximidades de todos os lotes, além de tudo, grande parte do igarapé pertence ao sítio 

ecológico, e a maior parte dos reassentados não podem fazer nenhum tipo de uso, pois a 

entrada na área é proibida para fins de pesca ou caça. 

Diante do evidenciado, as famílias que residiam no assentamento Joana D´Arc e nas 

comunidades e ilhas do reservatório da margem direita do rio Xingu e que foram realocadas 

para os reassentamentos Santa Rita-RO e RRC-PA, respectivamente, estão tentando criar 

estratégias de se refazer e resistir diante da condição imposta para eles no novo território. A 

maioria dessas famílias luta para permanecer na terra em busca de autonomia, sabendo que 

haverá um esforço contínuo de reprodução e manutenção das suas condições de vida e de 

trabalho.  

A luta do reassentado diante das adversidades para manter seus modos de ser, viver e 

fazer demonstram que não são estáticos em seus territórios porque são pessoas que têm a 
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mobilidade espacial em busca de recursos, trabalho e melhores condições de vida para sua 

família.  

O saber local e o empenho em refazer o caminho para a adaptação fazem com que os 

reassentados criem uma dinâmica de organização própria. Segundo Pereira, (2012), ao mirar 

para os reassentamentos, o que se vê, para além do padrão estético definido, é uma variedade 

de formas e de contornos, de jeitos de viver. Nem tudo foi homogeneizado, os 

reassentamentos, mesmo seguindo um padrão imposto, são vários e diversos, resultados 

daquilo que o campesinato nunca cansou de fazer: resistir, reinventar-se, recriar estratégias 

de reprodução social e de permanência no campo.  

Após quatro anos de residência no RRC km 27, os reassentados restantes passam a se 

acostumarem com o novo espaço criado para eles, a ponto de começarem a darem nomes aos 

seus lotes - “Pai e Filho”, “Sitio Dois Irmãos”, “Sitio Nova Vida”, “Boa Esperança” - na 

tentativa de fortalecer as relações com o espaço. Há uma ligação dialética no RRC entre o 

espaço-tempo-homem, na qual pode-se compreender as relações socioespaciais e as 

contradições que se estabelecem nesse espaço.  

As condições do espaço no RRC km 27 são apenas uma das formas que o meio, já 

antropizado, imprime, causando a forma como este espaço está sendo reorganizado e 

reconfigurado pelos reassentados. 

 

4.4 Abandono das áreas dos reassentamentos Santa Rita (RO) e RRC (PA) 

 

O abandono das áreas dos reassentamentos pelos afetados se dá principalmente 

porque os reassentados não participam da elaboração efetiva da escolha do novo território de 

moradia. As opções de reassentamento rural coletivo ou indenização, apresentadas pelo 

empreendedor para as famílias, calculam somente as perdas materiais, mas não contabilizam 

os danos pessoais e imateriais causados pelo empreendimento. 

Não há uma determinação que expresse esse dever ao empreendedor, porém esse 

direito à moradia digna e adequada está escrito no artigo 6º da Constituição Federal. Os 

afetados necessitam estar em novas terras, reconhecê-las, fincar-se nelas, reconstruir a vida, 

refazer-se enquanto sujeitos sociais (PEREIRA, 2012, p.14-15).  

Não havendo essa condição, o processo se fragiliza e provoca um movimento de 

venda e abandono das áreas, o que já vem acontecendo nestes territórios. Como podemos 

observar no (GRÁFICO 17), houve a evasão de uma parcela das pessoas reassentadas, dando, 

assim, lugar à chegada de novas famílias ao RRC.  
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Gráfico 17: Espacialização das famílias/ RRC 

 Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

O planejamento do RRC, estabelecido pelo o empreendimento, desconsiderou os 

antigos modos de vidas de cada reassentado. Caracterizando a dificuldade para se 

estabelecerem no reassentamento, aos novos modos de vida das famílias que tem uma relação 

iniciante com a produção agrícola, no antigo território faziam o plantio de mandioca para 

produção de farinha, como dito, a pesca, o extrativismo, traços dos modos de vidas típicos 

de ribeirinhos da Amazônia eram predominante entre as famílias, agora resistindo no RRC, 

segue tentando a cada ano melhor o caminho de adaptação.  

Para o abandono ou venda do lote as famílias, destacam a pouca informação 

disponível sobre as opções ofertadas e a falta de envolvimento dos afetados no planejamento 

das ações de reassentamento. 

Esta desterritorialização contemporânea, em decorrência de grandes projetos como as 

hidrelétricas, causa uma desconexão entre o novo território e as famílias reassentadas, 

gerando um processo de migração pelo território Amazônico. 

 O território do reassentamento possui um caráter de mobilidade que varia com o 

tempo e causa o deslocamento dos reassentados para diferentes territórios em busca da 

reconstituição do seu antigo modo de vida. 

Quando o reassentado não consegue desenvolver uma ligação com a terra prometida 

pelo empreendedor, opta por vender ou até mesmo abandonar seu lote por não saber lidar 

com o novo modo de vida imposto após serem retiradas da antiga moradia. 
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 Outros elementos se destacam nessa leitura real do reassentamento, não somente a 

questão produtiva ou a não relação anterior com a agricultura. Aponta-se um movimento de 

não permanência dessas famílias. Durante a construção do projeto, ficaram de fora as 

considerações necessárias ao processo que hoje influencia na dinâmica local, como 

exemplifica o (GRÁFICO 18). 

 

Gráfico 18 -Dificuldades em morar no reassentamento. 

 Fonte: Coleta de campo (2017); Elaboração e organização ARCANJO; SILVA (2020). 

 

As principais problemáticas apontadas pelos reassentados, 26% mencionaram a falta 

de posto de saúde próximo para o entendimento das famílias, 22% a dificuldade de acesso ao 

transporte, 13% a água sem qualidade, 5%, a energia cara e o solo seco no verão e 4% morar 

sozinho, distância da cidade (Altamira), falta de escola e propriedade pequena para a 

plantação. Todas essas condições interferem no planejamento diário dos reassentados. 

 Dessas problemáticas, destacamos a questão do transporte, educação e atendimento 

de saúde que, nas falas dos reassentados, apareceram como os mais flagrantes e necessários 

de resolução urgente. Essas questões abrem parâmetros para discutir a própria construção do 

projeto que deveria, em seu planejamento, atender a essas demandas que são de caráter 

básico. 

Essas dificuldades colocam em pauta a discussão sobre as motivações que levam 

esses reassentados a permanecerem na terra mesmo diante de um quadro tão desfavorável, 

uma vez que a agricultura, em sua maioria, não avança em resultados positivos o suficiente, 

a terra não apresenta boa qualidade, há uma significativa falta de água para consumo e 
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produção, muitos dos realocados não possuem experiência com a prática agrícola, e não há 

atendimentos básicos, por parte da empresa de assistência técnica. 

Um elemento que descontrói a ideia inicial do projeto deriva do próprio perfil dos 

reassentados direcionados para esse território.  A maioria não tinha relação de trabalho com 

agricultura, outros retratam que a prática agrícola na área reassentada não condiz com suas 

formas anteriores de trabalho, refletindo na forma de uso da sua área e no desenvolvimento 

da sua produção.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao abordar sobre as anexações de grandes obras na Amazônia atenta-se para a 

interferência geradas nas relações dos atores sociais do local, modificando seus distintos e 

tradicionais modos de vida. As Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Belo Monte 

causaram diversos impactos políticos, econômicos, culturais, ambientais e sociais nas suas 

áreas de influência, principalmente no que diz respeito às problemáticas para as comunidades 

tradicionais como os ribeirinhos, pequenos extrativistas, meeiros e outros habitantes destas 

áreas. 

O deslocamento compulsório gerado pelas hidrelétricas Santo Antônio e Belo Monte, 

transformou o modo de vida da população local, o santa Rita e o RRC km 27 foram 

planejados com o intuito de fornecer condições equivalentes ou melhores àquelas que 

possuíam antes da construção das barragens, no entanto, a  qualidade da terra, as antigas 

relações advindas do rio e a inconstância da assistência técnica oferecida aos reassentados, 

prejudicou o desenvolvimento das famílias, no que tange, a tentativa de recomposição dos 

meios de produção e modos de vidas desses atores. Os empreendedores ao planejar as 

hidrelétricas não estão preocupados ou não prever a reterritorialização dessas famílias. 

As famílias que moravam no assentamento Joana D´Arc e no entorno do rio Xingu 

tinham uma dinâmica interligada ao rio Xingu, desde atividades pesqueiras para o consumo, 

para manutenção de sua renda financeira ou simplesmente para atividades relacionadas ao 

lazer. Ao serem reassentadas nos Reassentamentos Rurais coletivos Santa Rita e RRC- km 

27 estas famílias passam a lidar com novas dinâmicas socioespaciais, distintas das dinâmicas 

anteriores as quais estavam habituadas, aquelas intrínsecas ao cotidiano do ribeirinho. 

Com a desterritorialização e a transferência para outro território tiveram que buscar 

por novas formas de se organizarem, novas estratégias, novas técnicas e meios de produção 

para permanecerem no Santa Rita e no RRC, no entanto, as novas relações impostas não 

apagam a identidade anterior dos reassentados, que se forçam a continuar morando nos 

reassentamentos em busca de uma condição de vida melhor, na esperança do 

desenvolvimento econômico e melhoria na relação socioespacial como o novo território.  

Este processo de desterritorialização ocorre a partir do momento em que as famílias 

são visitadas e informadas de que serão retiradas da sua moradia, ficando sem possibilidade 

de trabalhar na terra, no rio e na floresta, o que afeta seu vínculo social e simbólico com o 

território, desarticulando todo o seu modo de vida. As construções de hidrelétricas excluem 
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a população local, forçando as famílias a viverem em novos territórios desprovidos de valores 

sociais e vínculos de pertencimento.  

Os grandes projetos que são desenvolvidos na Amazônia desorganizam os costumes 

cotidianos das populações locais.  A construção de hidrelétricos, como Santo Antônio (RO) 

e Belo Monte (PA), impõem novas dinâmicas socioespaciais para as famílias afetadas pela 

construção das usinas, ao transferi-las para um território desconhecido. 

A desterritorialização vivida por essas famílias tornou mais difícil a reprodução de 

suas vidas, perdendo os elos simbólicos, culturais, religiosos, familiares e de vizinhança, que 

eram compartilhados durante muitos anos. Os reassentados não foram remanejados das 

mesmas localidades, o que a aumentou a distância entre o elo afetivo e a convivência no 

mesmo espaço. 

Os mais jovens enfrentam outras dificuldades, como o acesso precário à escola e a 

falta de atividades de lazer. Sentem saudades dos antigos amigos, e não têm interação com 

os artifícios da modernidade, como celulares com conexão de internet. 

Essas barreiras impostas pela nova dinâmica de vida a que foram obrigados a 

compartilhar no reassentamento, levam à possibilidade de criar estratégias para sobreviver 

ao processo de desterritorialização e, que assim, estão sempre recomeçando o seu modo de 

vida em outros lugares. 

Esses ciclos geram um conjunto de sofrimento, causando um adoecimento concreto 

dessas populações que não são contabilizadas nesse processo de desenvolvimento aviado 

pelo capital para as áreas rurais da Amazônia. As populações rurais do campo sempre 

enfrentaram a descontinuidade das ações desses grandes projetos de desenvolvimento que 

sempre excluem e descriminam a população rural local. 

As famílias que se identificam e querem permanecer nos reassentamentos  criam 

estratégias próprias inerente a condição imposta pelo empreendedor na tentativa de construir 

um laço de pertencimento, passam a produzir o espaço do Santa Rita e do RRC, adequando 

aos seus modos de vida, mesmo que distantes do rio. 

 É visível que a posse da terra, enquanto seu valor financeiro, e a esperança de dias 

melhores condicionam a permanecia desses reassentados no reassentamento Santa Rita e 

RRC, diferente daqueles que não tiveram motivos suficientes para permanecer, vendendo 

assim os lotes, seja pela busca de das relações semelhantes aos que tinham, a não adaptação 

aos novos modos de vidas ou pela má sucessão da reestruturação produtiva estabelecida pela 

Santa Antônio Energia e a Norte Energia. 
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Para aqueles que ficaram, o espaço do Santa Rita e RRC passa a ser, não somente um 

espaço produzido e imposto a eles pelos agentes externos, mas como uma variável das 

relações estabelecidas pelos reassentados, redefinido sua estruturação social a partir das 

articulações e dos processos ligados a produção deste território. 

 A estratégia de reassentamento que deveria ser uma medida compensatória, não se 

efetiva porque estas famílias geograficamente deveriam ser atendidas pelo T-D-R, pois elas 

tinham território, perderam, foram desterritorializadas e deveria ser garantido a 

reterritorialização. 

A realidade durante a pesquisa o que ficou constatado é que as famílias 

geograficamente foram conduzidas da seguinte forma T-D-T, tinham um território 

consolidado, com a construção das hidrelétricas foram desterritorializadas de todas as formas 

tanto material como imaterial e a possibilidade de aprofundar a relação com outros grupos 

familiares que não pertenciam a sua realidade vivida é o processo de territorialidade, 

apropriando e despertando para o sentimento de pertencimento tanto coletivo ,como 

individual. 

Em suma, uma vez que o Estado brasileiro opta pela política energética pautada nas 

hidrelétricas, deveria prever e executar planejamento de compensação, a ponto de garantir a 

reterritorialização das famílias que foram afetadas com a construção de hidrelétricas na 

Amazônia, portanto o que se percebe é um processo de territorialidade para permanecer e 

incorporar novos hábitos e comportamentos cotidianos deste novo grupo no qual foram 

inseridos. 

Essas políticas públicas deveriam pensar o ciclo das famílias até a nova adequação, 

evidente que pensando no lucro as empresas não vão organizar dessa forma, mas se for 

desenvolvido política pública para Amazônia para legitimação dos programas de relocação 

da população que deverá participar da ação de efetivação da construção e transferência para 

o novo território. 

A participação dos moradores que serão deslocados é um caminho para garantir sua 

reprodução na construção da nova moradia, e um atributo para a continuidade de uma luta 

coletiva diante da construção dos mega projetos pensados para a Amazônia. A geração de 

novas diretrizes organizacionais vai fortalecer os integrantes dos grupos de apoio e os 

movimentos sociais para lutar pelos direitos da população excluída e fragmentada nesta 

relação de poder. 
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As empresas se apossam do território amazônico, define sua territorialidade de 

ocupação, modificando as relações sociais locais e as relações com a própria natureza que é 

devastada para a ampliação das obras das hidrelétricas que são marcadas pela relação de 

poder extremo. 

As relações são instáveis no decorrer de todo o processo entre todas as pessoas 

envolvidas, após a conclusão das obras no território amazônico, as mudanças que todo o 

espaço sofreu segue um prazo indeterminado para a reconstituição do território que foi 

totalmente fragmentada para atender demandas externas. 
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