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RESUMO 
 

A proteção do meio ambiente para manutenção da vida na Terra é uma preocupação mundial. 
A implantação de grandes empreendimentos, atrelados ao crescimento e desenvolvimento 
econômico, impacta diretamente ecossistemas e modos de vida de populações. O Brasil tem 
legislação e política ambiental avançadas na busca de proteção ao meio ambiente, obrigando 
grandes empreendimentos a realizar estudos, levantar impactos e mitigá-los. Este trabalho 
objetiva analisar a efetividade das propostas compensatórias e os resultados da implementação 
do Projeto de Reparação proposto no Plano de Atendimento à População para mitigar os 
impactos ocasionados pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, a partir de 
levantamento da literatura, de documentos legais e da percepção da população diretamente 
atingida,  que sofreu um processo de remanejamento para reassentamentos urbanos coletivos. 
Por meio das percepções das pessoas diretamente impactadas, busca compreender como 
foram executados os trabalhos de implantação do projeto e se, em suas perspectivas, houve 
reparação de seu patrimônio imaterial. Foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental 
e de campo, imersiva e com realização de entrevistas aprofundadas com os reassentados. 
Como resultado, obteve-se um painel contendo algumas contradições que cercaram o processo 
de implantação, negociações, remanejamento e execução dos projetos junto aos atingidos pela 
UHE de Belo Monte. A pesquisa contribui para as discussões envolvendo estudos de impacto 
ambiental e suas proposições mitigatórias, em especial as voltadas para valorizar modos de 
vida, patrimônio material e imaterial das populações atingidas por grandes empreendimentos. 

Palavras-chave: Impactos ambientais. EIA RIMA. Belo Monte. População atingida. 
Patrimônio imaterial. 

  



 

ABSTRACT 
 

Environment protection for life’s maintenance on Earth is a worldwide concern. Peoples’ lives 
and ecosystems are directly affected by the implantation of big enterprises that are attached 
to economic growth and development. Brazil has advanced environmental laws and policies 
on the search of environment protection which obligates big enterprises to research, evaluate 
impacts and reduce them. This paper aims to analyze the effectiveness of compensatory 
proposals and results on the implantation of the Repairment Project presented on the 
Population Service Plan to reduce the impacts caused by the Belo Monte’s Hydroelectric 
Power Plant, based on literature and legal documents gathering, and the perception of the 
directly affected population that had to go through a relocation process to collective urban 
resettlements. Through the perception of the directly affected people, it seeks to understand 
how the implementation of the project works were done and if, on people’s perspectives, their 
intangible heritage was repaired. Bibliographical, documental and field researches, immersive 
and in-depth interviews were done with the ones who were resettled. As a result, a 
contradictional scenario was revealed that surrounded the implantation, negotiation, 
relocation and project execution process along with the affected people by the Belo Monte’s 
HPP. This research contributes to environmental impacts and mitigating propositions studies’ 
debates, especially the ones that aim on valuing ways of life, material and intangible heritage 
of the affected peoples by big enterprises. 
 
Keywords: Environmental impacts. Environmental impacts studies. Belo Monte. Affected 
population. Intangible heritage. 
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INTRODUÇÃO 

O processo que culminou em minha pesquisa de mestrado se iniciou em 2010, na 

cidade de Carolina, estado do Maranhão, onde trabalhei como Gerente de Relações 

Institucionais em uma organização social, implantando um projeto de investimento social. 

O objetivo era a melhoria da educação e da geração de renda como forma de mitigação 

dos impactos socioambientais em 12 municípios atingidos pela construção da usina 

hidrelétrica (UHE) de Estreito. O projeto era financiado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDES). 

Após a implantação desse projeto, fui convidada pelo Consórcio Estreito Energia 

(CESTE), responsável pela construção da usina, para coordenar o programa de 

Comunicação Social. Foi então que comecei a conhecer a realidade dos impactados. 

Posteriormente, ainda no setor hidrelétrico, no município de Altamira, atuei como 

Analista de Projetos na empresa Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios Ltda., 

na área socioeconômica, com o objetivo de conciliar e remanejar a população urbana 

atingida pelos impactos da UHE de Belo Monte. Ainda para a UHE de Belo Monte 

coordenei pesquisas de avaliação do Programa de Educação Ambiental, implantado pela 

UHE de Belo Monte desde 2010, e implantei, com apoio de uma equipe multidisciplinar, 

o Centro Regional de Educação Ambiental da Bacia do Xingu (CREAX). Em seguida, 

fui trabalhar no licenciamento ambiental para implantação de uma das três linhas de 

transmissão de energia a ser gerada pela UHE de Belo Monte 

Em Carolina (MA), três histórias ficaram marcadas e suscitaram minha 

necessidade de pesquisa como forma de buscar mecanismos que pudessem apoiar os 

empreendimentos e que garantissem o levantamento e a reparação de outras perdas que 

não estavam visíveis, mas que afetavam as populações atingidas. Essas histórias me 

trouxeram até aqui para estudar este tema. 

1. A primeira história eu não vivenciei, me foi contada por uma amiga e aconteceu 

em um dos projetos em que ela trabalhou. Tratava-se de uma comunidade rural, 

onde todas as pequenas propriedades foram inundadas por um lago de uma UHE. 

O empreendimento levantou todas as perdas materiais que sofreriam e indenizou 

as benfeitorias, comprou uma grande área para construir um reassentamento rural 

para as famílias, remanejou o cemitério, construiu uma igreja e levou todas as 

imagens e ornamentos para o novo local. O fato é que a comunidade, assim que 
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recebeu as novas terras e a nova igreja, iniciou um processo de desocupação com 

a venda das novas propriedades; as famílias que as compraram não utilizavam a 

igreja em seus cultos religiosos. Chamada para conversar com a comunidade para 

entender o que estava acontecendo, minha amiga, após várias reuniões, descobriu 

que as pessoas não sentiam pertencimento pela nova terra e nem tampouco pela 

nova igreja, já que não haviam participado de sua construção. Lamentavam que a 

Santa havia sido levada para a igreja sem que tivesse havido um festejo com o 

cortejo em sua homenagem.  

2. A outra história ocorreu comigo durante uma visita social a um reassentamento. 

Durante a visita, descobri que uma moradora, após início do enchimento do 

reservatório, havia retornado para a casa antiga que ainda não havia sido 

demolida, que estava em área parcialmente alagada e apresentava risco de 

desabamento. Após conversa com a atingida, ela disse que não sairia da casa e 

que iria inundar junto com a casa, que todas suas lembranças estavam ali, que 

preferia morrer a deixar a terra conseguida com muita luta por seu pai e repassada 

para os filhos e netos. 

3. A terceira história é de uma reassentada, mãe de cinco filhas mulheres e um 

menino, que morava na região ribeirinha do Tocantins. Quando soube que sua 

casa seria inundada pelo reservatório e que seria indenizada e remanejada para um 

reassentamento rural, decidiu que não aceitaria nenhum benefício do 

empreendimento, entre eles a assistência técnica rural e os grãos para cultivo da 

nova área. Conheci-a após dois anos do início da assistência técnica rural e já 

reassentada na nova propriedade. Quando conversamos, ela me disse que se 

arrependia de não ter aceitado aprender a trabalhar a nova terra e que isso estava 

custando a comida na mesa das suas filhas e filho, falou que os outros reassentados 

já estavam produzindo e vendendo sua produção rural. No primeiro momento, 

pensar em sair de perto do rio a aterrorizava, já que o rio trazia abundância e 

alimentava sua família, e por isso não aceitou nada. Afirmou: “minha filha, eu sou 

um peixe e um peixe fora d’água fica se debatendo e morre... eu estou me 

debatendo”. 

O que há de comum nessas três histórias é a resistência ao empreendimento, que 

gerou uma situação precária para essas pessoas e que também impacta a reputação do 

empreendimento.  
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Essas histórias poderiam ser vistas apenas como vicissitudes ou peculiaridades das 

pessoas envolvidas, mas eu identifico em cada uma delas um fato gerador comum: uma 

perda não reparada pela interferência do empreendimento, que não foi considerada, não 

foi ouvida e que não compôs o processo de reparação. Decidi estudar essa perda, 

compreender sua tessitura, para:  

� em alguma medida, colaborar com o desafio dos empreendimentos de mitigar as 

perdas, melhorando a vida das pessoas, ampliando as chances dessa mitigação ser 

efetiva; e, por outro lado, 

� colaborar no sentido de que as pessoas atingidas por esses empreendimentos 

hidrelétricos tenham preservados seus direitos, sua existência, sua vida cultural, 

usufruindo de seus bens materiais e imateriais, na dimensão individual e coletiva. 

Assumo, por essa perspectiva de estudo, um compromisso público com as pessoas 

atingidas e com a geração de caminhos efetivos para os empreendimentos.  

Tentar entender essas perdas me fizeram mergulhar nos estudos sobre o 

patrimônio cultural imaterial. Esta pesquisa demonstra, então, qual foi meu trajeto, um 

percurso baseado tanto no campo teórico, realizando levantamento dos estudos sobre o 

assunto já realizados, quanto no campo empírico, por meio das entrevistas com os 

atingidos. 

Foi a partir dessas experiências que decidi iniciar o mestrado profissional. Saí do 

Pará para o Rio de Janeiro e, durante os estudos nas disciplinas na Fundação Getulio 

Vargas (FGV), compreendi que para realizar minha pesquisa precisaria de mais 

aprofundamento. Minha formação inicial, em Direito, não seria suficiente para formular 

as análises necessárias. Assim, foram os conteúdos das disciplinas de História, 

Sociologia, Antropologia e Sociologia Política que permitiram que eu alterasse e 

aprofundasse meu projeto inicial. 

Esta pesquisa busca compreender como a percepção dos atingidos a respeito de 

como foram executados os trabalhos de levantamento dos bens imateriais das 

comunidades e se lhes foram dados protagonismo e oitiva suficientes para sua 

compensação pela UHE de Belo Monte. 

A proposta do Projeto de Reparação da UHE de Belo Monte era recompor perdas 

imateriais pela compensação material. Tal tratativa pressupõe, para sua execução, método 
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de trabalho que exigiria profundo estudo e discussão junto às populações diretamente 

atingidas pelos impactos ocasionados pela usina. Nesse contexto, este trabalho se debruça 

sobre o tema da reparação do patrimônio imaterial, propondo uma discussão sobre a 

questão da imaterialidade desses bens e a dificuldade de sua mensuração pecuniária, ou 

seja, atribuição de valor material para fins de reparação. 

Para além das pesquisas científicas, nenhum plano ou programa produzido para 

licenciamento ambiental de grandes empreendimentos hidrelétricos, antes da UHE de 

Belo Monte, contemplou a mitigação com proposta de reparação do patrimônio imaterial 

das comunidades atingidas: sempre contemplaram o patrimônio cultural material, em sua 

maioria tangível, ou seja, se concentravam em conjuntos arqueológicos e monumentos de 

memória, seguindo a linha de muitos estudos científicos. A proposição de estabelecer 

uma forma de reparação do patrimônio imaterial teve sua salvaguarda, pela primeira vez, 

nos estudos para implantação da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. 

Esta pesquisa foi delineada a partir de observações e entendimentos de autores 

que levantam indagações a respeito da reparação do patrimônio imaterial, cercadas de 

incertezas e inquietantes e que, por isso, se constituíram em um fator motivacional para 

obter respostas quanto aos seguintes problemas: como está ocorrendo o processo de 

compensação/ reparação do patrimônio imaterial na percepção das populações que 

tiveram que se deslocar em virtude de residirem em área alagada pelo empreendimento? 

Como o Plano de Atendimento à População Atingida, através do Projeto de Reparação, 

está contribuindo para preservar a diversidade étnica e cultural e para disseminar 

informações sobre bens imateriais da população diretamente afetada pelo 

empreendimento? 

Para coleta de dados primários qualitativos, foram realizadas cinco entrevistas 

semiestruturadas com moradores reassentados do município de Altamira, diretamente 

atingidos pela construção da UHE de Belo Monte e que estão definidos, no Projeto de 

Reparação, como beneficiários das ações propositivas e mitigadoras. Na etapa de 

definição do perfil dos potenciais entrevistados, foram levados em consideração alguns 

critérios baseados na pesquisa realizada para a elaboração do projeto de pesquisa. De 

modo geral, o objeto de pesquisa é a população atingida diretamente pelos impactos 

gerados pela construção da UHE no rio Xingu e moradora da zona urbana do município 

de Altamira.  
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A escolha por moradores da zona urbana de Altamira deve-se, principalmente, às 

condições materiais para a realização da pesquisa de campo. Entende-se que seria de 

muito valor estender a pesquisa para moradores da zona rural, mas a região do Xingu é 

extensa e de difícil acesso. Apesar do entendimento prévio de que moradores da zona 

rural foram os que mais resistiram ao empreendimento, houve também resistência e 

muitas alterações nos modos de vida da população altamirense moradora da zona urbana, 

principalmente a atingida diretamente e que teve que ser remanejada de suas antigas 

casas. 

Foram entrevistados cinco moradores do Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) 

Jatobá. A decisão de entrevistar moradores de apenas um dos cinco reassentamentos, que 

tivessem participado das atividades do Projeto de Reparação proposto pela Norte Energia, 

se deu devido ao caráter restritivo de recursos. A região do Xingu, e mais precisamente a 

atingida diretamente pelo empreendimento de Belo Monte, é colossal, abrange cinco 

municípios, sendo que um deles, Altamira, é um dos maiores em extensão do mundo. Tais 

características conferem a um estudo de sua totalidade um caráter extremamente 

dispendioso em recursos de toda ordem. Como esta pesquisa foi integralmente custeada 

com recursos próprios, a limitação financeira impossibilitou o trabalho em uma área 

maior e/ ou com todos os cinco reassentamentos urbanos, devido ao teto orçamentário e 

restrição no seu alcance. 

A proposta inicial era de entrevistar gestores e funcionários da Norte Energia e da 

empresa executora responsáveis pela implantação, monitoramento e avaliação do Projeto 

de Reparação, mas isso não se concretizou. Houve muitos problemas de comunicação e 

não se conseguiu adesão ou aceitação por parte desses sujeitos, o que impactou na 

pesquisa, propiciando uma nova dimensão analítica ao voltar a atenção, integralmente, 

para a percepção dos atingidos pelos impactos ocasionados pela construção da UHE de 

Belo Monte. A análise das visões do empreendedor e de seus prepostos não foram 

descartadas, mas terão substância em outra pesquisa, quem sabe. O fato é que, neste 

estudo, apesar de conseguir conversar com um representante do empreendimento, 

preferiu-se não tratar aqui de suas percepções sobre a execução do Projeto de Reparação. 

A aplicação de entrevistas semiestruturadas foi importante para entrar no universo 

dos atingidos e também para expandir questões, permitindo que o entrevistado tivesse a 

possibilidade de conduzir o processo quando entendesse que um fato ou situação era 

importante para tratar suas perdas no processo de remanejamento. Para enveredar pela 
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narrativa de desenraização, perdas e ruptura sofrida pós-remanejamento, foi produzido 

um roteiro com questões que possibilitaram contextualizar suas vivências, provocando a 

memória dos entrevistados e trazendo-os aos temas aqui relevantes.  

Foi adotado rigoroso procedimento na organização do material produzido durante 

as entrevistas, evitando desvios no rigor científico. As 8h53min5s de entrevistas foram 

transcritas. Não houve quaisquer correções textual ou de concordância no material 

transcrito, sendo as transcrições fiéis às falas de entrevistados e da pesquisadora, levando 

em consideração grafias de palavras idiossincráticas da região onde vivem. Assim se 

evitou qualquer edição ou adição que pudesse comprometer o sentido, mantendo no texto 

hesitações, repetições de palavras ou de temas, trechos trucados e de silêncio dos 

entrevistados. Procurou-se manter na estrutura das entrevistas todo e qualquer significado 

que pudesse revelar ruptura, contradição, dor, nostalgia, dúvida.  

Para análise, foram utilizadas as narrativas dos entrevistados e como eles, em cada 

situação apresentada, informaram sua participação ou percepção das situações constantes 

nas questões apresentadas durante a entrevista. Foi produzido um quadro comparativo das 

cinco entrevistas, contendo as respostas de cada entrevistado para as perguntas contidas 

no roteiro, dividido entre antes e depois de vivenciado o impacto sofrido pelo 

remanejamento compulsório (aspectos socioeconômicos, socioculturais, parte histórica, 

Projeto de Reparação), método importante para se chegar à análise comparativa aqui 

proposta. A leitura crítica do material foi feita depois da transcrição e organização, 

extraindo as questões aplicáveis à proposta de análise de reparação em grandes projetos 

hidrelétricos, de forma a compreender quais perdas e rupturas são relatadas nas narrativas. 

O critério utilizado para corte ou apresentação das falas foi o de descontextualização ou 

contextualização pelo entrevistado para o assunto perguntado, utilizando como fio 

condutor o roteiro de entrevista.  

Esta dissertação divide-se em quatro grandes partes ou capítulos. A primeira traz 

um panorama sobre a necessidade de ações ambientais efetivas no Brasil e no mundo, 

fazendo uma análise do modelo seguido por vários países, trazendo-os para a realidade 

dicotômica brasileira e mostrando, por conta dessa situação, as dificuldades em executar 

os valores consagrados pela legislação no que diz respeito à questão ambiental e sua 

salvaguarda. O modelo brasileiro de crescimento econômico força a criar bases na 

contramão dos princípios legais voltados para a proteção de bens difusos, de todos, e do 

meio ambiente. Ainda nesta primeira parte, são iniciadas discussões a respeito da 
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implantação de complexos hidrelétricos e também estudos a respeito da UHE de Belo 

Monte. Na segunda parte, explanações acerca do processo de licenciamento ambiental 

suas ramificações são apresentadas, identificando seus atores e nuances, marcos legais e 

procedimentos. O Projeto de Reparação e suas características também são abordados, 

além dos relatórios semestrais elaborados pela empresa responsável pela execução dos 

planos, programas e projetos mitigatórios dos impactos. A terceira parte discorre sobre a 

inserção em campo. Na quarta parte são apresentados os resultados, com análise do 

material colhido junto aos entrevistados atingidos pela obra de Belo Monte. Por fim, o 

último capítulo é dedicado à conclusão. 
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1 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE COMO FORMA DE 

MANUTENÇÃO DA VIDA NA TERRA 

As discussões sobre os impactos gerados pelo homem ao meio ambiente não são 

recentes. Essas questões ganharam corpo e começaram a ser discutidas de maneira global 

após a Conferência de Estocolmo organizada pelas Nações Unidas, na Suécia, durante o 

mês de junho de 1972. Foi então que os estudos de impactos ambientais foram discutidos 

e considerados necessários para a implantação de grandes empreendimentos. Durante a 

Conferência, também, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e, pela Declaração de Estocolmo, foi estabelecida uma governança global 

ambiental, apoiando os esforços internacionais para aumentar o financiamento ao 

crescimento dos países em desenvolvimento ou emergentes.  

Tais discussões internacionais gerariam, não apenas para o Brasil, mas 

mundialmente, pressões para a criação de ações ou medidas legais protetivas, face à 

gravidade das agressões ao meio ambiente. Para o governo brasileiro houve, então, a 

necessidade de desenvolver uma política ambiental. Segundo Leite: 

[...] inicia-se uma conscientização da gravidade das agressões ao meio ambiente, 
dando lugar à mobilização da opinião pública, mormente nos países 
industrializados, tanto pelo desmatamento como pelo mau uso do solo e dos 
recursos hídricos., [...] fortaleceram-se administrativa e financeiramente grupos 
de ação sob forma de Organizações Não-Governamentais com o objetivo de 
intervir no processo de deterioração generalizada (LEITE, 2014, p. 496). 

As nações desenvolvidas, motivadas pelas mudanças climáticas ocasionadas pela 

deterioração do meio ambiente, após Estocolmo, promoveram vários encontros 

internacionais com o objetivo de discutir o assunto, o que também foi o caso do I Fórum 

Mundial da Água, ocorrido em 1977.  

De acordo com Leite (2014), no final dos anos 1980, o Brasil, além de sofrer 

pressões externas relacionadas à má utilização de recursos naturais e degradação do meio 

ambiente, também sofria internamente pressão política e social para a retomada da 

democracia, período em que tiveram início os movimentos sociais para proteção do meio 

ambiente. Foi nesse período que se aprovou, em 31 de agosto de 1981, a Lei 6.938, que 

criou a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), enquanto o país passava por forte 

crise econômica, com endividamento externo e crise do setor elétrico.  
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Nos anos 1990, após a retomada da democracia no Brasil, uma série de ações 

foram realizadas mundialmente para a defesa do direito ao meio ambiente limpo, sendo 

uma delas a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como Eco-92, Cúpula da Terra, 

Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro e Rio-92. Nesse encontro, os países 

pertencentes à Organização das Nações Unidas (ONU) organizaram-se em torno do tema 

e, como fruto das discussões, foram produzidos os seguintes documentos: a Carta da 

Terra, a Declaração dos Princípios da Floresta, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento e a Agenda 21. Além desses documentos, também foram assinados 

os seguintes tratados: Convenção sobre Diversidade Biológica, tratando da proteção 

da biodiversidade; Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, tratando 

da redução da desertificação no mundo; e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima, tratando das mudanças climáticas globais.  

Posteriormente à Eco-92, outros encontros internacionais para tratar de questões 

sobre o meio ambiente ocorreram. Merece destaque o ocorrido no Japão, em 1997, onde 

foi assinado o Protocolo de Kyoto, com metas de contenção de emissão de seis gases de 

efeito estufa. 

Durante todo o período da ditadura militar, o Brasil, apesar de signatário da 

Conferência de Estocolmo e de ter integrado a comissão preparatória, defendeu o 

desenvolvimento a qualquer custo e a transferência aos países desenvolvidos da 

responsabilidade de promover ações de purificação do meio ambiente (LEITE, 2014). 

Passou, então, a sofrer pressão internacional para implementar ações de combate à 

destruição e de defesa ao meio ambiente, principalmente dos organismos financiadores 

internacionais. Em resposta às pressões, uma das primeiras ações do Estado Brasileiro no 

sentido de estabelecer políticas para preservar e zelar pelo meio ambiente foi a criação da 

PNMA. Toda a trajetória de conflitos, discussões e tensões para o estabelecimento de um 

modelo para proteção do meio ambiente culminou, no caso do Brasil, com a criação de 

uma legislação avançada e o estabelecimento de um novo ramo dentro do arcabouço legal 

brasileiro, o direito ambiental brasileiro, que visa a proteção de bens que não são apenas 

públicos e tampouco bens privados, que visa a proteção de bens de uso comum, os 

chamados bens ambientais.  

Este capítulo se divide em quatro partes. A primeira trata dos aspectos legislativos 

das políticas de proteção ao meio ambiente e do patrimônio imaterial; a segunda, da 
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Amazônia no contexto de políticas desenvolvimentistas; a terceira, do aproveitamento 

hidrelétrico do rio Xingu; e, por fim, das principais características da UHE de Belo Monte. 

1.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA: DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AO PATRIMÔNIO IMATERIAL 

O Brasil, muito antes das pressões internacionais dos anos 1970, após a 

Conferência de Estocolmo, já havia iniciado um processo, ainda que pontual e movido 

por interesses mais regulatórios, para a criação de legislação que culminaria mais tarde 

em uma política pública voltada para a proteção do meio ambiente. As primeiras ações 

tiveram início ainda no século XIX, com a criação do Jardim Botânico, no estado do Rio 

de Janeiro, e o Serviço Florestal, em 1921, sendo substituído posteriormente pelo 

Departamento de Recursos Naturais Renováveis, em 1959 (ISA, 2008).  

Monosowski (1989) caracteriza a evolução das políticas ambientais brasileiras em 

quatro momentos: a administração dos recursos naturais, o controle da poluição 

industrial, o planejamento territorial e a gestão integrada dos recursos. 

A lei que criaria a política ambiental brasileira foi considerada por muitos como 

uma das mais avançadas em todo mundo. Contudo, nos moldes em que foi aprovada, 

carecia de mecanismos para sua efetivação, o que apenas ocorreu pós-abertura política, 

com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988.  

Foi nesse cenário de profunda crise econômica, falência do setor energético, 

criação de uma política nacional ambiental e, principalmente, marcado por disputas e 

fortalecimento dos movimentos sociais pelas eleições diretas, reforma agrária e 

ambientalistas que, em 1985, ocorreu a eleição indireta do primeiro presidente civil após 

21 anos de regime militar no Brasil. Contudo, o advento do novo governo apenas 

intensificaria, por não haver nitidez de política econômica, o caos, principalmente no setor 

elétrico (LEITE, 2014, p. 243-279). Esse cenário seria responsável por um caminho de 

transição no Brasil, após a promulgação da CF em 1988, para o processo de planejamento 

territorial e gestão integrada dos recursos. 

Dentro do contexto energético, segundo Leite (2014), a CF de 1988, com cunho 

nacionalista, cancelou as concessões para o aproveitamento hidrelétrico e abriu uma longa 

discussão sobre a regulamentação do setor, que teve seu termo em 1995 com a aprovação 

da Lei 8.987/1995, complementada pela Lei 9.074/1995, que dispôs sobre o regime de 

concessão e permissão de prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da CF. 
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Paralelamente às mudanças na legislação e em atendimento às pressões internacionais, 

foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), ainda no governo de José Sarney (1985-1990) (LEITE, 2014, p. 282-372). 

A legislação estruturou uma composição para a tutela dos valores ambientais, 

reconhecendo-lhe características próprias, desvinculadas de um arcabouço jurídico 

preexistente desenvolvido para proteção da propriedade, seja pública ou privada.  

A PNMA, instituída pela Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 foi, posteriormente, 

ratificada pela CF de 1988. O direito ambiental brasileiro tem como princípios, além dos 

fundamentos constitucionais – descritos no Título I, artigos 1º ao 4º da Carta Magna, que 

em 2018 completou 30 anos –, outros próprios e sua base está sustentada, além de no 

princípio da legalidade, também nos de desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, 

prevenção, participação, ubiquidade, dignidade da pessoa humana e vedação do 

retrocesso de acordo (FIORILLO, 2018). 

Segundo Fiorillo (2018), a CF de 1988 “consagrou de forma nova e importante a 

existência de um bem que não tem características de bem público, e, muito menos, 

privado, voltado à realidade do século XXI” (p. 51). No artigo 225 da CF, caput: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

A CF “estruturou uma composição para a tutela dos valores ambientais, 

reconhecendo-lhes características próprias, desvinculadas do instituto da posse e da 

propriedade” (FIORILLO, 2018, p. 51), ou seja, ultrapassou a ideia tradicional dada ao 

direito, os chamados direitos difusos, descritos pela primeira vez no Brasil em 1981, com 

a criação da PNMA e posteriormente consagrados em 1988.  

A salvaguarda dos bens ambientais é de suma importância, uma vez que viabiliza 

e potencializa as garantias fundamentais estabelecidas na legislação constitucional e se 

ancora nos fundamentos do estado democrático de direito, ou seja, a não proteção ou 

garantia de proteção do meio ambiente não sustentaria valores protegidos e consagrados 

como direitos fundamentais para pessoa humana. Um exemplo é o inciso III da CF, que 

garante como direito fundamental do indivíduo a dignidade da pessoa humana – como 

proteger essa dignidade se não há proteção do meio ambiente? Além desse, outros 

dispositivos da CF, que vão além dos valores ambientais protegidos no artigo 225, por 
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exemplo o artigo 23, em seus incisos VI e VII, impõe à União, estados, municípios e 

Distrito Federal a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, além de obrigação 

de preservar as florestas, fauna e flora.  

Art. 1o. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: • III - a dignidade da pessoa 
humana;  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: • VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; • VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: • VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; • VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico; § 1º No âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. • § 2º A 
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. • § 3º Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. • § 4º A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Art. 225, § 1o. Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: • IV - exigir, na forma da lei, para instalação 
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade 
(BRASIL, 1988).  

Apesar dos direitos difusos e da necessidade de proteção do meio ambiente serem 

salvaguardados em 1981, com a PNMA, esse expediente legal não obrigava os grandes 

empreendimentos a realizar estudos prévios de impactos ao meio ambiente. Foi apenas 

após a promulgação da CF de 1988 que os estudos de impacto ambiental se tornaram 

obrigatórios em todo grande projeto, como, por exemplo, na construção de uma UHE. 

Com isso, os responsáveis pela sua construção passaram a realizar estudos para o 

levantamento de impactos positivos e negativos, com objetivo de elaborar planos que 

minimizassem danos causados junto às populações atingidas. 

Por outro lado, a política de proteção ao patrimônio cultural conheceu outro 

caminho até a CF de 1988. A primeira vez que se legislou no Brasil acerca de patrimônio 

cultural foi em 1937, com o Decreto-Lei 25 de 30 de novembro de 1937, resultado do 

trabalho de pesquisa de Mário de Andrade. O primeiro artigo definiu o que viria a ser 

considerado patrimônio histórico e artístico nacional até 1988: 
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Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico (BRASIL, 1937). 

Fonseca (2003) faz uma crítica a esse período em que patrimônio histórico e 

artístico no Brasil representava os padrões estéticos europeus hegemônicos que 

agradavam a uma elite e que, por 60 anos, foram valorizados como expressão de cultura, 

não representando toda a diversidade, conflitos e tensões que caracterizam e sempre 

caracterizaram a produção cultural do Brasil. Para Fonseca (2003), a legislação atual no 

Brasil e as alterações do conceito de patrimônio – não apenas no Brasil, mas no mundo – 

capitaneadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), são fruto de intenso conflito entre uma elite e os chamados excluídos. Dentre 

eles, estão negros, índios, descendentes de imigrantes, países fora do eixo hegemônico, 

além de grupos de cientistas e universidades interessados em realizar estudos, analisar e 

mapear as mais diferentes manifestações culturais, que lutam por acesso a recursos e 

reconhecimento, fazendo severas críticas ao eurocentrismo e reivindicando 

reconhecimento cultural. 

Com a crítica à noção de patrimônio histórico e artístico e sua função, o mundo 

começou a trabalhar na construção de um novo conceito de patrimônio cultural, e se 

estabeleceu ”uma concepção mais ampla de patrimônio cultural, não mais centrada em 

determinados objetos – como, por exemplo, os monumentos -, e sim numa relação da 

sociedade com sua cultura” (FONSECA, 2003, p. 67). 

No Brasil, como já dito, o padrão monumentalista de caráter hegemônico e 

eurocêntrico permaneceu até a promulgação da CF de 1988, que estabeleceu como 

patrimônio cultural brasileiro o conjunto de bens de natureza material e imaterial, 

conforme artigo 216: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  
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§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 
e preservação (BRASIL, 1988). 

Fica claro, na letra da CF, o direcionamento pela necessidade de proteção do 

patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento 

e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação (BRASIL, 1988), 

ou seja, por meio instrumentos utilizados nos tombamentos de sítios históricos, por 

exemplo. 

Para Fiorillo (2018, p. 453), todo bem referente à cultura, identidade, memória 

etc., uma vez reconhecido como patrimônio cultural, “integra categoria de bem ambiental 

e, em decorrência disso, difuso”, aplicando-se aos bens culturais todos os princípios do 

direito ambiental. 

O artigo 215 da CF garante a todos “o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais” (BRASIL, 1988). Aqui se inicia, de acordo com a legislação, a 

salvaguarda do patrimônio imaterial, ou intangível. A sistematização de seu estudo e 

proteção, com registros, teve início com o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, de 

forma tardia, estando antes ligada, como já dito, à materialidade do bem e seu 

tombamento. 

Se, por um lado, criou-se a necessidade de registro do patrimônio imaterial com o 

Decreto 3.551/2000, por outro para Estudos de Impacto Ambiental (EIA) de 

empreendimentos hidrelétricos não houve aplicabilidade imediatamente após sua 

publicação. A ausência de política pública que gerasse instrumentos para salvaguarda 

desses bens trouxe à discussão a ausência de registros e a falta de obrigatoriedade de 

mitigação. O que houve foi a falta de alinhamento entre a legislação e os órgãos de 

fiscalização responsáveis pelas emissões de licenças para instalação de empreendimentos, 

que não impunham sua reparação como premissa para aprovação, uma vez que inexistiam 

protocolos ou instrumentos para inserção da reparação como condicionante para emissão 

de licenças prévias, de instalação ou operação. A proteção desses bens imateriais – ou, 

como alguns preferem, intangíveis – no processo de levantamento dos impactos 

ocasionados por grandes empreendimentos, em especial, os hidrelétricos, ainda carece de 

estudos e protocolos para reparação. Pelo fato de, nos EIA, o conceito e a necessidade de 

salvaguarda ser recente, ainda existe dissenso sobre a matéria. O patrimônio imaterial 
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surgiu para complementar o entendimento da noção de “patrimônio histórico e artístico” 

que, de acordo com Fonseca (2003, p. 64), é entendido como repertório de bens, ou 

“coisas”, ao qual se atribui excepcional valor cultural, o que faz esses bens serem 

merecedores de proteção por parte do poder público.  

Para tratar das questões inerentes à recomposição ou reparação do patrimônio 

imaterial das populações impactadas pela construção da UHE de Belo Monte, é de suma 

importância que haja um aprofundamento nos conceitos de memória, identidade e lugar, 

uma vez que essa compreensão é basilar para a construção e o entendimento do conceito 

de patrimônio imaterial. 

Como o patrimônio cultural não está caracterizado apenas materialmente, com a 

presença de outras questões que vão além da econômica e material – e que passa pelo 

tema afetivo, questões ambientais e culturais, acumuladas e repassadas ao longo de sua 

história, para indivíduos e coletividades, que conferem a cada um os traços de sua 

singularidade em relação aos outros –, ele se expressa por diferentes valores, crenças, 

práticas e costumes que dão a cada indivíduo e sociedade sua singularidade e diversidade 

cultural que concorrem para a criação de sua identidade. Para disseminação desses 

aspectos culturais inerentes a uma coletividade, há que se observar questões relacionadas 

à memória e sua construção, para formação e definição do patrimônio, seja material ou 

imaterial. 

Para melhor entendimento do processo de reparação do patrimônio imaterial, se 

faz necessário entender o termo, definido na CF de 1988 em vigor, artigo 216: 

[...] constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, incluindo-se entre aqueles bens as formas de expressão, 
os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (IPHAN, 2017). 

Ainda sobre patrimônio cultural imaterial, a Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, artigo 2º, § 1º, da qual o Brasil é signatário, acrescenta: 

[...] ‘patrimônio cultural imaterial’ os usos, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas – juntamente com os instrumentos, objetos, artefatos 
e espaços culturais que lhe são inerentes – que as comunidades, os grupos e, 
em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu 
patrimônio cultural. 
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Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): 

Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração a geração, é 
recriado constantemente pelas comunidades e grupos, em função do seu 
entorno, sua interação com a natureza e sua história, infundindo-lhes um 
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo, assim, para promover 
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (IPHAN, 2017). 

Antes de entender como as políticas de proteção ao patrimônio foram tratadas no 

caso da UHE de Belo Monte, é fundamental situar esse empreendimento à luz da história 

recente dos impactos do desenvolvimentismo sobre a região Amazônica, o que é feito no 

próximo item.  

1.2 A AMAZÔNIA E A POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA 

Antes de adentrar nas questões envolvendo o aproveitamento hidrelétrico do 

Xingu, com a implantação da UHE de Belo Monte, se faz importante e necessário iniciar 

uma discussão, ainda que suscinta, acerca da entrada da região Norte no foco do 

desenvolvimento do Brasil, principalmente nos anos de 1970. Havia necessidade de 

geração de energia para fazer frente ao crescimento pelo qual o Brasil passava na época, 

bem como de alterar a matriz energética para diminuir a dependência do petróleo e 

atender ao processo industrial eletrointensivo – por exemplo, a exploração de alumínio 

na região derivada da estratégia de incentivar a instalação de grandes empreendimentos 

eletrometalúrgicos, em especial nas proximidades da usina, nesse caso a implantação do 

chamado Programa Grande Carajás (MONOSOWSKI et al., 2002, p. 124).  

Os projetos concebidos nesse período foram implantados no período da ditadura 

militar no Brasil e sem que houvesse a obrigatoriedade de elaboração de estudos prévios 

de impactos ambientais para suas construções (hoje são obrigatórios para a instalação de 

qualquer grande empreendimento no país). Assim iniciaram-se estudos de 

aproveitamento do potencial da região, levando em consideração suas riquezas, potencial 

hidrelétrico, madeireiro, extrativo, mas desconsiderando totalmente as populações que ali 

viviam, característicos da dinâmica desenvolvimentista aplicada nas regiões Norte e 

Nordeste.  

A usina de Tucuruí, situada no rio Tocantins, cujo afluente principal é o rio 

Araguaia e que, juntos, formam uma das principais sub-bacias da Amazônia, seria a 

terceira ou quarta maior usina do mundo em capacidade, com potencial energético de 

produção instalado de 8 000 MW de potência após sua total implantação. Distante cerca 
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de 300 km da capital Belém, estava encravada em região de floresta tropical úmida, com 

densidade demográfica baixa, cujas populações eram essencialmente formadas por 

comunidades ribeirinhas e indígenas (MONOSOWSKI et al., 2002, p. 126).  

Para além da estratégia adotado pelo Estado brasileiro, a região já era marcada por 

conflitos oriundo de sua ocupação (populações ribeirinhas, indígenas, madeireiros, 

grandes fazendeiros, grileiros e posseiros): 

[...] as disputas pela posse de terras representam visões antagônicas desses 
atores sociais quanto ao desenvolvimento da região em diferentes aspectos: o 
valor dos recursos naturais, o ritmo e a escala de sua apropriação, os padrões 
de uso do solo, o papel e a contribuição da Amazônia para o desenvolvimento 
nacional (MONOSOWSKI et al., 2002, p. 126). 

Monosowski et al. (2002), sobre Tucuruí, ensina que a implantação da barragem 

no rio Tocantins ganhou muito destaque para o desenvolvimento brasileiro, em especial 

para a região amazônica, “na medida em que se caracterizou pela implantação de grandes 

projetos de transformação da natureza que provocaram transformações profundas nos 

ecossistemas e no quadro de vida das populações locais e regionais” (MONOSOWSKI et 

al., 2002, p. 123). Ademais, “a implantação de um projeto como Tucuruí se insere no 

quadro de um modelo de desenvolvimento nacional enquanto parte das estratégias 

adotadas pelo Estado brasileiro em sua política energética de ocupação da Amazônia” 

(MONOSOWSKI et al., 2002 p. 124).  

A implantação da barragem de Tucuruí começou em 1976 e somente em 1977 

foram iniciados estudos ambientais. Inicialmente como avaliação preliminar, os estudos 

concentraram-se em realizar um inventário das informações já disponíveis e em 

identificar problemas tais como doenças endêmicas de veiculação aquática, inundação da 

floresta e efeitos sobre a fauna e flora. Contudo, esses estudos foram solicitados para 

garantir que o investimento da obra não fosse perdido caso algum problema viesse a 

prejudicar a operação da usina, ou seja, visando garantir os investimentos do Estado e das 

empresas envolvidas, além das empresas que estavam se instalando na região. Segundo 

Monosowski et al. (2002), os estudos resultaram em diversas recomendações, sendo que 

nenhuma voltada para mitigação de impactos socioeconômicos, tratados à parte e que se 

limitaram à remoção dos habitantes moradores das áreas a serem inundadas e aos efeitos 

que ocasionariam aos moradores a jusante pós-enchimento. Ou seja, para a população 

ribeirinha, os efeitos da construção da barragem foram extremamente nefastos, o que deu 

origem a grupos de oposição ao empreendimento. 
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Um dos primeiros movimentos para reinvindicação de direitos dos atingidos por 

barragens ocorreu em 1981 na região Norte, através do Movimento dos Expropriados pela 

Barragem do Tucuruí, que removeu mais de 25 mil pessoas. Essas pessoas se uniram 

devido a promessas não cumpridas pela Eletronorte, com estratégias de luta de 

acampamentos em frente aos escritórios da Eletronorte, exigindo que seus prejuízos 

financeiros fossem indenizados de forma justa (BENINCÁ, 2011, p.84).  

O fato é que a barragem de Tucuruí, com a ausência de estudos de impacto 

ambiental prévios e efetivas medidas mitigadoras, sem contar com grupo técnico 

multidisciplinar que realizasse uma análise espacial, social e econômica, trouxe vários 

problemas ao meio ambiente, além de afetar o equilíbrio ecológico da região amazônica, 

o que pode prejudicar o clima globalmente. Sua construção prejudicou várias 

comunidades ribeirinhas e indígenas (foram inundadas as reservas Parakanã e Pucurui, 

onde viviam seis tribos), afetando seu habitat e reduzindo sua capacidade de 

sobrevivência, um exemplo que não deve ser seguido.  

Mas o que Tucuruí tem em comum com a UHE de Belo Monte? Além de terem 

seus estudos iniciados na década de 1970, como se verá no próximo item, a atuação dos 

povos da região do Xingu contrapondo-se à implantação da obra, com um pedido de 

socorro que foi ouvido mundialmente, gerou uma oposição que trouxe para Belo Monte 

vários entraves. Isso impediu o início de sua construção e atrasou sua implantação. Esse 

movimento repercutiu mundialmente e proporcionou à UHE de Belo Monte um 

direcionamento diferente para sua história, fato que para Tucuruí não ocorreu, 

culminando em sua construção sem os devidos estudos prévios à sua implantação. 

1.3 PRIMEIRAS DISCUSSÕES SOBRE O APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO NO RIO XINGU 

Após o golpe de 1964, durante o governo militar, a tendência nacionalista e 

intervencionista do Estado brasileiro continuou e se intensificou, principalmente com 

aquisições e nacionalização das empresas com capital internacional atuantes no setor 

elétrico. De acordo com levantamento realizado no EIA e Relatório de Impactos 

Ambientais (RIMA) do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte (LEME, 2009), foi 

em 1975 que foram realizados os primeiros estudos para o aproveitamento do potencial 

hidrelétrico da bacia hidrográfica do rio Xingu, os chamados “Estudos do Xingu”, 

elaborados pela empresa Consorcio Nacional de Engenheiros Consultores (CNEC, 

pertencente ao grupo da construtora Camargo Correa) a pedido das Centrais Elétricas do 
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Norte do Brasil S/A (ELETRONORTE) e aprovados em março de 1988 pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). Nestes estudos foram 

inicialmente identificados vários possíveis locais de barramento, sendo oito 

posteriormente selecionados para investigações mais detalhadas. Após estes 

detalhamentos, dois foram considerados viáveis, sendo um deles o projeto do complexo 

Babaquara-Kararaô.  

Após a aprovação dos primeiros estudos do aproveitamento hidrelétrico do rio 

Xingu, a comunidade indígena que seria diretamente atingida e que não havia sido 

consultada para elaboração do projeto, liderada por Paulinho Paikan, líder Kaiapó, 

acompanhado de Kube-IKaiapó e do etnobiólogo Darrel Posey do Museu Emílio Goeldi 

do Pará, viajaram para os Estados Unidos e participam, em janeiro de 1988, na 

Universidade da Flórida, em Miami (EUA), de um simpósio sobre manejo adequado de 

florestas tropicais, onde relataram como forma de protesto e indignação que o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) iria financiar um projeto de 

hidrelétricas no Xingu que inundaria sete milhões de hectares e desalojaria 13 grupos 

indígenas. Depois desse primeiro movimento de protesto, o grupo foi convidado a repetir 

o relato em Washington (MXVPS, 2017). Contudo, devido às declarações Paiakan e 

Kube-I, eles foram processados e enquadrados na Lei dos Estrangeiros e tiveram que 

voltar ao Brasil, iniciando-se um movimento que ganharia força mundial em defesa dos 

povos indígenas e do rio Xingu, tendo apoio de vários artistas internacionais, a exemplo 

do cantor Sting (MXVPS, 2017).  

Herrera e Moreira (2013) fazem uma discussão acerca da ocupação da região e 

como ela se organiza para resistir à obra da UHE de Belo Monte. Se por um lado há 

grande adesão, por outro há muita resistência, para a qual dois grupos foram importantes, 

um criado localmente e outro nacionalmente. 

Para explicitar a diferenciação existente na forma, conduta de atuação das 
organizações, explicita-se a atuação de sujeitos de resistência e luta: um criado 
no local e que vem ganhando repercussão nacional na luta contra Belo Monte 
– o Movimento Xingu Vivo para Sempre; e o outro constituído nacionalmente 
e que tem atuado no local contra o empreendimento hidrelétrico – o 
Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) (HERRERA e MOREIRA, 
2013, p. 140). 

Dentro desse contexto de investigações e levantamentos para elaboração do 

projeto de implantação da obra e dos conflitos com a comunidade indígena, foi realizado 

em fevereiro de 1989, na cidade de Altamira, o 1º Encontro dos Povos Indígenas, 
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promovido como uma forma de protesto contra as decisões tomadas sem sua participação, 

organizado por lideranças indígenas da região do Xingu com auxílio de entidades da 

sociedade civil (CÂNDIDO FLEURY e ALMEIDA, 2013, p. 142). Durante o encontro, 

que contou com forte cobertura da imprensa nacional e internacional, a índia Tuíra foi 

protagonista de umas das cenas mais marcantes relacionadas à historiografia de Belo 

Monte, quando encosta seu facão, como forma de protesto e advertência, no rosto do 

diretor da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes (Figura 1), gerando dessa forma grande 

apelo e levantando discussões na sociedade civil sobre a implantação da obra nos moldes 

em que estava sendo estudada. 

Figura 1 – Advertência da índia Tuíra 

 
Fonte: Jornal a Província do Pará (1989). Foto de Paulo Jares.  
Nota: Índia Kayapó Tuíra passa o facão no rosto do diretor da Eletronorte José Antônio Muniz Lopes, 
esta ação foi em protesto contra a construção da hidrelétrica de Kararaô, hoje Hidrelétrica de Belo Monte. 

Contudo, essas ações de realização de audiências públicas para discussão do 

empreendimento de Belo Monte, organizadas no sentido de minimizar ou acalmar os 

ânimos dos movimentos contrários ao empreendimento, não foram suficientes e 

culminaram em disputas judiciais, com a participação ativa do Ministério Público e 

sociedade civil contra os estudos por meio de pedido de liminares que solicitavam a 

suspensão dos estudos de viabilidade.  
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Tarrow, quando analisa as estruturas de mobilização, ensina que, para a realização 

da ação coletiva, embora sejam os indivíduos que decidam participar ou não, “[...] é nos 

seus grupos face a face, nas suas redes sociais e nas estruturas conectivas existentes entre 

eles que ela é mais frequentemente ativada e mantida” (TARROW, 2009, p. 42). Isso leva 

à uma das formas de articulação dos movimentos sociais contra Belo Monte, que foi 

organização de encontros entre organizações não governamentais (ONG), sociedade civil 

e Ministério Público, para discussão de formas de ação. Outra forma foi pela mobilização 

da sociedade civil impetrando ação civil pública também contra o avanço dos estudos de 

viabilidade.  

Desses encontros face a face, vale destacar o encontro realizado em agosto de 

2001 e articulado pelo Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu 

(MDTX), que conseguiu reunir 113 organizações sociais, durante o qual foi elaborado 

um documento intitulado SOS Xingu: um chamamento ao bom senso sobre o 

represamento de rios na Amazônia (MXVPS, 2017).  

Após os primeiros estudos do Xingu, outra questão também causaria forte apelo e 

movimentos contrários à construção da usina. Eram discussões que envolviam a região 

denominada Volta Grande do Xingu, uma vez que, para o empreendimento, esse 

aproveitamento hidrelétrico era determinante para o aumento da capacidade energética 

da obra, já que nessa região havia um desnível no curso do rio que concentrava grandes 

volumes de água.  

As fotografias apresentadas a seguir demonstram de forma prática o que ocorreu 

na região conhecida como Volta Grande, onde fica clara a diminuição no volume de água 

no rio Xingu (Figura 2 e Figura 3). As duas imagens são da mesma área do rio em lapsos 

de tempo diferentes: a primeira, tirada em 2009, mostra o rio em seu estado anterior à 

construção da UHE e efetivação dos barramentos; a segunda, tirada em 2016, após a 

construção dos barramentos e enchimento do reservatório. Para as comunidades 

ribeirinhas, essa diminuição do fluxo do rio acarretou sérios problemas, que vão desde a 

impossibilidade de plantio nas margens, escassez de matéria-prima para a produção 

extrativista, até a diminuição dos peixes. a região da Volta Grande era de suma 

importância para manutenção de seus modos de vida, além de ser um grande santuário 

para as espécies da fauna e flora. 
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Figura 2 – Região da Volta Grande do Xingu antes do empreendimento 

 
Fonte: ISA (2009). Foto de Marcelo Salazar. 
Nota: Cachoeiras da Volta Grande do Rio Xingu, no município de Vitória do Xingu (PA), visão da área 
antes da ação de enchimento do reservatório. Com a conclusão das obras da UHE a região teve sua vazão 
reduzida.  

Figura 3 – Região da Volta Grande do Xingu após o empreendimento 

 
Fonte: Amazônia Real (2016). Foto: Cristiane Costa Carneiro.  
Seca na Volta Grande do Xingu, em novembro de 2106. A fotografia demonstra a realidade da região da 
Volta Grande do Xingu após o enchimento do reservatório. Essa região fica a jusante ou após um dos 
reservatórios da UHE de Belo Monte e teve sua vazão extremamente reduzida. A questão é extremamente 
controversa, dado que o empreendimento diz que não há muitos danos ao meio ambiente e às 
comunidades do entorno e as comunidades amargam com a escassez de alimentos.  
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De acordo com o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS, 2017), as 

discussões envolvendo a utilização da região da Volta Grande levantaram muitos debates 

quanto às questões ambientais que envolviam a construção do empreendimento, 

principalmente por causa de perdas culturais, sociais e econômicas. 

O projeto Kararaô foi abandonado em um cenário mundial de forte apelo 

ambiental, conforme já discutido anteriormente, mas também devido à grave crise 

financeira e energética pelas quais o Brasil passava. Não se pode desconsiderar também 

a grande pressão social enfrentada à época contra os grandes impactos socioambientais 

que o projeto causaria para as populações ribeirinhas e indígenas, além das obrigações 

instituídas com a nova legislação ambiental.  

O projeto foi retomado posteriormente, mais intensamente após a crise energética 

dos anos 2000, período no qual ocorreram os apagões de energia em todo Brasil, 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste, devido à grande sobrecarga do sistema. Se por 

um lado era premente retomar o projeto em um período de forte apelo para o aumento da 

capacidade energética instalada no Brasil, por outro o projeto teve sua formulação 

redimensionada, com menor capacidade energética instalada, redução dos impactos 

causados junto às comunidades indígenas, diminuição do tamanho dos lagos e redução 

do número de impactados diretamente pelo empreendimento, além de outras alterações 

inseridas para evitar seu embargo e diminuir a pressão dos movimentos sociais contrários.  

Mesmo com todas as alterações no projeto da UHE de Belo Monte, um ponto que 

se suscita é o tratamento ou relevância dados aos moradores da região do Xingu ou povos 

do Xingu, questão que remete a uma análise sobre práticas discriminatórias, cuja base se 

situa em um padrão cultural eurocêntrico. Aqui se coloca a questão racial, indígenas, 

negros, povos ribeirinhos etc., totalmente ligada ao conceito de patrimônio cultural, dado 

que o pensamento estabelecido confere a alguns status e condições socioeconômicas 

superiores, em que estariam em condições de definir áreas e comunidades excluídas e 

determinar a oitiva ou não desses grupos, considerados, por essa hegemonia, inferiores e 

sem capacidade de manifestação. Por consequência, sua cultura também é considerada 

subalterna.  

Essa é uma categoria conceituada por alguns pesquisadores como racismo 

ambiental, que infere para alguns grupos uma situação de ausência de capacidade de 

manifestação por incapacidade de poder econômico ou político. Uma situação que alheia 

sua autodeterminação e, principalmente, retira desses grupos a capacidade de definir sua 
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trajetória pela retirada da tomada de decisões sobre seu ambiente natural. Em um sentido 

mais amplo, é a retirada de direitos, onde se perde a capacidade de definir o futuro, se 

retira sua voz, uma condição totalmente oposta aos pressupostos estabelecidos pelos 

direitos humanos, trazendo outro conceito para o que sofrem essas comunidades, que é o 

da injustiça ambiental por meio do racismo ambiental. 

Para Acserald (2010 apud COSENZA, KASSIADOU e SÁNCHEZ, 2014, p. 25) 

, o conceito de justiça ambiental se dá por “articulações entre movimentos de caráter 

social, territorial, ambiental e de direitos civis.”  

Reafirma-se no âmbito de lutas que procuram expor que áreas de maior 
privação socioeconômica e/ou habitadas por grupos sociais e étnicos, sem 
acesso às esferas decisórias do Estado e do mercado, concentram a falta de 
investimento em infraestrutura de saneamento, a ausência de políticas de 
controle dos depósitos de lixo tóxico, a moradia de risco, entre outros fatores 
que forjam más condições ambientais de vida e de trabalho (ACSERALD, 
2010 apud COSENZA, KASSIADOU e SÁNCHEZ, 2014, p. 25).  

Para Cosenza, Kassiadou e Sánchez (2014), o termo racismo ambiental foi 

cunhado durante o movimento negro em 1982, na Carolina do Norte, na cidade de Warren 

County, onde um protesto acabou gerando mais de 500 prisões, motivado pela 

implantação de um aterro contendo bifenilpoliclorado, instalado em uma comunidade 

negra. Verificou-se nessa situação que o local fora escolhido devido à baixa capacidade 

socioeconômica e política da população e, principalmente, pelo fato de serem negros. 

Segundo as autoras, há no Brasil uma situação parecida ocorrendo com populações 

tradicionais e indígenas, cujos locais em que habituam são considerados 

[...] zonas de sacrifício, territórios caracterizados pelo duplo risco do 
predomínio do zoneamento excludente, da proteção desigual que afeta pobres, 
negros, indígenas e populações tradicionais junto à conveniência do Estado por 
meio de políticas de diminuição de impostos e relaxamento no cumprimento 
das regulamentações ambientais (COSENZA, KASSIADOU E SÁNCHEZ, 
2014, p. 27). 

Para Acselrad: 

Tal segmentação socioterritorial tem se aprofundado com a globalização dos 
mercados e a abertura comercial – a saber, com a maior liberdade de 
movimento e deslocalização dos capitais, queda do custo de relocalização e 
incremento do poder de exercício da chantagem locacional pelos capitais, que 
podem usar a carência de empregos e de receitas públicas como condição de 
força para impor práticas poluentes e regressão dos direitos sociais. A denúncia 
da operação desses mecanismos e a construção de capacidade organizativa e 
de resistência à chantagem de localização serão, consequentemente, 
instrumentos de pressão pela redefinição das práticas sociais e técnicas 
correntes de apropriação do meio, de localização espacial das atividades e de 
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distribuição do poder sobre os recursos ambientais (ACSERALD, 2010 apud 
COSENZA, KASSIADOU e SÁNCHEZ, 2014, p. 27). 

Nos estudos de viabilidade do Complexo Hidrelétrico Belo Monte houve um 

grande esforço para aplacar os ânimos contrários ao empreendimento. Uma das ações foi 

o compromisso junto aos povos amazônicos de que o rio Xingu abrigaria apenas uma 

UHE; e, na tentativa de demonstrar respeito às comunidades indígenas, foi alterado do 

nome do empreendimento de Kararaô para UHE de Belo Monte. Contudo, essas tratativas 

não diminuíram a insatisfação das comunidades indígenas e nem alteraram suas posições 

contrárias à construção do empreendimento na região do Xingu.  

Em pleno processo de construção desde 2011, a UHE de Belo Monte teve sua 

Licença Prévia1 (LP) emitida em 01/02/2010, após a aprovação de novos EIA e RIMA 

elaborados pela Leme Engenharia e concluídos em 2009, onde foram apresentadas as 

justificativas para construção. Após a aprovação do EIA/ RIMA, foi realizado, em abril 

de 2010, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), leilão para concessão e 

comercialização de energia da UHE de Belo Monte. Desde então o processo de 

construção foi assumido pelo Consórcio Norte Energia S/A. Apesar de várias liminares 

suspendendo o processo construtivo e a própria operação, a UHE de Belo Monte teve sua 

Licença de Operação (LO)2 – autorizando o início do enchimento do reservatório e 

posterior operação da usina – emitida pelo IBAMA em novembro de 2015. 

1.4 UHE DE BELO MONTE: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Localizada na região Norte do Brasil, estado do Pará, no rio Xingu, rio que pela 

margem direita é afluente do rio Amazonas, em área denominada como Volta Grande do 

rio Xingu, o projeto possui um conjunto de barragem, reservatório, tomada d’água e casa 

de força, ocupando terras dos municípios de Vitória do Xingu, Altamira e Brasil Novo. 

São considerados atingidos diretamente pelo empreendimento cinco municípios da 

região: Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Anapu e Senador José Porfírio. O eixo 

 
1A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 237, de 19 de dezembro de 1997, 
em seu Art. 8º, inciso I, define Licença Prévia (LP) como licença concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação (CONAMA, 1997).  
2 A mesma Resolução do CONAMA, nº 237, em seu Art. 8º, inciso III, define Licença de Operação (LO) 
como licença que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação (CONAMA, 1997). 
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da barragem principal situa-se no rio Xingu a cerca de 40 km a jusante da cidade de 

Altamira. O canal de fuga da casa de força principal localiza-se a mais ou menos 9,5 km 

a jusante da vila de Belo Monte, que pertence ao município de Vitória do Xingu (LEME, 

2009). 

Os insumos para construção chegam à região principalmente por três acessos, 

sendo o principal pela BR-230 (rodovia Transamazônica), que teve sua infraestrutura 

melhorada para dar suporte terrestre à construção. Há também possibilidade de acesso ao 

local da usina por via fluvial, desde o porto de Belém até a vila de Belo Monte, trecho 

inteiramente navegável da foz até a vila. Outra forma de acesso à região é aérea. O 

município de Altamira possui um aeroporto, que também teve sua infraestrutura 

reforçada, inclusive para pouso de aviões de carga e aeronaves de grande porte (LEME, 

2009). 

A usina tem como finalidade principal a produção de grande volume de energia 

elétrica a partir de geração hidráulica. A capacidade instalada do empreendimento 

corresponderia a 11.181,3 MW, com uma estimativa de energia firme equivalente a 4.719 

MW médios anuais na casa de força principal e 77 MW médios na casa de força 

complementar. O custo aproximado de sua construção está em torno de 31 bilhões: o 

projeto inicial de 2010 previu inicialmente 16 bilhões, mas essa cifra sobe com o decorrer 

da implantação, passando para 19, 25 e 28 bilhões, e atualmente beirando a casa dos 31 

bilhões. Nesses valores estão inseridos os custos com as compensações ambientais e 

sociais (LEME, 2009). 

A construção da UHE de Belo Monte ocasionou vários impactos, de ordem 

socioeconômica, ao meio ambiente e às populações, tanto urbanas quanto ribeirinhas e 

povos indígenas inseridos na área de abrangência do empreendimento. Relacionados no 

EIA e no RIMA, foram desenhados planos, programas e projetos contendo ações 

mitigadoras para os impactos, com o objetivo de minimizar os prejuízos provocados ao 

meio ambiente e às populações atingidas da região do Xingu.  

Os estudos de impacto ambiental foram elaborados pela empresa Leme 

Engenharia Ltda., em atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica ECE-120/2005 

firmado em julho de 2005 entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS) e 

as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Norberto Odebrecht, intitulado 

“Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) de Belo Monte – Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA)” (LEME, 2009). O documento apresenta os resultados dos estudos ambientais 
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desenvolvidos no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2009, como parte integrante 

do processo de licenciamento da UHE de Belo Monte junto ao IBAMA, em atendimento 

a suas diretrizes de dezembro de 2007, através de termo de referência próprio.  

Segundo a empresa que elaborou os estudos, os mesmos tem como objetivo 

caracterizar a realidade da região onde está inserido o aproveitamento hidrelétrico de Belo 

Monte, levando em consideração as diferentes abrangências espaciais, dentro da área de 

influência para realização dos estudos ambientais, e também apresentar uma análise 

prospectiva de seu comportamento para diferentes cenários futuros (LEME, 2009). O 

documento também se propõe a contribuir para o planejamento regional do 

desenvolvimento sustentável da região, recomendando ações de compensação ambiental 

para a preservação de áreas que hoje se apresentam com um potencial de biodiversidade 

com a retirada da cobertura vegetal, comprometimento de habitats naturais e tendências 

que apontam para futuros prejuízos ao desenvolvimento das atividades produtivas 

relevantes para a população, por exemplo a pesca (LEME, 2009). 

A salvaguarda do patrimônio cultural das populações atingidas pelo 

empreendimento está inserida no Projeto de Reparação, componente do Plano de 

Atendimento à População Atingida e do Projeto Básico Ambiental (PBA) de Belo Monte, 

elaborados pelas empresas Leme Engenharia e CNEC WorleyParsons Engenharia S.A.  

A construção da UHE de Belo Monte no espaço geográfico de cinco municípios 

é considerada uma ação muito impactante, no que tange aos aspectos do meio físico, 

biótico e principalmente socioeconômico, pois modifica a dinâmica territorial do lugar. 

Conforme ressalta Santos (1999) em sua análise sobre a implantação de grandes projetos 

e seus impactos, haveria uma reorganização na configuração espacial, na dinâmica social 

e a produção de novos usos ao território. Nessa perspectiva, no lugar onde se instala o 

empreendimento da UHE de Belo Monte, o território passa a ser comandado por 

interesses exógenos, pois o tempo do rio já não comanda mais a vida do lugar, ou seja, o 

modo de vida das populações ribeirinhas se altera com a chegada do empreendimento – 

não haverá mais cheias do rio, assim como a pesca e a navegação terão alterações 

significativas. 

Segundo Santos (1999), é recorrente a crítica ao paradigma de crescimento e 

desenvolvimento econômico reinante na Amazônia, sustentada em políticas impositivas, 

que não levam em consideração a participação da sociedade civil. O estilo de economia 

espacial regional é constantemente reinventado nessa fração do território nacional, muitas 
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vezes com ausência de uma fiscalização mais adensada, devido às dificuldades que a 

geografia extensa gera, o que faz refletir acerca dos processos que envolveram a 

elaboração dos estudos de impacto ambiental, a construção dos planos e projetos 

mitigadores desses impactos e como se deu a participação da população nesse contexto. 

Corroborando com o pensamento de Santos, Müller (1995) é enfático ao dizer que a 

construção da UHE de Belo Monte constitui um exemplo dessa economia que reedita, no 

século XXI, o modelo colonial. 

A população urbana de Altamira teve seu modo de vida alterado devido às grandes 

mudanças trazidas pela obra, que vão desde aumento populacional – ocasionando inchaço 

nos serviços básicos de saúde, educação, assistência social e segurança pública, aumento 

do custo de vida, violência urbana, doenças mentais – até a mudança de suas moradias 

próximas ao rio na área urbana, com remanejamento para grandes reassentamentos 

urbanos, tirando o rio como principal meio de subsistência dessas famílias, trazendo 

preocupações que antes não existiam, tais como necessidade de pagamento de contas de 

consumo de energia e água, recurso sempre abundante e gratuito quando moravam 

próximas ao rio.  

Müller (1995) diz que a resistência ao grande projeto não poderia ser oriunda do 

espaço urbano, pois o setor de comércio e serviços foi o que mais se beneficiou com o 

crescimento populacional. Contudo, tal afirmação se torna precária devido ao grande 

número de entidades e grupos de resistência à construção, sendo um deles o Movimento 

Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS). Müller (1995) informa que a resistência a esse 

grande projeto veio do espaço agrário, e foi comandada por ribeirinhos, lavradores, 

extrativistas e pescadores da comunidade diretamente afetada pelo empreendimento. O 

autor afirma que no espaço agrário de Altamira o que predomina é o modo de vida 

entrelaçado com recursos naturais vivos. Para ele, um modo de vida compreende um 

conjunto de técnicas e objetos técnicos de uso individual e coletivo criados no decorrer 

de gerações por meio dos quais se produz e reproduz material e espiritualmente o meio 

geográfico, onde o rio praticamente comanda a vida (MÜLLER, 1995). 

Os estudos prévios que justificaram a construção da UHE de Belo Monte foram 

duramente criticados e questionados por vários grupos científicos no Brasil e no mundo. 

A crítica mais relevante nesse sentido foi o estudo conhecido como Painel de Especialistas 

(SANTOS e HERNANDEZ, 2009). São análises e identificação, por pesquisadores e de 

acordo com suas especialidades, dos problemas e lacunas no EIA da UHE de Belo Monte. 
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O material foi elaborado por pesquisadores voluntários, apoiados pela Fundação Viver, 

Produzir e Preservar (FVPP) de Altamira, do Instituto Sócio Ambiental (ISA), da 

International Rivers, do World Wide Fund for Nature (WWF), da Federação de Órgãos 

para Assistência Social e Educacional (FASE) e da Rede de Justiça Ambiental. Divido 

em sete partes, o documento analisa o EIA e faz uma crítica, em especial, a sua 

“inconsistência metodológica, sua ausência de referencial bibliográfico adequado e 

consistente; ausência e falhas nos dados; coleta e classificação assistemáticas de espécies, 

com riscos para o conhecimento e a preservação da biodiversidade local; correlações que 

induzem ao erro e/ou a interpretações duvidosas e utilização de retórica para ocultamento 

de impactos” (SANTOS e HERNANDEZ, 2009, p. 11). E as principais críticas para os 

impactos levantados no EIA foram: “Subdimensionamento da área diretamente afetada; 

subdimensionamento da população atingida; subdimensionamento da perda de 

biodiversidade; subdimensionamento do deslocamento compulsório da população rural e 

urbana; negação de impactos a jusante da barragem principal e da casa de força; 

negligência na avaliação dos riscos à saúde; negligência na avaliação dos riscos à 

segurança hídrica; superdimensionamento da geração de energia; subdimensionamento 

do custo social, ambiental e econômico da obra” (SANTOS e HERNANDEZ, 2009, p. 

11). Há também uma severa crítica aos impactos relacionados à chamada Volta Grande, 

que no EIA também é denominado como trecho de vazão reduzida: para o Painel de 

Especialistas, o EIA “oculta, dentre outros, o fato de que terras indígenas – Juruna do 

Paquiçamba e Arara da Volta Grande – são ‘diretamente afetadas’ pela obra. E, ademais, 

grupos Juruna, Arara, Xipaya, Kuruaya e Kayapó, que, imemorial e/ou tradicionalmente, 

habitam as margens deste trecho do Rio” (SANTOS e HERNANDEZ, 2009, p. 11). 

Mas, como se deu o processo de licenciamento, e como a documentação gerada 

permite analisar as políticas de reparação ao patrimônio? O próximo capítulo adentra 

essas questões e se debruça na proposta de reparação apresentada pelo empreendedor, a 

Norte Energia S/A, para a mitigação de perdas. É uma tentativa de apresentar as propostas 

da empresa responsável pela implantação de Belo Monte, as que foram executadas e como 

foram implementadas junto às populações.  
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2 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AVALIAÇÃO 

DE IMPACTOS, PROJETO DE REPARAÇÃO E RELATÓRIOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAIS 

Este segundo capítulo trata do Projeto de Reparação e suas características, tendo 

também análise dos relatórios semestrais, material com o objetivo de explicitar o 

atendimento de suas obrigações, espécie de prestação de contas do processo de 

implementação das ações desenvolvidas dentro dos programas e projetos elaborados para 

mitigar os impactos ambientais ocasionados pela implantação da UHE de Belo Monte. 

Os relatórios semestrais trazem as ações e os resultados dos programas e projetos 

mitigatórios, elaborados pela Norte Energia e empresas terceirizadas contratadas para 

executar seus programas e projetos. São encaminhados ao IBAMA de seis em seis meses 

como resultado e acompanhamento da implantação de todos os programas e projetos em 

andamento e são ferramenta, juntamente com as fiscalizações in loco, que permitem ao 

órgão fiscalizador o acompanhamento do andamento e o monitoramento das ações 

desenvolvidas, bem como solicitar ajustes quando necessário. 

Antes de adentrar desse material, se faz necessário explanar acerca do processo de 

uso e implementação do licenciamento ambiental e suas ramificações, identificando os 

atores e as nuances para sua execução dentro da PNMA. O objetivo é informar sobre os 

marcos legais e procedimentos inerentes ao licenciamento que repercutem e repercutiram 

diretamente nas obrigatoriedades de elaboração de planos e programas mitigatórios e 

tomadas de decisão para Belo Monte. Ao final, é possível entender e discutir o Projeto de 

Reparação e os responsáveis por sua elaboração, implementação e fiscalização.  

2.1 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MARCOS LEGAIS E REGULATÓRIOS 

Quando se pensa na interferência humana na natureza e os impactos que causa, ou 

ao observar o meio ambiente antes e depois das intervenções introduzidas, é de comum 

entendimento que há danos, alguns reversíveis, outros irreversíveis. Essas constatações, 

muitas vezes notórias, se sustentam em observações empíricas e alcançam qualquer 

pessoa, mas o fato é que tal casuística não obriga a reparar danos.  

Hoje, a reparação de danos causados ao meio ambiente está relacionada a 

legislações principais e acessórias, tratados e convenções, e cabe a todos a cobrança, sua 

defesa e proteção, mas a um ente específico a obrigação de aplicá-las e exigi-las, 
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empregando todo esforço e aparato institucional para tal, o Estado. Cabe ao Estado exigir 

de quem degrada reparar ou minimizar o máximo possível os danos, agindo de imediato 

quando necessário, mas principalmente em caráter preventivo, sempre na expectativa de 

devolver a recuperação em quase integralidade. Mas como definir, levantar, entender e 

minimizar esses danos, procurando definir sua reversibilidade e/ou recuperação?  

Para isso a legislação brasileira seguiu um caminho de protecionismo conjugado 

ao desenvolvimento sustentável, introduzido pela PNMA, segundo a qual qualquer 

atividade potencialmente poluidora passaria por uma sequência de atos e processos 

administrativos para obter autorização ou não de funcionamento. Esse processo é 

conhecido como licenciamento ambiental.  

O licenciamento ambiental se inicia com uma solicitação para implantar um 

empreendimento com a elaboração de estudos prévios e, como o nome diz, devem ser 

anteriores ao início das atividades potencialmente poluidoras. São os instrumentos 

utilizados para levantar e entender o dano, se reversível ou não, além de uma análise de 

o quão imprescindível é o empreendimento. Esses estudos, o EIA, devem ser executados 

e orientados por diversas linhas de conhecimento, utilizando diferentes fontes e 

especialistas, orientados para a melhor solução, com o menor impacto possível ao meio 

ambiente. 

O objetivo do marco legal para introdução do processo de licenciamento 

ambiental, a PNMA, já mencionada no capítulo anterior, foi: 

[...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições de desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da vida 
humana (BRASIL, 1981, artigo 2º). 

Estabeleceu também: 

[...] os princípios de ação governamental para a manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser 
protegido para o uso coletivo, mediante o controle e o acompanhamento da 
qualidade ambiental, a racionalização do uso dos recursos naturais, a proteção 
aos ecossistemas e espaços protegidos, o zoneamento ambiental, o incentivo 
aos estudos e pesquisas e à educação ambiental (IBAMA, 2002). 

Seus princípios estão descritos no artigo 4º da Lei 6938/1981, que também criou 

o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), constituído por órgãos e entidades 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e pelas fundações instituídas 

pelo poder público para a proteção e melhoria da qualidade ambiental, e seu conselho, o 
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CONAMA. Sua edição estabeleceu que, para existir qualidade de vida, é imprescindível 

que seja garantida a qualidade ambiental. A partir desse direcionamento que alguns 

órgãos ambientais foram criados e os já existentes passaram a ser estruturados para 

garantir a qualidade ambiental e desenvolver a gestão ambiental, promovendo o controle 

dos efeitos nefastos do desenvolvimento econômico.  

Mas a efetividade dessas ações regulamentadoras foi introduzida apenas cinco 

anos depois da publicação da política, pela Resolução 001/86 do CONAMA, que 

estabeleceu normas e critérios para o licenciamento de atividades potencialmente 

poluidoras. A Resolução definiu o que seria considerado impacto ambiental e os critérios 

para a realização de estudos com o objetivo de identificar e mitigar impactos, 

condicionando a aprovação de atividades potencialmente poluidoras à sua elaboração. 

A partir de então, o Brasil adotou, ao menos nos textos legais, um modelo do 

desenvolvimento sustentável, aderindo ou seguindo o modelo da ONU,  definido como 

“o modelo de desenvolvimento que objetiva a sustentabilidade ambiental, através da 

utilização racional dos recursos naturais tendo em vista o atendimento das necessidades 

das gerações atuais sem comprometer as necessidades de gerações futuras” (ONU, 1991).  

Para Fiorillo, licenciamento ambiental “é o complexo de etapas que compõem o 

procedimento administrativo, o qual objetiva a concessão de licença ambiental”. Não se 

pode confundir licença ambiental com licenciamento ambiental: a primeira é um ato 

administrativo da administração pública “unilateral e vinculado, pelo qual a 

Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma 

atividade”. Então, licenciamento é o processo e licença é a declaração vinculada ao 

processo (PIETRO apud FIORILLO, 2018, p. 208). 

A resolução CONAMA nº 237/97 também definiu licenciamento ambiental em 

seu artigo primeiro, inciso I, a saber: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 
as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso 
(CONAMA, 1997). 

A mesma resolução também define licença ambiental, em seu inciso II:  
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II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental (CONAMA, 1997). 

As etapas que compõem o licenciamento ambiental são detalhadas pelo roteiro a 

seguir.  

I - Análise preliminar do projeto (Licença Prévia) 

• Dispõe-se de suficientes informações para a avaliação? (sim/ não). 

Solicitam-se mais informações. 

• Foram observadas determinações do CONAMA? 

• Foi elaborado Estudo de Impacto Ambiental? 

• Foi concedida aprovação preliminar? (sim/ não) 

II - Análise da licença de instalação 

• Dispõe-se de suficientes informações para a avaliação? (sim/ não) 

Solicitam-se mais informações. 

• Foi concedida aprovação preliminar? (sim/ não) 

III - Análise licença de operação 

• O projeto corresponde à documentação aprovada? (sim/ não). Solicitam-

se mais informações. 

• Foi concedida licença de operação? (sim/ não) (SOBRAL e CHARLES, 

2002, p. 88). 

  

De acordo com o roteiro de licenciamento ambiental, o processo de licenciamento 

compõe-se de três fases distintas: fase preliminar de licença prévia; fase de licença de 

instalação; e fase de análise de licença de operação. Na fase preliminar, antes de seguir o 

processo para a segunda fase, há que se observar todos os pressupostos, dentre eles a 

elaboração do EIA. De acordo com o Guia de Procedimentos do Licenciamento 

Ambiental Federal, Documento de Referência:  

Para a obtenção da Licença Ambiental, além do atendimento aos padrões 
estabelecidos, os impactos ambientais negativos decorrentes da implantação 
dos empreendimentos devem ser evitados ou mitigados, assim como superadas 
as perdas de processo e de subprodutos, e introduzidas práticas de gestão na 
operação na perspectiva da contribuição específica dos empreendimentos à 
qualidade ambiental e a sustentabilidade (IBAMA, 2002).  
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O CONAMA, órgão regulamentador, tratou de definir em suas resoluções alguns 

conceitos caros ao processo de licenciamento ambiental. Na resolução 001/86, a 

preocupação foi definir o conceito de impacto ambiental: 

Art. 1o Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986). 

Na Resolução 237/97, artigo primeiro, inciso I, II, III e IV, o CONAMA define 

licenciamento ambiental, licença e estudos, além de reforçar a definição de impacto 

ambiental: 

IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que 
afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o 
território de dois ou mais Estados (CONAMA, 1997). 

De acordo com o artigo 6º e seus incisos e alíneas da Resolução CONAMA 

001/86, o EIA deve conter: 

Art. 6º - O [EIA] desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

I. diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e 
análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo 
a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 
considerando: 
a. o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
b. o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando 
as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 
permanente; 
c. o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos 
e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, 
os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

II. análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 
negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e 
longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 
propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição do ônus e benefícios 
sociais; 
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III. definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 
eficiência de cada uma delas; 

IV. elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 
considerados (CONAMA, 1986). 

Para Milaré, o EIA merece especial atenção por ser instrumento de planejamento 

e controle ambiental, “de compatibilização desenvolvimento-proteção ambiental” e, 

exatamente por serem instrumentos de planejamento, devem ser elaborados “antes da 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente” (2002, p. 51). 

Para Leite (2014), o EIA “é um documento resultado de um estudo técnico em que 

se avaliam as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projeto ou 

empreendimento” e é “o exame necessário para o licenciamento de empreendimentos 

com significativo impacto ambiental” (LEITE, 2014, p. 283). 

A Resolução CONAMA 001/86, em seu artigo segundo, define as atividades que 

obrigatoriamente dependem, para sua implantação, de elaboração de estudos prévios de 

impacto ambiental, ou seja, que passam, caso a Administração autorize após os estudos 

prévios, pelo processo de licenciamento ambiental: 

Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do 
órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente - 
SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do 
meio ambiente, tais como: [...] 

[...] Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 
primária, acima de 10MW.  

O EIA tem como objetivo central, então, “evitar que um projeto (obra ou 

atividade), justificável sob o prisma econômico ou em relação aos interesses imediatos de 

seu proponente, se revele, depois, nefasto ou catastrófico para o meio ambiente” 

(MILARÉ, 2002, p. 53). Aqui se percebe claramente o caráter preventivo desses estudos 

e sua importância para manutenção e preservação do meio ambiente, e de garantia de 

direitos das populações e comunidades impactadas, mas também de todo ser humano que 

habita este planeta. A questão é: do modo como esses estudos são feitos, há garantias de 

produção? E os profissionais têm liberdade de produção e crítica? 
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Para Milaré (apud Herman Benjamim), além do caráter preventivo do dano 

ambiental ou de “prevenção do dano ambiental”, há ainda três outros objetivos intrínsecos 

ao instrumento EIA. O primeiro é o da “transparência administrativa, momento em que o 

órgão público e o proponente liberam todas as informações de que dispõem, respeitando 

apenas o sigilo industrial”. O segundo, de “consulta aos interessados que consiste na 

efetiva participação e fiscalização da atividade administrativa por parte da comunidade, 

de molde a poder exprimir suas dúvidas e preocupações antes que seja muito tarde” 

(MILARÉ, 2002, p. 53). É importante não apenas garantir a transparência do EIA, mas 

também a participação popular, uma vez que apenas a transparência de uma decisão não 

é garantia de que atende ao interesse público. Sem a participação popular, a decisão pode 

ser arbitrária. E o terceiro e último objetivo é o da “motivação da decisão ambiental” 

(MILARÉ, 2002, P. 54), quando a decisão administrativa deve ser fundamentada pela 

administração pública, principalmente se contraria a melhor das alternativas apresentadas 

pelo EIA. Ou seja, caso os estudos apresentem alternativas ou até indicação de não 

execução do empreendimento após os levantamentos de dados e pareceres de 

especialistas, ou caso o empreendimento seja considerado nocivo para o meio ambiente 

e/ ou para as populações que serão interferidas e, ainda assim, contrariando as indicações 

da melhor alternativa, a administração decidir autorizar o empreendimento, terá, segundo 

o estabelecido em um dos objetivos do licenciamento, a obrigação de motivar sua decisão.  

O EIA apareceu pela primeira vez no corpo da legislação brasileira em 1980, na 

Lei 6.803 de 2 de julho, em período militar. Na época, seu surgimento foi quase às 

escondidas, “como se os responsáveis à sua introdução no ordenamento jurídico 

desejassem ocultá-la dos grupos de pressão e dos próprios militares” (MILARÉ, 2002, p. 

55). Teve como inspiração o direito americano de 1969, a National Environmental Policy 

Act (NEPA), que dispunha sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em 

área críticas de poluição. O termo EIA não apareceu em seu corpo com essa 

nomenclatura.  

Após a edição da PNMA, outros instrumentos foram criados com o objetivo de 

regulamentar efetivamente EIA, como o Decreto 88.351 de 1º de junho de 1983, 

substituído pelo Decreto 99.274 de 6 de junho de 1990 que regulamentou a Lei n° 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, e a Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispunham sobre a 

PNMA e sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental (APA), 

respectivamente. 
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Cabe aqui também, nesta breve explanação acerca da construção da legislação 

pertinente aos estudos de impacto, mencionar resoluções editadas pelo CONAMA que 

tratam dos temas de licenciamento ambiental e estudos de impacto ambiental. As 

principais são a 001, de 23 de janeiro de 1986, já citada e que dispõe sobre procedimentos 

relativos a EIA; a 006, de 16 de setembro de 1987 e a 009, de 3 de dezembro de 1987, 

que estabelece os procedimentos para as audiências públicas; e a 237, de 19 de dezembro 

de 1997, que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 

ambiental e no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento ambiental.  

Uma crítica à legislação sobre licenciamento e à obrigatoriedade de elaboração de 

EIA é a não criação ou estabelecimento de mecanismos que garantam aos profissionais 

das mais diversas especialidades e áreas autonomia e, muitas vezes, liberdade técnica para 

sua elaboração. Ainda que a legislação determine que todo o processo e instrumentos 

estejam no âmbito público, estariam tutelados no âmbito privado: os EIA têm caráter 

público no tocante à exigência de sua aprovação por órgão oficial responsável pela gestão 

ambiental, mas, ao definir o proponente como responsável pelo pagamento e contratação 

da equipe técnica, deixa a equipe em situação de vulnerabilidade, ou seja, a equipe é paga 

pelo maior interessado pela liberação do empreendimento, o proponente. Essa situação 

pode e muitas vezes acaba gerando uma situação de pressão pelo exercício de poder, com 

prevalência do poder econômico, podendo gerar controle e direcionamento de acordo com 

os interesses de quem solicita as licenças, o dono da obra e, por consequência, dono dos 

recursos financeiros. Essa situação está definida na Resolução 001/86 do CONAMA, em 

seu artigo 7º, que trata da independência da equipe multidisciplinar contratada; entretanto, 

em seu artigo 8º, repassa para o proponente a responsabilidade de pagamento, não 

apontando nenhuma forma de controle pelo órgão fiscalizador: 

Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe 
multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do 
proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados 
apresentados. 

Artigo 8º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e 
custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental, tais como: 
coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, 
análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e 
monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo 
menos 5 (cinco) cópias (CONAMA, 1986). 
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Mesmo havendo explícita responsabilização técnica dos profissionais 

responsáveis pelos estudos e levantamentos necessários para sua elaboração, não há 

garantia de controle na letra da lei para que o empreendedor não utilize seu poder 

econômico no sentido de exercer pressão sobre os profissionais contratados.  

Como o EIA é um documento de difícil compreensão, a legislação exige que seja 

também elaborado um documento que terá a função de dar publicidade aos levantamentos 

e análises de forma que possa ser de fácil entendimento pelo conjunto da população: o 

RIMA, que deve ter uma linguagem acessível e proporcionar o acesso às informações 

levantadas durante os estudos. 

O EIA e a consequentemente publicidade, por meio do RIMA, são condições para 

o processo de licenciamento, ou seja, para solicitação de licença prévia, o que significa 

que após ser protocolada junto ao órgão competente pela fiscalização, o EIA e o RIMA 

devem ser discutidos amplamente pela sociedade, cabendo nessa fase a divulgação, 

consultas técnicas e consultas públicas e, quando houver obrigatoriedade, novos estudos. 

A divulgação deve incluir um amplo debate junto à população em geral, mas 

principalmente junto às populações que serão diretamente atingidas pelo empreendimento 

em questão.  

A obrigatoriedade não significou que os estudos prévios fossem conduzidos de 

acordo com a necessária atenção, transparência e equidade para todas as questões que 

envolvem os vários setores interferidos: “os estudos de impacto não atingem com 

equidade os setores da economia, ecologia, política e cultura; para não falar das questões 

sociais mais essenciais” (MULLER-PLANTENBERG e AB’SABER, 2002, p. 24). Os 

autores justificam essa afirmação pelo fato de, após a publicação da Resolução do 

CONAMA 001/86, ter ocorrido um fenômeno identificado como uma “corrida de 

consultores mal preparados na direção dos estudos de impacto, criando distorções numa 

área de trabalho que exige conhecimento e interdisciplinaridade, a par de independência 

e honestidade” (2002, p. 24). E complementam: “a visão dos processos sociais se reduz à 

menção a-histórica do ‘fator humano’, linguagem típica da tecnoburocracia dos países 

subdesenvolvidos” (2002, p. 24). 

O campo árido de apresentação e estudo de legislações referentes à política 

ambiental brasileira, licenciamento ambiental, marco regulatório, estudos de impacto e 

relatórios de impacto foi adentrado na tentativa de melhor definir as prerrogativas e 

obrigações dos atores responsáveis tanto pelo pedido de licença para construção de 
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empreendimentos passíveis de causar danos ambientais, quanto de fiscalização e de 

elaboração de estudos e, depois, planos, programas e projetos para mitigação dos 

impactos, ao passo que também serviu para situar acerca dos problemas que ainda existem 

no processo, que podem levar a prejuízo para o meio ambiente, populações interferidas e 

gerações futuras. A discussão também serviu para examinar o Projeto de Reparação com 

mais substância e informações. 

Assim, depois de verificar aspectos do EIA/ RIMA, é hora de analisar os impactos 

e as medidas compensatórias. Esses dados são descritos dentro do EIA, em consonância 

com a Resolução 0001/86 do CONAMA, que prescreve medidas compensatórias para 

cada impacto. Nessa fase são apresentados planos, programas e projetos em suas formas 

mais conceituais e as medidas de controle, monitoramento e avaliação. Sua aprovação é 

condição para o recebimento da licença de instalação. Posteriormente, é produzido um 

documento com um maior detalhamento de planos, programas e projetos, com caráter 

mais executivo, o Projeto Básico Ambiental (PBA).  

2.2 AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DE BELO MONTE, PROPOSIÇÃO DE AÇÃO OU 

PROJETO PARA REPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL 

De acordo com o EIA de Belo Monte, a identificação e a avaliação de impactos 

ambientais ocasionados pelo empreendimento assumem a forma de um processo, ou seja, 

um conjunto de procedimentos de duas naturezas, uma técnica-científica (aqui 

compreende-se as equipes multidisciplinares, com emprego de técnicas e métodos 

científicos de gestão e controle ambiental) e outra de natureza político-administrativa 

(aqui entra todo o aparato administrativo, legal, de interesse público, participação popular 

e dos órgãos de controle etc.). Esses procedimentos, de acordo com o EIA de Belo Monte, 

foram utilizados para garantir que os impactos do empreendimento sejam previstos e 

analisados de maneira sistemática. Para o EIA: 

[...] o processo de avaliação de impacto ambiental tem como finalidade auxiliar 
tanto o planejamento de um empreendimento como o respectivo processo 
decisório, de modo a viabilizar o uso dos recursos naturais e econômicos, e 
promover o desenvolvimento sustentável (LEME, 2009). 

O mesmo documento ressalva a natureza subjetiva inerente às correntes de 

pensamento científicas, ao tratar da questão de revisão de bibliográfica, assim 

qualificando o processo de licenciamento e a característica técnico-científica: 
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A revisão bibliográfica e a análise das metodologias usadas para a avaliação 
de impactos ambientais de empreendimentos de grande porte mostram que, 
apesar de apresentarem variações quanto aos procedimentos de condução do 
processo de avaliação, elas têm como característica comum o caráter subjetivo, 
onde a análise de grande parte dos fatores ambientais é baseada no julgamento 
de valor de especialistas. Este fato decorre da natureza das informações 
utilizadas na análise, muitas não mensuráveis e, portando, de difícil adequação 
a uma escala de valor (LEME, 2009, p. 18). 

E justifica dessa forma a escolha da metodologia de avaliação de impacto 

adaptativa, cujo conceito e procedimentos não são esclarecidos nos parágrafos 

posteriores, mas que parece ter sido utilizada como justificativa, em alguns momentos, 

do caráter “subjetivo” das avaliações e estudos. O documento informa que, além do 

esforço na escolha da metodologia, não poderia fugir do que já estava estabelecido em 

documento que deveria servir de norte para tal processo, o “Termo de referência (TR) 

para elaboração do EIA/RIMA para o aproveitamento hidrelétrico Belo Monte” (IBAMA, 

2007), onde estão, segundo o EIA, os critérios de análise para avaliação dos impactos 

ambientais. 

O TR produzido pelo IBAMA, documento norteador para o leilão de concessão 

para construção da UHE, subsidiariam o vencedor do leilão para o pedido de licença 

prévia, primeiro passo do processo de licenciamento ambiental. Segundo indicado pelo 

IBAMA, o TR “estipula as diretrizes mínimas e fornece subsídios que norteiam o 

desenvolvimento dos estudos diagnósticos da qualidade ambiental da área de implantação 

do AHE” (IBAMA, 2007, p. 13). Quanto aos aspectos metodológicos referentes à 

elaboração dos estudos, informa o item 42: 

42. Todas as bases e metodologias utilizadas inclusive para a realização de 
cálculos e estimativas deverão ser claramente especificadas, referenciadas, 
justificadas e apresentadas em continuidade com o tema, utilizando-se de 
ferramentas que facilitem a apreensão como gráficos, planilhas, figuras, fotos, 
imagens, cartas e mapas analógicos e digitais, entre outros, atentando para 
resoluções e escalas adequadas (IBAMA, 2007, p. 7). 

De acordo com o TR, é imprescindível que todas as metodologias sejam 

especificadas, referenciadas, justificadas e apresentadas de maneira clara, o que não se 

observa ao analisar o EIA, há muitas lacunas e os procedimentos são tratados de forma 

ampla, como já informado. O órgão responsável pela fiscalização do empreendimento em 

nível federal, ainda dentro do que determinou no TR, estabelece como deverão ser 

realizadas a identificação e a avaliação dos impactos ambientais no EIA, conforme item 

297: 
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297. Esta avaliação deverá ser realizada considerando os fatores ambientais 
descritos pelo diagnóstico ambiental e abranger:  
• Natureza dos impactos (positivo/ benéfico; negativo/ adverso) 
• Localização e espacialização (localizado na área diretamente afetada, na área 
de influência direta ou na área de influência indireta; e disperso ou difuso na 
área de influência) 
• Fase de ocorrência (planejamento, implantação, operação ou desativação)  
• Incidência (direto; indireto)  
• Duração (temporário; permanente ou cíclico)  
• Temporabilidade (curto; médio ou longo prazo)  
• Reversibilidade (reversível; irreversível)  
• Ocorrência (certo; provável ou improvável),  
• Importância (baixa, média, alta)  
• Magnitude (baixa, média, alta) (IBAMA, 2007, p. 38). 

Dentro desse contexto, o EIA da UHE de Belo Monte estabelece alguns conceitos 

que seriam norteadores para todo o processo de levantamento e avaliação de impactos. O 

primeiro é de impacto ambiental, onde considerou-se “como qualquer alteração 

significativa no meio ambiente – em um ou mais de seus componentes – provocada por 

uma ação humana” (LEME, 2009, p. 19). E observa: 

Por fim, observa-se que os fatores que levam a qualificar um efeito ambiental 
como significativo, passando então a conformar um “impacto ambiental”, são 
subjetivos, envolvendo avaliações de natureza técnica, política ou social. Por 
isso, a definição dos componentes, fatores e parâmetros ambientais 
considerados relevantes para se identificar um efeito como um “impacto 
ambiental” deve levar em conta a competência técnica dos especialistas 
envolvidos no processo de avaliação de impactos e os interesses dos grupos 
sociais percebidos na região de inserção do empreendimento em análise 
(LEME, 2009, p. 19). 

De acordo com o inciso II, do artigo 6º da Resolução CONAMA 0001/86,  

[...] análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 
negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e 
longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 
propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição do ônus e benefícios 
sociais (CONAMA, 1986). 

Levando-se em consideração o que determina a Resolução, o empreendimento 

estabelece como impactos ambientais as “Perdas de referências sócio-espaciais e 

culturais”, que seriam mitigadas pela implantação do Projeto de Reparação. Ainda de 

acordo com o EIA, essas perdas seriam ocasionadas na fase de liberação das áreas para o 

enchimento dos reservatórios da usina, como uma ocorrência do processo de aquisição de 

imóveis rurais e urbanos, para ter as áreas destinadas ao reservatório (LEME, 2009, p. 

189). O impacto de “Perdas de referências sócio-espaciais e culturais” foi considerado 

pelo EIA como indireto. As perdas de referências, nesse caso a cultura e a tradição das 
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populações a serem relocadas, foram consideradas como certas, tanto para a população 

que seria relocada quanto para a que permaneceria no mesmo local, uma vez que teriam 

o ambiente modificado pelas intervenções do empreendimento, considerado um impacto 

indireto de “segunda ordem em relação ao impacto que o origina”, qual seja: “a 

transferência compulsória de população” (LEME, 2009, p. 189). A transferência 

compulsória foi considerada como impacto de natureza negativa, uma vez que pode 

“contribuir para o surgimento ou acirramento de tensões sociais” (LEME, 2009, p. 189), 

com abrangência de manifestação na área de influência direta e indireta do 

empreendimento, aqui já considerando as áreas para onde a população atingida seria 

relocada. Sua manifestação seria imediata, ou seja, assim que ocorresse os impactos que 

originam as perdas, com o comprometimento do patrimônio edificado. 

O importante aqui é entender que um impacto é ocasionado em determinada etapa 

ou fase do empreendimento e que sua mitigação deve ocorrer em fase anterior à sua 

ocorrência, dado o caráter preventivo da mitigação de impactos. 

O Projeto de Reparação pensado dentro do EIA para intervir nas perdas imateriais 

das populações atingidas pela construção da UHE de Belo Monte, teve sua primeira 

apresentação dentro do EIA no volume 33 (Planos, Programas e Projetos e Conclusões, 

item 12.9.4.4 Projeto de Reparação). Ali, o Projeto é apresentado sem um detalhamento 

que possibilite sua implementação, é mais uma proposta norteadora para mitigar o 

impacto gerado durante o processo de enchimento do reservatório. Seu posterior 

detalhamento está no PBA (LEME, 2009, p. 276 a 278). 

Devido ao seu caráter inovador, poucos estudos tratam de questões inerentes à 

compensação ou reparação de bens culturais imateriais, principalmente com foco na 

reparação pela ótica material. Em parecer emitido pelo IBAMA, referente à análise da 

solicitação de licença de instalação da UHE de Belo Monte, o órgão fiscalizador faz uma 

sucinta descrição do Projeto de Reparação, a saber: 

3.3.1.5 Projeto de Reparação. O projeto considera o conceito de reparação 
ligado à necessidade de compensação derivada da perda, de caráter subjetivo 
e imaterial, de uma condição pregressa por parte do atingido. Assim como 
adota a perspectiva de que danos ambientais podem afetar as dimensões 
culturais, éticas e morais de um determinado grupo ou comunidade. O objetivo 
do projeto é reconhecer as perdas imateriais sofridas e propiciar aos atingidos 
uma compensação material pelo que for perdido, contribuindo para a 
recomposição da integridade de seu modo de vida (IBAMA, 2011). 
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Nesse mesmo parecer, o órgão fiscalizador informa das dificuldades e ausência de 

modelos de aplicação quando explicita o caráter inovador do projeto, conforme os 

comentários: 

Comentários: Dado o caráter pioneiro do projeto de reparação (nosso grifo), 
este encontra-se adequado. Na vistoria realizada na região da [área diretamente 
afetada] ADA, no período de 04 a 10 de maio de 2011, não foi possível 
verificar a consolidação de canal de comunicação entre atingidos e o 
empreendedor, primordial para o desenvolvimento deste projeto. 
Recomendações: Proceder à instalação dos fóruns de discussão permanente 
junto aos atingidos, conforme recomendação descrita na análise da 
condicionante 2.14. As ações de interação social devem ser intensificadas a 
fim de estabelecer canal de comunicação direta entre os atingidos e o 
empreendedor, como por exemplo um atendimento telefônico gratuito (0800), 
entre outras ações (IBAMA, 2011). 

Inserido no Plano de Atendimento à População Atingida, o Projeto de Reparação 

está – juntamente com o Projeto de Regularização Fundiária Urbana, de Indenização e 

Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas e de Reassentamento Urbano – dentro do 

Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana, que visava 

a negociação das terras que seriam inundadas ou utilizadas em equipamentos ou 

construções para o empreendimento. 

Em seu objetivo, o Projeto de Reparação reconhece as perdas imateriais aos 

atingidos para propiciar uma compensação material dessas perdas. Propõe também a 

recomposição da integridade de seu modo de vida, o que seria impossível, uma vez que 

as famílias atingidas foram relocadas para áreas totalmente opostas à realidade que 

viviam, ou seja, foram tiradas das proximidades do rio Xingu. 

Em sua introdução, utiliza para implantação do Projeto o conceito de reparação 

por estar “ligado à necessidade de compensação derivada da perda de uma condição 

pregressa por parte de um sujeito, o chamado atingido, sendo esta perda, sobretudo, de 

caráter subjetivo e imaterial” (LEME, 2019, p. 127), e continua: 

A discussão acerca dos direitos humanos reconhece a existência de duas 
formas de reparação: material, que se dá através de valor pecuniário; e 
simbólica, através de ato por parte do perpetrador que reconheça o dano 
incorrido, e ofereça ao atingido condições para que alcance subjetivamente a 
percepção de que tais danos foram reparados.  

Na introdução, utiliza-se de citação de Paulo Abrão, em artigo a respeito do 3º 

Plano Nacional de Direitos Humanos, para justificar o projeto:  
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[...] as reparações materiais podem incluir restituições de direitos, 
compensações financeiras e disponibilização de serviços de educação, saúde e 
moradia, entre outros. As reparações simbólicas incluem desculpas oficiais do 
Estado, mudança de nome de espaços públicos, estabelecimento de dias de 
comemoração e a construção de museus, parques e locais de memória (LEME, 
2011). 

Em sua justificativa, reconhece ao atingido o direito à reparação do dano tanto 

material quanto imaterial, cita a Declaração de Direitos Humanos e a legislação 

internacional, mas não expande sua análise, fazendo uma menção e análise rasa, sem 

muito detalhamento: 

Nessa perspectiva, um conjunto de denúncias respaldadas na legislação 
internacional (Acordos, Convenções e Tratados) tem sustentado as 
reivindicações das comunidades atingidas por barragens em prol do 
reconhecimento de seu direito à reparação (LEME, 2009). 

E finaliza justificando o projeto:  

O Projeto de Reparação, portanto, fundamenta-se no reconhecimento que o 
empreendimento pode impactar: valores, a perda dos laços culturais, costumes, 
enfim, o modo de vida específico de comunidades e moradores das áreas rurais 
diretamente atingidas, que possuem uma forte ligação com a terra por sua 
história de vida e de sua família (LEME, 2009). 

O Projeto de Reparação é concebido de forma conceitual no EIA, como já 

informado, sem maiores detalhamentos para sua implementação. Os planos, programas e 

projetos para mitigação de impactos devem ser mais bem detalhados, estabelecendo 

também mecanismos de controle, dentro do PBA, que tem caráter executivo.  

De acordo com o PBA, aprovado em setembro de 2011, o Projeto de Reparação 

teria sua implementação iniciada juntamente com o início da construção das obras da 

usina, ou seja, seu início deveria ser paralelo à construção e em conjunto com a 

implantação do Plano de Atendimento da População Atingida. Para o PBA, o Projeto não 

sofreu muitas alterações: as mudanças e inserções estavam voltadas, em sua maioria, para 

permitir sua execução. O PBA reconhece duas formas de reparação: 

A discussão acerca dos direitos humanos reconhece a existência de duas 
formas de reparação: material, que se dá através de valor pecuniário; e 
simbólica, através de ato por parte do perpetrador que reconheça o dano 
incorrido, e ofereça ao atingido condições para que alcance subjetivamente a 
percepção de que tais danos foram reparados (LEME, 2011).  

Um ponto importante do Projeto de Reparação que não é tratado na versão 

apresentada no EIA e que aparece em sua versão dentro do PBA é o monitoramento e 

avaliação das ações junto aos beneficiários. É totalmente explicável não aparecer na 
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versão do EIA, entretanto a crítica é que o PBA estabelece uma forma muito imprecisa 

de avaliação e monitoramento do PROJETO de reparação, uma vez que não informa 

nenhuma metodologia de avaliação ou validação dos resultados, tanto pelas comunidades 

onde serão implementados, quanto da empresa contratante ou da própria empresa que 

executará, tampouco do órgão fiscalizador, o IBAMA. Não há também a indicação de 

como serão firmados ou quais serão os tipos de acordos, quem fará o acompanhamento –

se a empresa executora, o IBAMA ou o empreendedor –, e nem traz mecanismos de 

acompanhamento e/ ou validação para a comunidade realizar sua avaliação. Nem sequer 

são mencionados prazos ou períodos que serão executados monitoramentos e avaliação.  

Após a apresentação do Projeto de Reparação em suas versões conceituais e 

executivas, EIA e PBA, o item seguinte faz uma análise suscinta, dos relatórios 

consolidados produzidos pela empresa executora para evidenciar a realização das metas 

estabelecidas no projeto.  

2.3 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS CONSOLIDADOS: PRESTANDO CONTAS DA EXECUÇÃO 

DO PROJETO DE REPARAÇÃO 

Prestar contas das atividades mitigatórias ao IBAMA com o objetivo de explicitar 

o atendimento às condições elencadas pelo órgão fiscalizador para obtenção de liberação 

das atividades de implantação da obra: esses são os objetivos dos relatórios consolidados 

encaminhados para o IBAMA pela Norte Energia. Ou seja, objetivam comprovar, com  

envio de material técnico e evidências (relatórios técnicos, pesquisas, relatórios 

fotográficos, pesquisas quali-quanti junto às populações, dados estatísticos, dados de 

governo etc.) a execução dos planos e programas apresentados na fase de estudos e 

aprovados para execução como condição para liberar a licença que permitirá a operação 

dos equipamentos em construção e consequente geração de energia. Os documentos 

elaborados e encaminhados pelo consórcio responsável pelo empreendimento são 

conhecidos por Relatórios Consolidados, devem ser feitos com periodicidade semestral e 

enviados para análise do corpo técnico do IBAMA.  

Para esta pesquisa, foram acessados dez relatórios consolidados de andamento do 

PBA e atendimento de condicionantes. O exame foi restrito às informações referentes ao 

Projeto de Reparação, por isso não se sabe a respeito de datas de envio para o IBAMA, 

exceto no primeiro. Do primeiro ao quinto relatório, não há informações de atividades 

executivas para o Projeto de Reparação: são relatadas apenas atividades de planejamento 
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e ações integradas a outros programas, planos ou projetos, sendo apresentada justificativa 

para alteração no cronograma para início de implantação do projeto. Por Nota Técnica, é 

apresentado um plano de trabalho com diretrizes de execução que propõe a reorganização 

das atividades propostas no PBA. 

Ainda segundo os relatórios para o RUC Jatobá, foram realizadas com os 

moradores atividades de mobilização, planejamento participativo, oficinas temáticas, 

reuniões devolutivas e reuniões de validação das ações de reparação/ resultados do 

diagnóstico rápido participativo. Também foram levantadas por equipe técnica as 

alterações no modo de vida da população reassentada, e validada junto à população. Não 

fica claro se o levantamento foi realizado pelo grupo de trabalho da empresa executora 

com base em informações consolidadas por ele e por outras empresas executoras de outros 

planos, projetos e programas, ou com base em resultado da aplicação de roteiro de 

perguntas utilizado durante o diagnóstico. A Norte Energia relatou as seguintes alterações 

ocorridas no modo de vida das populações atingidas pelos impactos do empreendimento 

que foram remanejadas para o RUC Jatobá: 

Quanto às alterações ocorridas nos modos de vidas, identificadas pela equipe 
técnica do Projeto de Reparação, as famílias concordaram com os seguintes 
pontos: 

Tempo: o que antes não demandava muito tempo para aquisição de produtos, 
atualmente, demanda mais tempo, causando a percepção de cansaço e perda de 
tempo. 

Poder aquisitivo: Ao comprar produtos disponibilizados no reassentamento 
por um preço mais elevado, isto reflete em uma alteração nos padrões de 
consumo, o que pode ser considerado como uma perda imaterial. 

Alteração nas formas de locomoção: Na comunidade de origem para 
realizarem as suas compras, as pessoas iam a pé ou de bicicleta. Atualmente, 
precisam utilizar o transporte público. Neste caso, esta perda reflete nos hábitos 
de locomoção e na alteração de padrão de consumo (perdas imateriais). 

Alteração nos hábitos de consumo: Se a opção das famílias for pela aquisição 
de produtos disponibilizados no reassentamento, isto refletirá nos hábitos de 
consumo (imaterial), pois terão que consumir o que se encontra disponibilizado 
no comércio local, e não necessariamente o que estavam acostumados. 

Alteração nas modalidades de geração de renda: Na comunidade de origem 
as famílias desenvolviam suas atividades juntos aos seus familiares, não 
havendo necessidade de sair de casa. Assim, prestavam serviços nas áreas de 
alimentação, costura, estética e outros. No reassentamento Jatobá ocorreram 
mudanças nas oportunidades para desenvolver suas atividades de geração de 
renda, na mesma modalidade. 
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Alteração da identidade sociocultural: Na comunidade de origem, a 
identidade sociocultural das famílias consistia na realização de festas e 
encontros, danças, desenvolvimento de pequenas produções, hortas em jirau, 
futebol, na relação com o rio e igarapés (NESA, 2015). 

Segundo os relatórios apresentados pela Norte Energia, para reparação dessas 

perdas foram apresentados dois projetos, sendo o primeiro para construção de um 

barracão de usos múltiplos e o segundo para a viabilização de feira. Além disso, também 

foram realizadas junto ao moradores do RUC Jatobá atividades, divididas em três núcleos 

de interesse: o Núcleo de Meio Ambiente, Núcleo Sociocultural e Núcleo de Geração de 

Renda. 

Em resumo, nos dez relatórios acessados foram descritas atividades 

desenvolvidas, metodologia empregada e resultados obtidos pelo Projeto de Reparação, 

apresentados para o IBAMA com o objetivo de obtenção de licença de operação. O 

Projeto de Reparação sofreu várias alterações desde sua proposição no EIA e no PBA até 

a execução. Durante a implementação para o RUC Jatobá, as atividades executadas e a 

forma de apresentação dos resultados diferem das apresentadas para os outros 

reassentamentos, talvez por ser o primeiro a receber atividades do Projeto, sofrendo 

ajustes para os outros reassentamentos pós-monitoramento. 

Tampouco se observa apresentação, dentro das atividades de monitoramento e 

avaliação, a realização de pesquisa junto ao público-alvo para avaliar o projeto em si, 

apenas para avaliar produtos específicos, as feiras implantadas nos reassentamentos.  

Um dado é que as atividades tiveram seu término após a autorização para operação 

do empreendimento. De acordo com o cronograma do projeto apresentado nos relatórios 

semestrais, as atividades de monitoramento e acompanhamento foram finalizadas no 

RUC Jatobá no 3º trimestre de 2018 e, as atividades executivas, no final de 2016. 

O objetivo deste capítulo – de análise e estudos do processo de licenciamento 

ambiental, avaliação dos impactos ocasionados pela construção da UHE de Belo Monte 

junto às populações remanejadas devido o enchimento do reservatório, estudo das 

mitigações desses impactos via proposição de implantação do Projeto de Reparação, bem 

como análise dos relatórios semestrais consolidados produzidos pela empresa responsável 

pela obra e pelas mitigações dos impactos – foi produzir repertório e preparo para adentrar 

no universo dos atingidos por Belo Monte. Assim, o próximo capítulo auxilia a entender, 

pelos olhares e percepções dos atingidos, como foi o processo de implantação do Projeto 

de Reparação e se foram reparados materialmente seus patrimônios imateriais. 
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3 PESQUISA DE CAMPO: CONTEXTO, NOTAS DE CAMPO, 

ENTREVISTADOS E ENTREVISTAS  

Este capítulo trata da pesquisa de campo, seus aspectos metodológicos, seu 

contexto de execução e a escolha dos entrevistados. Os entrevistados são, nesta 

dissertação, numerados, preservando seus nomes, que se encontram em poder da autora. 

Apesar de todos eles terem assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), considerou-se que o teor das respostas poderia colocar em risco sua privacidade 

e segurança, de modo que o procedimento de omissão dos nomes foi adotado. 

3.1 PESQUISA DE CAMPO 

Foram realizadas entrevistas presenciais com cinco moradores remanejados da 

Rodovia Ernesto Accioly e do Boa Esperança, beneficiadas pelo Projeto de Reparação 

dentro da zona urbana do município de Altamira e reassentadas no RUC Jatobá, um dos 

cinco reassentamentos urbanos construídos pela Norte Energia como forma de 

indenização pelas perdas de moradias em área alagada pelo lago da usina de Belo Monte. 

A perspectiva inicial era de escolher metade dos entrevistados entre moradores 

reassentados que participaram das audiências públicas realizadas para licenciamento 

ambiental do empreendimento e a outra metade entre reassentados não participantes das 

audiências. Isso não foi possível, de modo que todos os entrevistados participaram de 

atividades do Projeto de Reparação no RUC Jatobá.  

Outra questão relevante foi a decisão de não utilizar a única entrevista realizada 

com os gestores responsáveis pela implantação do empreendimento. Como exposto, isso 

foi devido à decisão de esse trabalho se debruçar nas impressões dos atingidos. 

3.2 ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTA 

A proposta de roteiro geral de entrevista foi construída para melhor entender como 

a perda dos bens imateriais e a sua reparação reverberou nos reassentados, buscando 

levantar como as ações que foram executadas pelo Projeto de Reparação repercutiram em 

suas vidas; como se perceberam dentro do contexto; como foram inseridos nas discussões 

para definições das ações propostas no Projeto; além de como avaliaram a execução e 

atividades realizadas e propostas pelo Projeto de Reparação. 
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O roteiro foi dividido em perguntas que pudessem estabelecer um parâmetro 

comparativo entre o antes e o depois, comparando características que se mantiveram e as 

que se alteraram – por exemplo, custo de vida, aumento ou diminuição das famílias, de 

renda e aumento do nível de escolaridade, entre outras questões. O roteiro foi elaborado 

com questões que possibilitassem uma caracterização socioeconômica e cultural dos 

entrevistados, além de questões de ordem histórica, para determinar sua participação em 

acontecimentos relevantes para Belo Monte, viabilizando uma ordem cronológica do 

processo de tal maneira que possibilitasse aos entrevistados uma localização temporal, 

provocando suas lembranças para que, com elas, pudessem determinar se participaram ou 

estavam inseridos nas decisões.  

A proposta preliminar do roteiro geral de entrevista foi ancorada na metodologia 

de história oral, com objetivo de cobrir de maneira ampla a trajetória dos entrevistados e 

suas relações com os temas relacionados ao licenciamento ambiental da obra e Projeto de 

Reparação do patrimônio imaterial. Sua forma e conteúdo estão baseados no “exemplo 

de roteiro geral para entrevistas de história de vida” (ALBERTI, 2013, p. 163-167).  

Composto de cinco partes, o roteiro teve uma concepção ampla, contendo 

informações necessárias para garantir uma unidade do material a ser produzido 

(ALBERTI, 2013, p. 161). As três primeiras partes têm como foco o entrevistado e seus 

espaços antes do remanejamento. A primeira e segunda parte são dados do Projeto e dados 

pessoais dos entrevistados. A terceira parte foi dividida em duas: perguntas para conhecer 

os entrevistados em seus contextos socioeconômicos anteriores ao sofrimento dos 

impactos da UHE de Belo Monte; e questões socioculturais inseridas para conhecer o 

lugar, as relações estabelecidas, o espaço onde moravam. Na quarta parte do roteiro, que 

também se divide em dados socioeconômicos e socioculturais, são feitas as mesmas 

perguntas da primeira parte, mas voltadas para o período pós-remanejamento e a situação 

atual. Essa divisão foi importante para melhor análise de dados qualitativos anteriores e 

posteriores, fazendo um contraponto entre os dados socioeconômicos e socioculturais de 

antes e depois do remanejamento dos entrevistados. Na quinta e última parte do roteiro, 

a parte temática, há questões relativas às relações dos entrevistados com o 

empreendimento, sua participação e informações referentes às audiências públicas e 

manifestações a favor ou contra a construção da obra.  

Para Alberti, “conhecer melhor sua [do entrevistado e da entrevistada] biografia 

permite compreender melhor o relato de sua experiência, seu discurso e suas referências 
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mais particulares” (2013, p. 173-174). E o processo de remanejamento, audiências e 

movimentos sociais faz parte da biografia desses atores sociais, mesmo dos que não 

participaram ativamente de todos os processos, mas que ainda assim estiveram engajados 

de alguma forma ou conheceram os acontecimentos que são objeto desta pesquisa.  

As questões do roteiro de entrevista não foram entendidas como fechadas, sendo 

passíveis de modificação no decorrer do processo de pesquisa. Por isso, o roteiro de 

entrevista foi alterado conforme se avançava no trabalho.  

Como os entrevistados são moradores do município de Altamira, apenas depois 

da chegada à cidade, com fixação no RUC Jatobá, é que o processo de levantamento e 

pesquisa bibliográfica se iniciou, refazendo os perfis previamente estabelecidos para 

melhor atender às necessidades. Antes de entrar em campo, os dados eram rasos e 

preliminares, uma vez que não havia material para levantamentos das biografias 

individuais, de modo que tanto o roteiro quanto a condução das entrevistas foram 

moldadas a partir das vivências no reassentamento e com os entrevistados. 

Todas as entrevistas foram gravadas individualmente em áudio e vídeo e 

transcritas3. Também foram produzidas anotações durante as entrevistas e durante todo o 

período de campo (item 3.3). 

A condução das entrevistas foi feita para acompanhar a trajetória dos entrevistados 

antes e depois do reassentamento. Foram tratadas as questões sociais, culturais e 

econômicas, tendo como referência sempre o cotidiano do entrevistado e sua percepção 

a respeito dos fatos perguntados, considerando o seu relato e a sua narrativa das 

experiências vividas. 

Como esta dissertação tem como eixos centrais a reflexão sobre a política 

brasileira no que tange ao licenciamento ambiental dos projetos de aproveitamento 

hidrelétricos, legislação sobre o tema, conflitos, patrimônio imaterial e sua reparação, tais 

temas também foram utilizados para compor o roteiro de entrevista. 

 
3 Em uma entrevista o arquivo de áudio foi corrompido, mas a entrevista também se encontrava filmada.  
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3.3 NOTAS DE CAMPO4 

Minha viagem para campo durou 11 dias, entre 14 de fevereiro de 2019 e 25 de 

fevereiro de 2019, na cidade de Altamira, estado do Pará, focada no RUC Jatobá5.  

Iniciei o deslocamento saindo da cidade de São Paulo (SP), com uma parada em 

Belém (PA) para conexão aérea para a cidade de para Altamira (PA), que é o principal e 

maior município dos cinco atingidos diretamente pelo empreendimento e pertencentes à 

mesorregião do Xingu. Altamira tem infraestrutura hoteleira e aeroporto, com voos 

diários vindos da capital do estado do Pará e também da capital de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 

Minha primeira impressão, ainda no aeroporto de Belém, foi a de que Altamira 

estaria mais calma, com menor aglomeração de pessoas, uma vez que a sala de embarque 

estava vazia. De fato, ao chegar em Altamira minha impressão se confirmou. O taxista 

que realizou meu deslocamento até o RUC Jatobá disse que já não havia mais tantas 

pessoas na cidade e que o desemprego estava muito grande, que muita gente tinha ido 

embora e muitos negócios estavam falindo devido à pouca demanda. Realmente, o 

sentimento era de ausência, ausência de todo o movimento habitual quando do auge do 

empreendimento. 

Durante o percurso entre o aeroporto e o reassentamento, pude perceber o quanto 

a cidade estava mais vazia, trânsito desacelerado, mas ainda desordenado, vi poucas 

pessoas dirigindo motos sem capacete, Altamira estava diferente. Mas a cidade ainda era 

um canteiro de obras e mesmo as áreas que já tinham passado por obras estavam 

abandonadas, mato alto, sem manutenção, com exceção da orla (Figura 4).  

 
4 Este item está escrito na primeira pessoa do singular, para caracterizar que as impressões são particulares 
e subjetivas da autora. 
5 Um dos entrevistados foi morador do RUC Jatobá, mas atualmente reside no RUC Laranjeiras. 
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Figura 4 – Área de parques construídos pela Norte Energia, abandonados, sem manutenção, 
cobertos de mato, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 

Durante minha permanência em Altamira, fiquei hospedada na casa de uma 

moradora do RUC Jatobá, que gentilmente cedeu um quarto durante o período da 

pesquisa. Conheci a proprietária no período de criação do CREAX, a contatei a princípio 

para pedir sua ajuda para locação, por curto período, de um imóvel dentro do 

reassentamento para que pudesse fazer uma imersão no cotidiano dos moradores e 

também realizar as entrevistas, mas ela insistiu para que eu ficasse em sua casa sem ônus 

nenhum. Minha anfitriã também faz parte da governança do CREAX, associação de 

moradores composta por participantes do Programa de Educação Ambiental de Belo 

Monte dos cinco municípios atingidos pela UHE, criada para realizar trabalho de 

educação ambiental e administrar o centro de educação ambiental, construído pela Norte 

Energia. Assim que cheguei em sua casa recebi o convite para no dia seguinte visitar a 

comunidade da Ressaca, localizada na região da Volta Grande do Xingu, acompanhando 

a equipe do CREAX em uma atividade de educação ambiental. 

No dia seguinte à minha chegada fiz o trajeto de voadeira, meio de locomoção no 

rio Xingu, até Ressaca, que fica a jusante do empreendimento, região conhecida como 



67 
 

Volta Grande do Xingu. Participei da palestra de educação ambiental ministrada pelos 

associados do CREAX junto à comunidade. Durante o trajeto até Ressaca tive a 

oportunidade de visitar um dos barramentos e passar pelo complexo da transposição do 

Rio Xingu construído pelo empreendimento (Figura 11, Figura 12 e Figura 13). Durante 

o percurso até a comunidade da Ressaca (Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9 

e Figura 10), pude observar que o enchimento do reservatório da usina deixou um cenário 

com muitas árvores mortas, vegetação não retirada pelo empreendimento. O cenário é 

muito impactante com árvores apodrecendo semissubmersas (Figura 14, Figura 15 e 

Figura 16).  

Figura 5 – Morador e ao fundo rua da comunidade da Ressaca, visitada durante atividade do 
CREAX, Senador José Porfírio (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 6 – Vista da parte mais elevada da Comunidade da Ressaca, abaixo casas dos moradores e 
ao fundo visão ampla da Volta Grande do Xingu, Senador José Porfírio (PA)   

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 

Figura 7 – Comércio na comunidade da Ressaca, nota-se a venda de produtos dos mais variados, 
devido às condições precárias de mobilidade para grandes centros, Senador José Porfírio (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  
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Figura 8 –Visão geral do estabelecimento comercial, comunidade da Ressaca, Senador José Porfírio 
(PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 

Figura 9 – Ruas da comunidade da Ressaca, Senador José Porfírio (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 10 – Condições precárias de saneamento das ruas, comunidade da Ressaca, Senador José 
Porfírio (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 

Figura 11 – Visão de um dos barramentos da UHE Belo Monte (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 12 – Sistema de transposição do Rio Xingu 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 

Figura 13 – Sistema de transposição do Rio Xingu  

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 14 – Árvores mortas semissubmersas, Rio Xingu (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  

Figura 15 – Árvores mortas semissubmersas, Rio Xingu (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  
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Figura 16 – Árvores mortas semissubmersas, Rio Xingu (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira. 2019.  

Conheci alguns moradores da Ressaca, que me informaram que não são 

considerados atingidos pela Norte Energia, tampouco recebem ou receberam benefícios 

do empreendimento. Entretanto, existe um centro de comunicação da Norte Energia na 

comunidade, local onde são realizadas atividades principalmente de educação ambiental 

e algumas de comunicação social. Informaram que não há água e que, devido à 

diminuição da vazão do rio Xingu, estão sem peixe, alimento e água potável. Informaram 

também que, nos dias seguintes, em resposta a várias denúncias da comunidade, o 

Ministério Público Federal iria realizar vistoria na região para verificar in loco as 

denúncias e, segundo os moradores, comprovar o abandono que os moradores da Ressaca 

estão passando. Disseram também que estão muito preocupados com um vazamento 

denunciado por um ribeirinho morador da área dos diques, em rede social, de que havia 

um vazamento na barragem: a preocupação é com um eventual rompimento que, segundo 

eles, causaria a inundação e morte de todos, dado que estão a jusante do empreendimento. 

Também informaram que já cobraram esclarecimentos da Norte Energia.  

Durante minha visita à Ressaca, uma coisa me chamou muito a atenção: a 

dificuldade de deslocamento da área. Ao chegarmos, alguns moradores solicitaram carona 

na voadeira em que estávamos.  
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Minha busca pelos entrevistados começou assim que cheguei no RUC Jatobá, e se 

intensificou no terceiro dia durante as primeiras conversas com os moradores. Além de 

falar sobre o projeto, expus as características necessárias de potenciais entrevistados. 

Com a ajuda de alguns moradores, pude identificar pessoas que se enquadrassem em 

minha primeira visão de entrevistados:  

� lideranças;  

� reassentados que haviam passado por perdas (financeiras) muito grandes após o 

remanejamento; 

� pessoas que passavam por inundação ou que moravam em área que era 

frequentemente inundada antes de ser reassentado; 

� moradores que tivessem nível superior ou que estivessem estudando após o 

remanejamento.  

Enfim, eu buscava perfis distintos para dar mais multiplicidade e diversidade à 

pesquisa.  

Outra ação importante para o processo de imersão em campo foi reconhecer o 

ambiente do Jatobá, sua dinâmica, e para tal realizei caminhadas todos os dias pela manhã 

e no final do dia. 
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Figura 17 – Barracão construído pela Norte Energia, hoje é utilizado para eventos e está sob a 
tutela da associação dos moradores do RUC Jatobá 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
 

Figura 18 – Visão do RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 19 – Visão do RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  

Figura 20 – Visão do RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 21 – Parque infantil abandonado, RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  

Figura 22 – Visão das ruas sem movimento do RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
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Figura 23 – Visão do RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  

Figura 24 – Visão do RUC Jatobá, ruas desertas, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira. 2019 
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Figura 25 – Posto de Saúde Fechado, RUC Jatobá, Altamira (PA)  

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
 

Figura 26 – Quadra Poliesportiva, RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  
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Figura 27 – Escola com placa de que não há vagas, RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 
 

Figura 28 – Núcleo de assistência social da Norte Energia desativado, RUC Jatobá, Altamira (PA) 

Foto: 
Tays Elane Barata Pereira (2019).  
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Figura 29 – Ruas com pouca movimentação de pessoas, durante vários horários do dia e em vários 
dias da semana, RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  

Figura 30 – Utilização das madeiras das casas antigas, neste caso foi construído um anexo à casa 
construída pela Norte Energia, RUC Jatobá, Altamira (PA)  

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019).  
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Figura 31 – Carro de polícia fazendo ronda no RUC Jatobá, Altamira (PA) 

 
Foto: Tays Elane Barata Pereira (2019). 

Como minha rotina no Jatobá seria muito intensa e não poderia restringir meus 

horários ao risco de segurança, organizei uma estratégia para que pudesse estabelecer um 

vínculo com os moradores e tentar me fazer conhecida no RUC. Iniciava minha atividade 

diária de trabalho fazendo passeios matutinos, buscando conversar com o máximo de 

moradores, comerciantes, pedestres, me apresentado em um diálogo amistoso sobre os 

motivos que me levavam ao Jatobá, uma espécie de solicitação tácita de permissão de 

permanência e de circulação no reassentamento (Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 

20 e Figura 21). 

Acordava todos os dias às 06h00min para caminhar. No primeiro dia recebi um 

aviso dos vizinhos alertando sobre os perigos de sair tão cedo e sozinha. No segundo dia, 

o alerta foi para não sair sozinha tão cedo com equipamentos (fone de ouvidos e celular). 

Esses avisos se repetiram durante todo o período de minha permanência. Com o passar 

dos dias, entretanto, a maioria dos moradores já me conheciam e me paravam para 

conversar e alertar sobre a violência da área. O fato é que, assim como todos os moradores 

do RUC Jatobá, eu também estava exposta à violência e aos perigos locais. A questão da 

segurança, ou ausência de segurança, foi uma questão muito frequente no reassentamento, 

percebido desde o primeiro dia. No RUC há uma espécie de toque de recolher, as ruas 
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ficam desertas logo após às 20h00min, não há movimentação no bairro, sair após este 

horário só de moto ou carro e, preferencialmente, acompanhado (Figura 22, Figura 23, 

Figura 24, Figura 25, Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30 e 

Figura 31). 

Durante minhas caminhadas, comecei então a conversar com vários moradores, 

perguntando sobre o Projeto de Reparação e as ações implantadas no reassentamento. A 

maioria não sabia informar sobre o Projeto ou o desconhecia totalmente; as informações 

mais comuns eram da implantação de quatro hortas e uma feira, ações que não se 

consolidaram, com exceção de uma horta implantada na casa da Entrevistada 2 e seu 

companheiro, que continuam com o projeto sem apoio da Norte Energia. 

Os reassentados sempre foram uníssonos quanto às suas opiniões sobre a Norte 

Energia e empresas por ela contratadas. Suas falas sempre exprimiam ausência ou falta 

de diálogo com os reassentados, por exemplo “iniciam um projeto ou atividade e não 

terminam”, ou “queriam colocar uma feira, mas ninguém entra no reassentamento, como 

dura?”, ou ainda “como dá certo se as pessoas não entram aqui, só os moradores 

comprando não tem como sustentar nada” e “até os comerciantes que trabalhavam na 

Acioli estão fechando seus comércios, aqui, nada aqui dá, todo mundo desempregado, 

todo mundo coloca uma venda na porta de casa, o dinheiro que se tira mal dá pra viver” 

e “eles começam tudo, tudo, prometem tudo, nada termina e nós é que fica na rua da 

amargura” (depoimentos anotados durante pesquisa de campo). 

Uma coisa que ficou muito forte nas conversas que tive no período de imersão em 

campo foram as questões relacionadas às dificuldades de locomoção – como é difícil sair 

do reassentamento e ir até o centro da cidade, por exemplo – e do elevado custo. A grande 

maioria das pessoas com as quais tive a oportunidade de conversar identificou como 

meios de locomoção o ônibus e o mototáxi, que ainda, segundo os moradores, são caros 

e, no caso do ônibus, não têm horário e, no caso do mototáxi, cobra um valor diferente do 

resto da cidade. Tive a oportunidade de utilizar o mototáxi e comprovar a fala dos 

moradores: a corrida custa R$ 10,00 para qualquer trajeto saindo ou entrando no RUC, 

ou seja, qualquer necessidade de sair e voltar para o Jatobá custa R$ 20,00 por pessoa; se 

comparado com o valor cobrado no restante da cidade de Altamira (R$ 5,00, por trajeto), 

o custo para o morador do RUC Jatobá é 100% maior do que para as outras áreas de 

Altamira. Quanto ao ônibus, tentei usar esse transporte público em algumas ocasiões e 

acabei desistindo devido aos horários inconstantes. 
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Em conversas com os mototaxistas que atendem ao reassentamento, procurando 

entender os motivos para a diferença nas tarifas, me informaram que há duas questões 

que fazem com que sejam praticados valores mais altos: a primeira é que é muito perigoso 

entrar no Jatobá, ou seja, os RUC são áreas que os deixam expostos a assaltos e até à 

morte,  principal motivo; não menos importante, o segundo é que os reassentamentos são 

muito longe do centro de Altamira.  

Pude observar que, na prática, o problema de acesso e deslocamento provoca um 

afastamento dos moradores dos RUC das atividades no centro da cidade. Essa questão 

dos valores e dificuldade para deslocamento nos reassentados foi recorrentemente 

aventada, busquei tentar entender o motivo de tanta recorrência e um morador me 

forneceu a resposta: o problema de deslocamento provoca a não acessibilidade ao 

movimento do centro e ao Rio Xingu. Minha pergunta mudou, então, e questionava se 

após o remanejamento iam ao rio, e se iam, com que frequência? E, para minha surpresa, 

ou não, em sua maioria os remanejados, após a mudança para o novo bairro, não voltou 

ao rio Xingu, alguns nunca mais voltaram e outros não têm condições financeiras de ir ao 

rio com a frequência que gostariam. É perceptível a tristeza e a nostalgia em suas falas.  

Também pude perceber que alguns reassentados vinham até mim para questionar 

o que eu fazia ali ou simplesmente pedir alguma orientação, fato que chamou a atenção, 

e questionei por que sempre vinham conversar comigo: as respostas sempre eram no 

sentido de que ninguém vai lá e, quando aparece alguém diferente, a população do RUC 

se aproxima para questionar algo ou simplesmente para falar do abandono que sentem 

cotidianamente.  

As primeiras entrevistas agendadas foram com a Entrevistada 1 e a Entrevistada 

5. A primeira, após o remanejamento para o RUC, perdeu três filhos para a violência e 

falta de segurança no Jatobá. A Entrevistada 5 era dona de um bar e, após o 

remanejamento para o Jatobá, perdeu sua fonte de renda. No mesmo dia consegui 

conversar e confirmar a disponibilidade da Entrevistada 2 e seu marido em participar;  

não consegui realizar a entrevista com o seu marido devido à sua rotina de trabalho e 

quase não consegui concluir a entrevista com Entrevistada 2, devido às interrupções de 

visitas, vizinhos e clientes de seu marido, então para que pudéssemos ter um pouco mais 

de tranquilidade reagendamos nossa conversa, por sugestão da Entrevistada 2 em sua 

residência. Na sequência, consegui confirmar a participação da Entrevistada 3, professora 

e uma das poucas pessoas no reassentamento com nível superior.  
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Após tentativa de falar pessoalmente com a liderança do RUC, presidente da 

Associação dos Moradores do RUC Jatobá e membro do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), recebi a informação que estava em Brumadinho ajudando as vítimas 

do desastre no rompimento da barragem da Vale. Entrei em contato com outra liderança 

então, ex-morador do Jatobá, que concordou em ser entrevistado.  

Como minha agenda e período de permanência eram muito restritos, consegui 

realizar cinco entrevistas com moradores reassentados e uma entrevista com um 

funcionário da Norte Energia. 

Após entrevista que realizei na casa da Entrevistada 1, seu marido, homem muito 

desconfiado e calado, perguntou se eu poderia conversar com ele. Disse que precisava 

conversar com alguém, me falou sobre o dia em que sua filha foi morta e que ficou cara 

a cara com o assassino enquanto ele fugia, e não sabe por que não foi morto. Disse que 

deveria ter sido morto, porque depois disso não encontrou mais paz, pensando em buscar 

vingança. Conversamos por quase três horas. Deixei que ele falasse, ofereci gentilmente 

meus ouvidos e olhos atentos, e uma das poucas coisas que pude dizer foi que continuasse 

cuidando dos filhos de seus filhos, para que toda aquela violência não chegasse neles.  

Também realizei alguns deslocamentos pela cidade de Altamira e pude observar 

as mudanças aparentes no lugar depois de minha saída em 2016, muitas obras concluídas 

e abandonadas. Fiquei com a impressão de desperdício do erário público, recurso público 

jogado fora ou mal empregado, uma vez que a maioria das obras que foram entregues ou 

construídas pelo empreendimento estavam em verdadeiro estado de abandono, com muita 

vegetação e sem nenhuma manutenção. 

3.4 ENTREVISTAS 

As entrevistas dos atingidos ocorreram entre 16 e 21 de fevereiro de 2019, nas 

residências dos entrevistados, no RUC Jatobá, com exceção do Entrevistado 4, que foi na 

residência de sua filha também no Jatobá. 

Foram produzidos um total de 8h53min5s de áudio e vídeo, em cinco entrevistas, 

com duração média de 1h42min para cada entrevista. Quatro ocorreram sem interrupções 

que comprometessem ou impossibilitassem sua continuidade e uma teve que ser 

interrompida devido a problemas no equipamento de captura de vídeo, tendo sua 

continuidade três dias depois, conforme disponibilidade da entrevistada.  
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O processo de contato e convite para participação na pesquisa, conforme diário de 

campo, foi iniciado logo após a definição do perfil dos entrevistados. A escolha dos 

nomes ocorreu após algumas conversas com os moradores do reassentamento.  

A Entrevistada 2 forneceu uma listagem elaborada e repassada pela empresa 

executora do Projeto de Reparação no reassentamento, com nomes dos coordenadores 

escolhidos durantes as reuniões para implantação do Projeto no Jatobá. Dentre os nomes 

constantes na listagem, constavam quase todos os nomes escolhidos previamente para 

participar desta pesquisa, situação que acabou por validar a escolha. 

3.5 ENTREVISTADOS 

Dos cinco entrevistados, quatro são mulheres e um, homem. Têm idades entre 36 

e 58. Quatro entrevistados moravam na mesma rodovia antes de sofrerem o processo de 

remanejamento para o RUC Jatobá, na Rodovia Ernesto Acioli6 (Figura 32), em áreas de 

olarias e peixarias; uma residia no bairro Boa Esperança, contudo de acordo com os 

relatos de todos os entrevistados, suas antigas moradias sofriam com os constantes 

alagamentos e cheias anuais dos igarapés promovidos pela elevação do nível do Rio 

Xingu. 

  

 
6 “Rodovia PA-415 conhecida como Rodovia Ernesto Accioly, com 49 km de extensão liga as cidades de 
Altamira e Vitória do Xingu. Possui travessões que a interliga com a margem esquerda do Rio Xingu e com 
outras regiões do município de Vitória do Xingu. As condições de tráfego nestes travessões são precárias, 
na maior parte dos trechos.” [...] “Centro – Rodovia Ernesto Acioly (Vitória do Xingu e Marabá) 
Corresponde à planície de inundação do Igarapé Ambé, uma área de ocupação rarefeita no que se refere a 
dinâmica comercial e de serviços. Aqui se localizam os seguintes bairros: Peixaria, Olaria, Colinas e 
Conjunto Alberto Soares. Também se localiza uma extensa área pertencente ao 51º Batalhão de Infantaria 
e Selva (51º BIS) do Exército Brasileiro que, de certo modo, é fator de controle de expansão desse vetor. 
Não obstante os obstáculos naturais e sociais encontrados, este vetor vai assumir, inevitavelmente, um peso 
muito grande na política de expansão urbana, pois é no sentido desta rodovia que hão de se dar os 
crescimentos e adensamentos na direção da cidade de Vitória do Xingu e correspondente porto, assim como 
as instalações da AHE Belo Monte assim como os assentamentos consolidados do PIC / INCRA.” 
(ALTAMIRA, 2017, p. 22; 101). 
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Figura 32 – Rodovia Ernesto Accioly vista pelo lado do Rio Xingu, Altamira (PA) 

 
Foto: Maria Júlia Azevedo Gouveia (2013). 

Ao serem perguntados sobre sua cor, quatro responderam pardos e uma morena. 

Com relação ao estado civil, quatro são casados e uma solteira que vive em situação de 

relacionamento estável, fato que não foi expressamente informado pela entrevistada 

quando questionada, mas durante vários momentos da entrevista tratou seu companheiro 

como esposo. 

Além de residirem em áreas que sofriam com os alagamentos, os cinco 

entrevistados foram originalmente remanejados de suas residências para o RUC Jatobá, 

inclusive o Entrevistado 4 – nesse caso específico, sua mudança para o RUC Laranjeiras 

se deu de maneira novamente compulsória, seu imóvel que fora dado como indenização 

pela moradia na Ernesto Accioly apresentou sérios problemas estruturais e risco de 

desabamento, levando-o à uma nova situação de remanejamento, dessa vez para outro 

reassentamento, o que acabou provocando afastamento de seus familiares (irmão e filha) 

e amigos. 

O fato de não usar os nomes verdadeiros dos entrevistados é o modo de expressar 

o mais profundo respeito às suas falas, uma vez que muitas situações são carregadas de 

indignação, sofrimento e dor e, em muitas outras, suas respostas são usadas para as 

perguntas durante as entrevistas para realizar denúncias. O que se busca aqui é que suas 



88 
 

identidades e lugares de fala sejam respeitados e suas histórias sejam contadas sem que 

haja nenhum risco às suas identidades.  

O quadro a seguir contém o perfil dos entrevistados.  

Quadro 1 – Perfil dos entrevistados 
Entrevistado Data, local e hora Idade Estado civil Cor Endereço atual 
ENTREVISTADA 1 17 de fevereiro de 

2019. 
RUC Jatobá. 
Hora do início da 
entrevista às 
11h34min. 

58 Casada Morena RUC Jatobá. 

ENTREVISTADA 2 16 e 19 de fevereiro 
de 2019. 
RUC Jatobá.  
Hora do início da 
entrevista às 
11h40min, primeira 
parte, e às 14h31min 
segunda parte. 

53 Solteira Parda RUC Jatobá. 

ENTREVISTADA 3 19 fevereiro de 2019. 
RUC Jatobá. 
Hora do início da 
entrevista às 
20h33min. 

36 Casada Parda RUC Jatobá. 

ENTREVISTADO 4 20 de fevereiro de 
2019. 
RUC Jatobá.  
A hora da entrevista é 
as 16h15min. 

49 Casado Pardo RUC Laranjeira. 

ENTREVISTADA 5 21 de fevereiro de 
2019. 
RUC Jatobá. 
Hora do início da 
entrevista às 
13h45min. 

55 Casada Parda RUC Jatobá. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Da tribo pujante, 

Que agora anda errante 

Por fado inconstante, 

Guerreiros, nasci: 

Sou bravo, sou forte, 

Sou filho do Norte; 

Meu canto de morte, 

Guerreiros, ouvi. 

(Gonçalves Dias). 

 

Para produção desta parte da dissertação, além das entrevistas realizadas no RUC 

Jatobá, também o diário de campo, inúmeras visitas ao centro da cidade de Altamira, à 

comunidade da Ressaca e a alguns equipamentos públicos da cidade foram usados como 

fonte. Com análise crítica e comparativa das narrativas dos entrevistados, questões 

levantadas durante o decorrer das entrevistas e percepção dos atingidos sobre o Projeto 

de Reparação, é feito um recorte das percepções dos moradores do RUC Jatobá 

entrevistados. 

4.1 COMPARATIVO SOCIOECONÔMICO: COMO EU ERA ANTES E COMO ESTOU AGORA 

Dentro da proposição de caracterização dos entrevistados, o roteiro geral de 

entrevista dos atingidos tinha perguntas que pudessem informar quanto ao estado anterior 

e atual da situação socioeconômica dos entrevistados, para que fosse feito um 

comparativo acerca das alterações ocorridas em suas condições socioeconômicas. Foram 

as perguntas realizadas logo após a identificação do entrevistado com dados pessoais, que 

diziam respeito às suas condições de escolaridade, profissão, trabalho, atividades 

econômicas ou negócio. 

A descrição das atividade econômicas e condições de renda familiar, benefícios 

sociais do governo, moradores da casa, gastos com energia e abastecimento de água 

constavam do item 2 do roteiro, dados socioeconômicos anteriores ao remanejamento, e 

foram respondidos com base nas situações de vida anteriores ao reassentamento, antes de 

sofrer os impactos da construção da obra. As respostas balizaram acerca das mudanças 

ocorridas, se foram preparados para tais mudanças, se receberam algum apoio ou 

profissionalização para se restabelecer em situação diferente à prática habitual do período 

em que eram moradores das cercanias do rio, e se estão adaptados à nova realidade. 

Com relação aos níveis de escolaridade dos entrevistados antes de sofrerem o 

remanejamento para os reassentamentos urbanos, três tinham ensino médio, uma, ensino 
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fundamental II e uma, nível superior incompleto, sendo que apenas uma entrevistada 

continuou seus estudos pós-remanejamento, concluindo o ensino superior, iniciando 

mestrado e novo curso também de nível superior. Ou seja, houve melhoria no nível de 

escolaridade apenas da Entrevistada 3: 

[...] assim... depois que eu mudei pra cá eu concluir o curso né, eu me formei, 
aí logo em seguida eu entrei pra uma pós, iniciei o mestrado, só que não conclui 
ainda, devido alguns problemas ainda não consegui concluir, atualmente, agora 
eu estou cursando outra faculdade [...], numa faculdade particular com uma 
bolsa 100% é, basicamente isso, mas vou terminar o mestrado se Deus quiser 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

Uma das entrevistadas, questionada se voltou a estudar, respondeu que não havia 

voltado a estudar por ter perdido a vontade de tudo, fazendo uma alusão à perda de 

entusiasmo após sua mudança. 

Com relação às atividades econômicas, todos os entrevistados, quando 

perguntados se estavam trabalhando no período anterior ao remanejamento e enchimento 

do rio, responderam estar trabalhando ou ter renda ou atividades econômicas à época em 

que moravam na rodovia ou proximidades.  

Trabalhando, acho que desde a idade de 12 anos comecei a trabalhar e até hoje 
tô trabalhando (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Eu era servente, eu era funcionária pública, como servente, e já trabalhava 
como artesã de bijuteria (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] assim a gente era autônomo né... (ENTREVISTADA 3, 2019). 

Tava trabalhando (ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] eu aluguei o meu ponto, a renda dele era de 2.500 reais por mês, que eu 
vivia muito bem com essa renda, que eu tinha outras coisas, eu tinha um lote, 
eu vivia com meu marido que era funcionário do Estado (ENTREVISTADA 
5, 2019). 

Quando comparadas às respostas dadas sobre a situação atual, há uma diferença 

muito grande: três dos cinco entrevistados não estavam mais trabalhando. Essas 

diferenças vão aumentando conforme se avança nas perguntas, expondo perdas 

expressivas de renda pelos entrevistados. Das duas entrevistadas que continuam 

trabalhando, apenas uma teve significativa melhora com relação à situação anterior no 

trabalho, principalmente por ter concluído o nível superior e ingressado em mestrado. 
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[...] hoje eu estou trabalhando, eu trabalho como professora mediadora em uma 
comunidade no interior de Vitória do Xingu7, Cobra choca (ENTREVISTADA 
3, 2019). 

Os outros reassentados não tiveram a mesma sorte:  

[...] não, agora tô parado, as atividades que eu acabei de falar há pouco, acabou 
tudo, depois que eu saí pra esse local hoje que é afastado da cidade, então não 
tem como colocar atividade em nada, então eu tava fazendo uns bicos, lá onde 
eu fui reassentado, tinha uma oficina do lado, eu coloquei e não foi pra frente, 
mas aqui pra fazer uns bicos ainda, né, o bico que chama, um servicinho pra 
um, um servicinho pra outro, um servicinho pra outro (ENTREVISTADO 4, 
2019). 

Quando perguntados se tinham algum outro negócio e solicitados que o 

descrevessem, ficou claro que, mesmo para os que tinham atividade formal, a área onde 

moravam propiciava uma diversidade de oportunidades para a geração e outras fontes de 

renda, o que leva a crer que, por estarem encrustados em área de grande movimento de 

veículos (rodovia de principal acesso à cidade) e circulação de pessoas (portos, igarapés 

e o próprio Rio Xingu), as possibilidades de negócios eram inúmeras, contribuindo para 

uma situação de multiplicidade de atividades além das formais. 

Quando perguntados se tinham algum negócio, alguns não reconheciam suas 

atividades como negócio, mas entendiam como complementação de renda.  

[...] trabalhava na feira dia de domingo vendendo (ENTREVISTADA 1, 2019). 

A Entrevistada 1 também era servente de escola, trabalhava como serviços gerais 

em um clube, e também trabalhava na feira do bairro aos domingos. Além da Entrevistada 

1, todos os outros tinham outras atividades econômicas.  

Não, eu trabalhava no colégio durante o período da tarde, e de manhã em casa, 
que é o serviço doméstico, e no intervalo eu fazia meu artesanato 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] a gente vendia bolo, fazia bolo, mas assim, era pouco (ENTREVISTADA 
3, 2019). 

[...] era vários negócios (ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] comércio... (ENTREVISTADA 5, 2019). 

 
7 Vitória do Xingu é um dos cinco municípios pertencentes à Área Diretamente Atingida ou ADA da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, distante 50 km de Altamira.  
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Ao solicitar que descrevessem suas atividades econômicas, ficou claro que todos 

exerciam várias atividades comerciais, voltadas ao atendimento de demandas inerentes à 

movimentação e diversidade da área em que moravam, com grande circulação de pessoas 

e veículos. 

[...] eu trabalhava com um rapaz há cinco anos, eu vendia pra ele, aí ele me 
pagava diárias, e eu era empregada na prefeitura né, e dia de domingo eu dava 
diária pros outros [...] Diária na feira dia de domingo (ENTREVISTADA 1, 
2019). 

[...] artesã de bijuteria, de crochê, porque o artesão hoje ele é misto, a gente faz 
qualquer coisa assim, qualquer trabalho de artesanato, mexo com sementes 
também, uso muito casca de cupuaçu, casca de coco (ENTREVISTADA 2, 
2019). 

[...] a minha mãe, por exemplo, ela trazia as coisas da roça né e eu vendia pra 
ela na feira, tipo ovos caipiras e às vezes pegava encomenda de bolo, bolo de 
aniversário, encomenda, mas era muito raro (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] a minha atividade era de olaria, fazer tijolo artesanal, e tinha oficina 
mecânica que tanto de automóvel e também como de maquinas pesadas 
também, de automóvel até trator de esteira, pensei em tudo, todo tipo de 
máquina pesada, tinha geleiro, geleira, lava-jato, estacionamento, pra alugar 
carro também e também estacionamento, e cobrava pro pessoal poder colocar 
seus carros lá (ENTREVISTADO 4, 2019).  

Era na área comercial, comércio, eu vendia bebidas, eu vendia... peixaria... 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

Perguntados se hoje estão trabalhando nas mesmas atividades, ou se exercem 

outras atividades econômicas, outros negócios ou fonte de renda, para os entrevistados 

houve perdas de ordem econômica, com diminuição significativa de renda. Mas na 

questão de alteração de atividade, a narrativa Entrevistada 1 é impactante, uma vez que 

associa sua diminuição de atividades e consequente perda de renda ao fato de que, após 

seu remanejamento, perdeu três filhos assassinados dentro do RUC, o primeiro em 

intervalo de três meses após remanejamento e diz que de três em três meses perdeu um 

filho. Essas perdas marcarão toda sua narrativa no decorrer da entrevista:  

[...] continuo, mas só tô trabalhando no colégio e aqui em casa mesmo, eu tenho 
que dar atenção, a minha cruz pesou, que foi o momento que eu fui perdendo 
meus filhos, eu tava com três meses aqui eu perdi um filho, aí eu já fiquei com 
o filho dele, quando eu tava com um ano e pouco que eu tô aqui, não eu não 
tinha ano aqui, tornei perder outro, de três em três meses eu perdi um filho... 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 
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Além da Entrevistada 1, os outros entrevistados também narraram as suas 

alterações de ordem econômica pós-remanejamento, sendo que, para a Entrevistada 3, a 

mudança trouxe melhorias econômicas significativas. 

Não, eu mudei, eu mudei assim, né, por causa que eu perdi os meus contatos 
das pessoas (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] sim! Antes e logo depois que me formei, logo quando a gente se mudou 
pra cá, a gente ampliou a comercialização de bolos, aí quando eu me formei eu 
continuei, porque eu passei no mestrado mas eu não tinha bolsa, então minha 
renda era de bolos que a gente vendia na feira, aumentou a encomenda de bolos 
de aniversário, a gente fazia bastante, pegava bastante encomenda de bolo de 
aniversário... (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] só sobrou uma, só a de mecânico, só e pronto (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Não tenho (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Na sequência, perguntados sobre renda familiar, foram quase unânimes em 

afirmar que suas rendas eram altas anteriormente, e perdas ficam expressas na 

comparação entre antes e depois do empreendimento. Antes do remanejamento: 

[...] olha eu tinha meu salário mínimo, o meu marido tem o dele, ele trabalha 
também (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Juntando o meu, o do [marido] e da minha mãe, nós fazia uma renda de quase 
cinco mil reais (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] nessa época eu era solteira, então eu morava na casa da minha mãe, eu 
recebia auxílio dela pra conseguir estudar né, tipo ela pagava a energia, ela 
levava algumas coisas da roça né, tipo ovos, queijo, fruto, legumes e eu tinha 
uma bolsa de 400 reais [...]  e às vezes vendia um bolo e outro né, então acho 
que minha renda de dinheiro assim era em torno de 500 e 600 reais 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] a minha renda nessa época, primeiro eu tinha uma renda por mês mensal, 
era só olaria, tinha uma renda de uma base de uns 10 mil, 15 mil, até 20 mil 
por mês, aí só que era eu e mais uma pessoa, só que depois que eu coloquei a 
oficina mecânica, a geleira, lava-jato, estacionamento e outros, aí a renda, por 
dia tinha vez que a gente tirava 600 reais e às vezes tirava até 2 mil reais por 
dia né, então a gente tinha uma renda boa, ninguém mais passava necessidade, 
nós tava tudo subindo, quando a Norte Energia chegou, fazia 3 mil até 4 mil 
por dia, né, tinha vez que era só 600, 700, mas a maioria sempre era mais alto, 
aí depois desabou de novo (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Rapaz era mais ou menos uns 25 mil reais por mês [...] Eu pagava funcionário, 
eu pagava funcionário por semana, naquela época, era há muitos anos atrás né 
[...] era 100 reais pra cada um por semana, entendeu, que era muito, era bem 
uns 4 por noite, porque senão eu não dava conta e [...]  eles ganhavam muita 
gorjeta, eles ganhavam até mais do que eu, eles ganhavam muita gorjeta, 
porque nesse tempo madeireiro, boiadeiro, não tem aqueles boiadeiros que 
anda trazendo esses boi pela... pela estrada...  (ENTREVISTADA 5, 2019). 
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Renda familiar após mudança para o Jatobá: 

[...] agora que meu marido melhorou8, deu até uma melhorada na nossa renda 
né, porque a gente, eu só tava aguentando a barra só eu, pesado demais, só eu 
com a minha bolsa família e esse salário, agora não, ele tá trabalhando, ele 
ganha 1.700 por mês eu ganho salário, dá pra ir mantendo, não é como rico 
mas vai levando né (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Ela diminuiu, a minha renda diminuiu, porque lá eu era empregada da 
prefeitura, eu ganhava um salário, o meu esposo ele trabalha por conta própria, 
tem a empresa dele e no fim de semana a gente ia fazer hora-extra na beira do 
cais vendendo as nossas peças, então pra nós, nós perdemos isso aí, porque 
você sabe que [a profissão do marido] é uma pessoa assim [...]  tem dia que 
tem e tem dia que não tem, tem dois, três, quatro dias sem ter, mas... né... então 
ele perdeu muito porque o pessoal ficou muito longe pra eles chegar até aqui, 
tem uns que gosta mesmo e vem mesmo atrás dele, procura ele aí encontra ele 
aí faz, é assim... mas ainda nós não estamos equilibrados ainda não, como a 
gente era lá (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] aumentou! (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] acho que hoje tô ganhando o que, acho que uns, 800 reais por mês, o 
máximo que eu ganho mil reais por mês, tem mês que eu ganho só 500 reais, 
300, aí quando eu ganho 300 reais, quando ganho mil por mês aí eu não preciso 
vender nada, que eu gasto, eu gasto mil reais por mês, por mês eu gasto isso, 
não gasto menos que isso, porque é eu a mulher e 4 crianças, então não tem 
como, aí é o que eu gasto, aí quando eu só ganho 300, aí vai quase 300 só de 
energia, aí tem que vender o que eu ganhei antes, entendeu, pra poder ir 
sustentando, pra pagar assim algumas continhas (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Olha, deixa eu te falar, minha renda mesmo é 600 reais, aí tem meu filho né 
que trabalha, ele ganha 1200 reais, entendeu... diminuiu muito! Não tem nem 
comparação, isso não é renda não... você pega 100 reais, vai bem ali e não traz 
nada (ENTREVISTADA 5, 2019). 

A questão de perda de poder aquisitivo e atividade de trabalho foi bastante 

explorada pelos entrevistados durante seus relatos, sendo tratadas em diversos momentos 

das entrevistas9. Quatro dos entrevistados disseram ter tido perdas significativas em suas 

situações econômicas, com perda expressiva em sua renda e poder aquisitivo pós-

remanejamento para o RUC. Para o Entrevistado 4, que antes de ser remanejado possuía 

um complexo de atividades relacionadas à área em que morava, rodovia estadual que 

servia de entrada e saída para a cidade de Altamira e proximidade ao rio com grandes 

reservas de barro, utilizado na fabricação artesanal de tijolos – áreas conhecidas como 

 
8 O marido da Entrevistada 1 passou por longo período após a morte de sua filha sem vontade de sair de 
casa, provavelmente em estado depressivo. 
9 Neste item, o texto se atém ao contexto explicativo gerado pela pergunta, com respostas concisas se 
comparadas com o restante dos depoimentos. Em momento oportuno desta análise, essa questão será 
retomada. 
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olarias com artesãos que fabricavam os tijolos de oleiros – , não há mais reservas de barro 

na região e, por isso, a atividade de oleiro deixou de existir. 

A questão ligada ao processo de aprendizado de seus ofícios tinha como objetivo 

entender como o rio ou sua proximidade influenciava nas atividades econômicas e 

culturais. No entanto, depois das entrevistas, percebeu-se que não era apenas a 

proximidade do rio ou o que se retirava do rio que ditava as características das atividades 

econômicas, e sim a rodovia na qual moravam, com o seu fervilhar de veículos e as mais 

diversas pessoas que ali circulavam. Questionados como aprenderam seus ofícios, a 

maioria respondeu que foi observando outras pessoas, sozinhos, pesquisando.  

Enquanto a questão de aprendizado do ofício que exerciam antes tinha como fim 

analisar a dependência do rio, a questão levantada pós-remanejamento estava ligada à 

nova realidade, buscando saber se haviam se preparado para isso ou se receberam algum 

apoio do empreendimento para adaptação ao novo espaço. A conclusão é que não houve 

nenhuma atividade importante nesse sentido por parte da Norte Energia ou das empresas 

contratadas para executar os programas de mitigação dos impactos, ou seja, não foi 

realizada nenhuma atividade para profissionalização ou geração de renda que levasse em 

consideração a nova realidade dos atingidos, considerando que passaram a residir em área 

longe do centro, com acesso dificultado, onde a lógica de demanda premente estava 

extinta. Caberia ao empreendimento pensar, em caráter preventivo, em alternativas para 

trazer circulação de mercadorias e recursos aos reassentamentos. 

Com relação ao custo de vida antes e depois do reassentamento das famílias, há 

alguns pontos a serem tratados. Os primeiros estão relacionados ao pagamento de energia 

elétrica e abastecimento de água e os custos agregados pós-remanejamento: ficou claro o 

abismo que se estabeleceu. É importante esclarecer que as áreas onde os entrevistados 

moravam antes do remanejamento eram invadidas, de aglomerados subnormais, com alto 

índices de ligações clandestinas de energia. Depois, nos RUC, além de custos que não 

existiam antes, tais como locomoção e iluminação pública, passaram a ter um custo 

expressivo com pagamentos desses serviços.  

[...] olha, a minha energia o máximo que ela vinha ali era 80 reais, e aonde aqui 
eu tô pagando 390 reais, aqui pesou, aqui pesa a energia e lá tinha mais coisa 
do que aqui, porque meus filhos moravam tudo comigo, e todos eles tinham 
ventilador, geladeira, tudo tinha (ENTREVISTADA 1, 2019). 

[...] acho que era uns 30 reais, 35, às vezes 40 (ENTREVISTADA 3, 2019). 
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[...] no começo não pagava não, depois nós começou a pagar energia elétrica, 
porque a energia elétrica ia pra casa do meu irmão né, que era referência 
número [tal], e de lá vinha no nome dele e nós pagava pra ele porque nós tinha 
a energia dele, era dividido o consumo não só pra mim mas pra todos nós. 
Porque nós pagava pro meu irmão [...] aí dele pagava pra CELPA... pagava a 
base de uns 60, 70 reais, por mês, é o que eu pagava (ENTREVISTADO 4, 
2019). 

Pagava! Rapaz se eu pagava muito era uns 50 reais (ENTREVISTADA 5, 
2019). 

Narrativas sobre valores pagos de energia elétrica depois de remanejados: 

[...] aqui eu tô pagando 370, um absurdo, daqui uns dias vão cobrar a água 
também de nós, já tá o projeto lá, quando passar para a prefeitura já vão cobrar 
a água. Porque esse RUC ainda não foi passado para prefeitura, porque não 
querem aceitar do jeito que queriam entregar sem as casas todas restauradas, 
toda ocupada, a rua toda cheia de mato, agora se ajeitar vai dar certo 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

Demais... É quatrocentos e pouco que nós tem de energia (ENTREVISTADA 
2, 2019). 

[...] pago! [...]  eu já paguei valores aqui de 50 a 180 reais, mas os 180 reais foi 
um erro mas geralmente eu pago 100, 70, 80 reais, aí assim depende, agora que 
eu fico menos na casa eu tô pagando um pouco menos, mas o mês passado eu 
paguei cento e alguma coisa, tá em torno de 100 reais, fazendo a média 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] pago... eu comecei pagar 130 e agora tá em 230, 240, a energia elétrica que 
hoje eu tô pagando hoje... por mês, eu acho caro porque eu só uso um bico de 
luz né, geladeira tá queimada, então muito pouco, então eu acho errado, eu 
pago muito caro (ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] Pago! Agora ela baixou, mas ela vinha 250, no inverno vem baixa né, deixa 
eu te mostrar o valor... olha ela baixou, era 250, ela baixou [...] Pra 194,36 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

4.2 PERDAS QUE VÃO ALÉM DO MATERIAL  

Ainda dentro do levantamento dos dados socioeconômicos anteriores e seu 

comparativo com a situação atual, uma questão referente à quantidade de pessoas que 

moravam com o entrevistado antes e que moram hoje, que seria analisada em conjunto 

com a renda familiar para suscitar melhorias ou perdas econômicas com o remanejamento 

para as famílias, acabou por revelar outra questão, que foi a diminuição de pessoas 

residentes por casa. Em princípio, essa situação foi desvelada devido a uma característica 

local, que é de várias famílias morando em um mesmo imóvel e que, após o 

remanejamento, foram reassentadas em imóveis distintos. Contudo, no decorrer das 

conversas, uma narrativa em especial já mencionada (Entrevistada 1) revelou que, além 

das mudanças no modo de organização espacial e que impactaram socioeconomicamente 
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suas vidas, muitas famílias perderam também vidas pós-processo de remanejamento. 

Ignorando as causas e focando nos efeitos, como a perda da capacidade de trabalho com 

acúmulo de responsabilidades com os filhos dos filhos (Entrevistada 1), agora a análise 

será com relação à diminuição de membros com capacidade de trabalho e reforço 

econômico, com a exposição das narrativas relacionadas à quantidade de pessoas que 

moravam com os entrevistados. 

[...] mana eu acho que era bem uns 15, que meus filhos todos moravam comigo, 
todos (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Era só três mesmo. Só era eu, minha mãe e o [marido] (ENTREVISTADA 2, 
2019). 

[...] é eu morava só na casa, porque logo quando começou eu era casada né, 
morava junto quando começou assim lá [...] e quando a minha mãe vinha da 
roça ela ficava lá, não era uma moradia fixa dela (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] lá comigo morava, eu, minha mulher, meus filhos e de trabalhador eu tinha 
6, que era meu cunhado e dois amigos meus [...], e era meu cunhado são, 7, 8, 
9 (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Rapaz era um bocado, bem umas 15 (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Após o remanejamento: 

[...] bem aí na esquina, tem uma borracharia, meu filho foi levar um lava jato 
lá, foi atingido por bala por trás, aí fiquei com mais 4 filhos, tem um ano e 
pouco eu perdi a minha caçula dentro da casa dela, fiquei com os filhos dela 
que são esses daí, aí mais 4 filhos [...] só não tenho uma das irmã dela, que o 
pai veio e me enganou, eu tava pro meu serviço, que quando eu cheguei só 
ouvi notícias que ele tinha pedido pra menina vestir roupa e saiu, disse que ia 
tirar foto dessa menina, vai fazer um ano dia [tal] e até hoje eu nunca mais vi 
a menina, aí tudo isso me machuca, um ano, aí fui no Conselho, a mulher do 
Conselho falou que ele tinha direito que era pai, mas quem criava era eu a mãe 
dele, a mãe dela, porque ela era separada eu ajudava, arrumei emprego pra ela, 
ela vivia trabalhado [...]  3 filhos, perdi 3 filhos... o meu filho caçula [...] eu 
perdi ele, quando foi 3 meses com 27 dias perdi o outro filho, tinha ido ali no 
lava jato arrumar a moto dele, quando recebeu uns tiros nas costas, que eu tava 
aqui dentro com a nenenzinha dele que hoje é aquela que tava bem aqui 
sentada, hoje em dia ela tem 4 anos, e quando eu só escutei os tiros, deixei ela 
na rede que tava dormindo e corri pra lá, quando eu cheguei bem ali o pessoal 
já vinha, [...] é teu filho, é teu filho, aí perdi meu filho, quando foi ano passado 
dia [tal] perdi a mãe desses outros aí... bem ali passando, passando a minha 
casa, a outra, a outra era a dela, nós era cinco na casa, aí ela dentro da casa, 
tinha dado banho nos filhos dela né, aí ela tava lá com o filho dela, quando 
arrombaram a porta pra ir atrás de outra pessoa, como não viram, acharam ela 
com os filhos e mataram, esse que é o mais velho dela, aí mataram a minha 
filha, tem 1 ano, 1 ano e 1 mês, esse é o mais velho dos homens e essa a mais 
velha das mulheres [...] só tem esse ali adotivo e essa outra minha filha ali, só 
elas duas agora, o resto só é neto [...] eles são, 4, 6... são 13 pessoas que tem 
nessa casa (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Nós estamos em cinco, agora (ENTREVISTADA 2, 2019). 
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[...] só eu, porque eu me separei (risos) e meu filho veio e morou só o ano 
retrasado ficou até o dia [tal] comigo e depois voltou pra Minas, ele mora em 
Minas Gerais (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] lá hoje só mora, eu, minha mulher, e o cunhado meu só, então mora, 5, 6, 
7 pessoas hoje mora comigo, que é eu, minha mulher e mais 4 filhos né, e mais 
meu cunhado (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Eu e meu filho! (ENTREVISTADA 5, 2019). 

4.3 COMPARATIVO SOCIOCULTURAL: COMO A VIDA ERA ANTES E COMO É AGORA 

As perguntas elencadas nesta seção estão relacionadas às relações sociais e 

culturais estabelecidas na região onde moravam no período anterior ao impacto de Belo 

Monte e as relações estabelecidas após o remanejamento. O objetivo era entender como 

eram e como estão hoje as relações com a vizinhança, as atividades culturais e esportivas, 

incluindo também atividades em grupo ou familiares (diversão, festas, bailes, lazer). 

Também se buscou compreender o espaço onde moravam e circulavam, como eram as 

casas, as ruas, os comércios, se havia farmácias, hospitais e escolas próximos, custo de 

vida, e as diferenças com o RUC Jatobá. Além disso, se tratou da mobilidade, por exemplo 

os meios de locomoção anteriores e o que mudou após o remanejamento, se buscaram 

apoio em movimentos sociais antes ou após sofrer os impactos e como eram e são na 

atualidade essas relações. Está incluído no comparativo sociocultural os acontecimentos 

relevantes de ordem cultural, política ou social que ocorriam no antigo espaço, a 

participação em articulação política no bairro ou na cidade e como é no novo espaço. Em 

suma, entender como enxergavam a realidade sociocultural anterior e como as veem hoje. 

Para alguns entrevistados, deixar para trás as relações de vizinhança foi uma perda 

difícil de ressignificar. Outra questão aventada foi com relação à promessa de que a 

vizinhança iria toda para uma mesma área, coisa que para alguns não ocorreu. Por isso, 

quando perguntados como era sua relação com os vizinhos, suas respostas foram para 

alguns de saudades, tristeza e indignação pelo afastamento.  

[...] eu sinto muita falta dos meus vizinhos, eu morei 11 anos naquele pedaço 
ali, eu graças a Deus meus vizinhos pra mim, pra mim era minha família, que 
continua, tanto que eles, nós, quando eles fizeram o plano né, disseram que nós 
ia morar tudo perto de vizinho aonde pra cá não veio nenhum vizinho de lá de 
perto de casa, não veio não, tudo estranho, lá meus vizinhos ficaram tudo 
espalhado, mas nós tinha uma relação boa, graças a Deus (ENTREVISTADA 
1, 2019). 

Companheiros, às vezes antes de eu morar com ele [marido], ele viajava, ele 
fazia viagem todo fim de mês e o vizinho reparava da casa dele, aí e vice e 
versa, o outro viajava e ele ficava reparando assim, e ali ninguém tocava, era 
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respeitado ali [...] da gente tá com contato com o rio, a gente tá com contato 
com vínculo comunitário, né? Então pra mim é muito valioso esse convívio 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] assim logo que a gente foi pra lá, a vizinhança era pouca, logo começou a 
construção de várias casas próximos e muitos deles eram bar né, e prostíbulos, 
então eu não tinha uma relação muito íntima com a minha vizinhança, e eu 
estudava muito, então era de casa pra universidade, tinha apenas acho que duas 
vizinhas que eu ainda me relacionava lá, eu não tinha muito contato com os 
vizinhos (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] era ótimo, com todos eles, porque a maioria era família, né, que moravam 
ao redor, e tinha outras pessoas também que era amigos nossos também que 
era vizinhos, mas era bom, então a vizinhança toda era boa (ENTREVISTADO 
4, 2019). 

[...] maravilhosa, sempre, como é aqui na minha rua todo mundo, que nem eu 
falo, eu saio lá da minha mãe 8 horas da manhã e chego aqui 10 horas, 9 horas 
que eu venho entrando, na casa de um na casa de outro tomando café, então lá 
era do mesmo jeito, maravilhoso meus vizinho, é tanto que meus vizinho quase 
todos de lá, moram aqui nessa rua (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Ao comparar as falas sobre as relações de vizinhança anteriores com a situação 

atual, verifica-se que, após cinco anos de mudança do espaço e afastamento de algumas 

rotinas que estavam integradas à moradia anterior, os entrevistados ressignificaram suas 

relações, criando novas, mas ainda sofrem com os afastamentos ocasionados pelo 

remanejamento. Para alguns, o que ocasionou o afastamento foi o remanejamento para 

áreas diferentes, outros receberam indenizações e passaram a morar em outras regiões. 

Quando perguntados se ainda convivem com os vizinhos antigos, apenas uma moradora 

respondeu que sim, uma vez que alguns foram remanejados também para o RUC Jatobá; 

os outros entrevistados responderam que não convivem mais e que também não os 

visitam, devido à distância do RUC para o centro da cidade. O fato é que maioria dos 

entrevistados responderam que não convivem mais com ex-vizinhos e sentem tristeza 

com o afastamento.  

Fazendo um paralelo entre a situação anterior e a atual, é possível entender como 

funcionava a rede de apoio que atuava na antiga área de moradia, onde haviam atividades 

comuns, muito companheirismo e cuidado. Pelos relatos, um cuidava da casa do outro, 

os moradores podiam deixar seus pertences aos cuidados atentos dos vizinhos e vice-

versa. Na relação com a vizinhança no reassentamento, percebe-se que, para alguns, essa 

rede se desfez, os vizinhos e os entrevistados são “desconfiados”, não há mais a relação 

de confiança que existia nas relações antes do remanejamento.  
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[...] não tenho queixa de vizinho não, acho que eles não tem minha não, e tem 
momento aí que eu recebo muitos elogio deles, por ver a minha luta, pela 
mulher que eu sou (ENTREVISTADA 1, 2019). 

A relação que eu tenho hoje com a vizinha ela tá sendo boa ainda [...] ó nós 
tem cinco anos, agora que eu tenho muita intimidade ali com a vizinha, porque 
eu mexo com horta, aí a gente tem aquela amizade por causa que tem 
capacitação, tem reunião, aí a gente chama eles a gente vai começando a ter 
aquele vínculo novamente, mas tirando isso, minha irmã, é difícil, porque eles 
são um pouco desconfiados, e a gente também (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] hoje, assim, eu não tenho muitos contatos devido ao trabalho né, mas logo 
quando a gente veio pra cá, logo quando iniciou as reuniões com a associação, 
na verdade não tinha associação, mas já cogitavam né, uma associação 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] é bom, é ótimo, todos eles, porque eu posso morar perto do pior vizinho 
que existe na face da terra, mas pra mim eu me torno um bom vizinho pra ele 
[...] se eu tiver um vizinho ruim, por mais que ele seja encrenqueiro seja o que 
for, eu evito, eu evito e tiro tudo por menos, então eu vivo 10 anos, 20 anos, 
30 anos pra mim todo mundo é bom (ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] olha, pra mim, não tem diferença sabe porquê, porque eu sou fácil de fazer 
amizade, aonde eu vou passando eu vou gritando, bom dia, boa tarde, eu paro 
pra conversar (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Como já dito, a questão da ausência dos amigos antigos é uma questão que, para 

a maioria dos entrevistados, gera profunda tristeza, suas ausências são sentidas e ainda 

não foram ressignificadas pelos entrevistados. Quando perguntados se seus amigos 

antigos os visitam, mencionam o fato do RUC Jabotá ser muito longe do centro da cidade 

de Altamira.  

[...] pra cá? Tem vários vizinhos aí que eu conhecia, já conhecia, a maioria 
deles nesse pedaço aqui eu conhecia eles, tudinho de lá, porque nós era muito 
social pra lá sabe, e eles se conhecem todos assim (ENTREVISTADA 1, 
2019). 

Não, nós é difícil a gente se encontrar, a gente só se encontra quando existe 
assim, por exemplo assim: vai ter uma passeata, aí a gente vai pra lá e a gente 
se encontra lá, cada qual luta pelos seus direitos, aí a gente se encontra nesse 
movimento, e tirando isso porque é muito difícil para vir [...]  porque a pessoa 
não tem condições de chegar até aqui, e eu também não tenho condições de ir 
até lá, entendeu? É muito difícil (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] não! (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] isso que é a minha tristeza porque os meus amigos hoje tão tudo afastado, 
um pra outro bairro, outro pra outro, outro pra outro... porque foram afastados 
do bairro pra outro bairro né, inclusivamente a gente só vê eles, vai 
reencontrando com o passar do tempo [...]  mas aqueles amigos antigo, a gente 
sente muita falta, porque é uma amizade muito grande, mas não é muito bom 
viver sem eles (ENTREVISTADO 4, 2019). 
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Não! Não vem ninguém aqui, não vem... aqui na minha casa não vem ninguém 
[...] ficou distante né, ficou todo mundo distante (ENTREVISTADA 5, 2019). 

O Entrevistado 4, ainda com relação às perdas de vínculos, relata que, para além 

da perda do convívio com os amigos, também sofre com o afastamento de sua família, 

que fora toda dividida depois de serem remanejados. O Entrevistado 4 fora reassentado 

no RUC Jatobá, mas teve que ser remanejado novamente devido a problemas estruturais 

graves no imóvel: 

[...] não foi tudo pro mesmo reassentamento, inclusive minha filha... eu moro 
em Laranjeira, minha filha aqui no Jatobá né, o outro meu irmão mora aqui no 
Mutirão e outro mora aqui no Jatobá, e outro mora no Água Azul, ou seja, não 
foi tudo pra um local só, porque não tinha essas casas todas pra eles também, 
não tinha (ENTREVISTADO 4, 2019). 

No processo de investigação sobre as mudanças no cotidiano dos entrevistados, 

uma das questões que mais se alteraram, segundo suas narrativas, foram as relacionadas 

às suas formas de divertimento e lazer, suas atividades culturais, com uma quebra 

significativa das atividades. Quando perguntados sobre as atividades culturais anteriores 

ao empreendimento, a maioria respondeu que havia uma diversidade de atividades 

culturais, que potencialmente poderiam e eram exercidas por eles na região onde 

moravam, potencialmente porque, além das atividades nas proximidades, ainda existiam 

as das regiões centrais de Altamira, bem próximas às suas moradias, uma variedade 

acessível. Nesse tema se pode entender a dificuldade de mobilidade provocada pela 

distância do RUC para o resto da cidade, gerando um afastamento dos moradores do rio, 

uma das atividades de lazer, e das atividades culturais que fervilhavam no centro de 

Altamira e estavam à disposição dos entrevistados. Depois do remanejamento, a distância 

do centro é uma das questões. Outra é a questão da ausência de política de incentivo e 

incremento de alternativas de atividades culturais e de lazer para a população. Essa 

ausência é tanto da Norte Energia, que não implantou projetos com esse objetivo, quanto 

do poder público que, para além de incremento de política cultural, não garantiu 

segurança no RUC, impossibilitando a instalação pelos próprios moradores de ações de 

lazer e cultura. A ausência de segurança pública no reassentamento acaba por prejudicar 

as poucas ou parcas atividades culturais que ocorrem no reassentamento.  

Outra questão apontada foi a vinculação das atividades econômicas com as 

atividades culturais: o centro, além de permitir a venda da produção artesanal, por 

exemplo, também é o catalizador de atividades culturais, religiosas e esportivas. Além de 
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retirada de suas atividades culturais, também estão impossibilitados de exercer suas 

atividades econômicas, como diz a Entrevistada 2. Abaixo os relatos quando perguntados 

sobre atividades culturais e esportivas, incluindo as em grupo ou familiares (diversão, 

festas, bailes, lazer), anteriores ao remanejamento: 

[...] tem a Aressa, e pra dizer a verdade eu trabalhava também na Aressa [...] é 
um clube que tinha restaurante [...] nesse tempo os meninos que tão aqui hoje 
em dia, tão se criando assim, cinco anos que eu tô aqui, eles eram tudo 
pequeninos sabe, o lazer deles era na praia, banhar, quando o pai deles levava 
eles no clube na Aressa, que tinha piscina que era pra eles tomarem banho. E 
tirando isso, só era os grandes que iam pra festa mesmo se divertir, e lá era 
mais tranquilo do que aqui, aqui ninguém pode andar de noite, e lá não, eles 
chegavam 3h, 4h da manhã e não tinha perigo nenhum. Eu mesmo vinha do 
meu serviço 2h, 3h da manhã nunca... eu trabalhei 9 anos nessa luta na Aressa 
e eu nunca achei nenhum pra dizer assim, isso tu é feia, graças a Deus [...] 
frequentava a igreja, era da comunidade mesmo [...] São Francisco de Assis, 
católica (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Quando a gente ia pro cais, por exemplo, porque o nosso lazer é o trabalho, e 
o trabalho nos traz a cultura, né, porque a gente trabalha com artesanato, e 
quando a gente ia pro cais de quinta, sexta, sábado domingo, a gente ia fazer 
venda no cais, e ali tinha cantor, cantor da cidade, aí vinha cantor de fora, então 
aquilo ali juntava multidões. O cais hoje ele é muito apreciado, mas 
antigamente era mais, porque aquele povo dali da prainha, da Ernesto Acioli, 
tá tudo pra cá, é raras que não vão pra lá mais, eu pelo menos já tem um bocado 
de ano que não [vou] na beira do cais (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] eu nunca participei de nada lá, porque a minha família né, todos nós assim 
éramos evangélicos então era raro participar de festas, quando participava era 
algum evento na faculdade, lá na rua com a vizinhança não. Porque era 
perigoso as festas que faziam lá, que tinha um balneariozinho que fazia festas, 
mas era muito perigoso, eu não tinha coragem de ir...frequentava igreja 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] é nós fazia mais era esporte, tinha tanto pra nós, nós tinha até nosso próprio 
campo, nossa área era grande, fizemos um campo de futebol, depois nós 
disputamos torneio com outro bairro, e também tinha mais era festa junina, as 
mulheres iam mais, e também tinha alguns jovens que participavam também. 
Eu participava pouco, meu negócio era mais bola mesmo, e tinha a diversão 
toda, aí fazia as festas todo final de ano (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Comparado com a realidade do reassentamento, o cotidiano cultural e de lazer das 

famílias reassentadas é parco, limitado a atividades religiosas, sem nenhuma ou poucas 

atividades culturais, com exceção da quadrilha junina que veio junto com os reassentados 

e é promovida uma vez ao ano. Nos relatos, a insatisfação com relação à falta de opções 

de lazer provoca uma série de outras questões, que vão do aumento da criminalidade, com 

recrutamento dos jovens, até uma quebra ainda maior nas relações de vizinhança: 

[...] mana, no bairro não tem nada, a nossa vida, eu mesmo, a minha vida é 
essa, cuidar de menino e cuidar no colégio, do meu serviço pra casa, porque eu 
tenho muito o que fazer dentro de casa (ENTREVISTADA 1, 2019). 
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Eu mesmo só me divirto quando eu vou pra minha igreja, que tem um ônibus 
que pega aqui, às vezes meu genro vem me buscar, aí que eu vou, mas aqui 
não tem um lazer fixo pra jovens, pras mulheres (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] eu não participo de nenhuma diversão e lazer no bairro, né, porque não 
tem pra onde a gente ir, tem um barracão que às vezes faz alguma coisa... a 
gente vai na pizzaria, a gente vai na igreja...a igreja é no Mutirão, mas não é 
dentro do reassentamento né (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] o que nós temos lá é só academia de ar livre, aquela que fizeram, que a 
prefeitura fez, temo lá a quadra de esporte, inclusive ela tá bem reformadinha 
agora, tá boa a quadra, reformaram ela todinha, tá bonita, então só tem essas 
duas, de lazer que tô lembrado só esses dois... todas pela Norte Energia acabou, 
o que a empresa tinha lá a Norte Energia acabou tudo, até mesmo pela 
associação que era o jiu-jitsu acabou, que era um projeto [...]  não tem, não 
tem... nenhuma atividade cultural de nada nós não temos lá, nenhuma, isso aí 
zerou (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Não tem! Nenhuma atividade aqui, não tem... bom, todo ano nós faz uma 
quadrilha junina, daqui do bairro, que já veio de lá pra cá... então essa quadrilha 
quem coordenava essa quadrilha lá no nosso bairro, é a Edzângela, a presidente 
do bairro, então ela continuou, e eu faço parte de coordenar a quadrilha também 
junto com eles (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Até aqui o foco era percepções dos entrevistados acerca de suas condições 

socioeconômicas e culturais, entendendo um pouco suas perdas e as diferenças 

relacionadas às relações de amizade, convivência, atividades cultural, também buscando 

compreender a realidade espacial.  

Em seguida, a ênfase se voltou ao meio ambiente da realidade em que viviam, 

suas condições de habitabilidade, saneamento, acesso a serviços, segurança, fazendo 

também uma análise comparativa com a realidade vivida pós-remanejamento. As 

perguntas foram, então, no sentido de pedir que os entrevistados buscassem descrever 

como era a casa e como era o bairro que moravam antes de mudar para o reassentamento, 

falando sobre o espaço (as ruas, os comércios, se tinham farmácias, hospitais e escolas 

próximos) e o custo de vida. Foram convidados a descrever a infraestrutura próxima e a 

edificada no RUC para atender às demandas que eles trouxeram.  

Pelas narrativas apresentadas, para a maioria dos entrevistados há um saudosismo 

traduzido em referências sobre a facilidade de locomoção, a proximidade dos serviços e, 

principalmente, sobre o baixo custo financeiro para moradia e sobrevivência. Também há 

relatos sobre as condições precárias de moradia, suas casas não tinham sistema de 

abastecimento de água nem de saneamento básico, moravam em região que sofria cheias 

por pelo menos 4 meses ao ano – para uma das entrevistadas, isso significava sua 

transferência para o estádio ou outra área que recebesse os moradores desabrigados pelas 
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chuvas10. Para a Entrevistada 3, a área era extremamente violenta, principalmente após a 

chegada dos trabalhadores de Belo Monte, mas um ponto comum em todas narrativas é 

sobre abundância: água abundante, rio abundante, movimento abundante. Essa 

característica é uníssona nas narrativas, mesmo nas que consideram o remanejamento 

uma situação de melhoria. Outra questão é a alteração do modo de vida: a fala de que as 

casas eram de madeira macheada11 e que dormiam em redes informa que essas são as 

habitações que geram conforto devido ao clima da região, mas também informam de outra 

característica que é a situação de mobilidade. A mobilidade é muito importante para os 

entrevistados, por isso é recorrente nas narrativas; está intrínseca até no ato de dormir em 

redes, passando pela proximidade de equipamentos de saúde, educação e cultura, até a 

situação de trânsito na própria moradia devido às cheias do Rio Xingu. Já nas novas 

moradias há restrições para colocação de atadores de rede, segundo os entrevistados a 

estrutura não suporta, sentem por essa característica tão cara ter lhes sido retirada, por 

não ter sido considerada pelo empreendimento. 

Sobre suas casas antigas, os entrevistados disseram: 

[...] minha casa ela era, ela tinha 6 por 10 de comprimento, ela tinha 2 quartos, 
sala, cozinha, área mais uma parte pra atrás, quarto e cozinha também 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

Nossa casa era casa de tábua, era parasita, como o pessoal fala [entrevistadora: 
palafita...] é exatamente, e aí porque todo inverno enchia, aí nós tinha aquele 
processo de enchente, só que era tranquilo, pra nós que morava nesse setor, era 
o bom era o material, a madeira a gente pregava, a gente atava a rede 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] a casa era de madeira né, macheada de ipê era bem reforçada, era bem 
grande...quando a gente fez, fez bastante alta, então não alagava, uma vez só 
que alagou a área, mas não fez com que a gente se mudasse, agora os vizinhos 
se mudavam todo ano (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] a casa não tinha perigo dela alagar, que até hoje nunca alagou, a área de 
olaria alagou tudo, tudo bem, mas a casa e onde era a oficina e tudo era 
construído, não teve como alagar, lá até hoje tá ok, a minha casa era toda de 
tábua macheada, tudo ipê, a minha oficina também, o que não era de ipê, era 
amarelão, só madeira boa, então era ótimo pra morar, o piso tudo bonitinho, 
então era ótimo, e espaço pra lazer pra criar nossos filhos tinha à vontade, 
espaço nós tinha [...] todos tinham problemas de alagamento, todos, agora o 
meu e de alguns vizinhos não tinham porque nós começamos a aterrar há 30 
anos atrás (ENTREVISTADO 4, 2019). 

 
10 Os demais entrevistados não precisavam mudar durante o período anual de cheias do Xingu, por terem 
casas mais altas ou simplesmente ganhado área junto ao rio aterrando seus terrenos, gerando uma elevação 
artificial. 
11 Pranchas de madeira se encaixam umas nas outras, dando um melhor acabamento. 
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[...] minha casa era de madeira, tinha vários quartos, acho que tinha uns 10 
quartos, era em cima da água, quando chovia, enchia, mas eu gostava, eu 
amava morar ali naquele lugar por causa do igarapé também né, é bom né, o 
igarapé, o Ambér, eu amava o Ambér... (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Sobre o bairro onde moravam: 

[...] ah mana, a única dificuldade ali era só no inverno que a água crescia, mas 
de outras coisa não, porque se a gente tava ali, eu sinto muita falta dali, porque 
qualquer coisa que tu precisasse, tu tava dentro da cidade, comprar remédio, ir 
pra um postinho, o postinho lá de casa dava uns 200 metros, lá de casa o 
postinho de saúde, a gente tinha o colégio dos meninos tudo bem pertinho, 
apesar também eu tô aqui perto de um colégio e de um posto de saúde [...] tinha 
farmácia, tinha supermercado grande que é o Castro, era composto por tudo, 
por isso que eu te disse que era muito fácil pra nós. Aqui não, é tudo dificultoso, 
pra você ir bem ali na rua tu tem que pagar 10 reais de mototáxi, tudo, tudo, 
tudo [...] aqui você tem que ter, como é que se diz um... automóvel pra você ir 
pra rua se não vai no pezão mesmo, e lá não, tudo era dentro da cidade, 
qualquer coisa você tava dentro da cidade, tinha um supermercado grande... o 
hospital do Mutirão... (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Quanto ao bairro, a maioria dos entrevistados consideravam que um dos maiores 

atrativos era ser próximo de tudo. Também há a questão de facilidade de locomoção, a 

mobilidade estava favorecida. Após o remanejamento, houve o encarecimento dos custos 

com locomoção, fazendo com que os moradores do Jatobá tivessem reduzidas suas 

alternativas de acesso à saúde, serviços, escolas e cultura. Esse ponto foi referenciado 

durante o diagnóstico participativo, os moradores gostariam que o RUC Jatobá fosse 

inserido na cidade, não estavam se sentido parte dela. 

A rua Ernesto Acioli é rodovia, e por ele ser uma rodovia, no nosso bairro 
mesmo não tinha, assim na rodovia, mas tinha no bairro Aparecida... nos outros 
bairros, mas ficava perto pra gente ir, o hospital a gente sempre ocupou o São 
Rafael, lá na beira do cais, e ali era perto pra nós, e tinha comércio sim, tinha 
comércio pequeno que vendia a sua feira, o seu alimento de tomate, batata, sua 
feirinha [...] quando chegou o movimento da Norte, o cara pediu a nossa casa 
porque tinha aumentado o aluguel de trezentos pra três mil, olha o exagero, 
entendeu? aí foi na época que eu pedi pra ele construir na frente da nossa casa, 
né, e aí ele foi e construiu e fez o estúdio dele lá na frente de casa. É assim e 
tudo o que a gente fazia a gente vendia (ENTREVISTADA 2, 2019). 

Mas a situação de conforto relacionada à proximidade de serviços, em dado 

momento, principalmente para os que viviam de aluguel, tornou-se insuportável: o 

momento do início da obra e invasão da cidade por seus trabalhadores, especulação 

imobiliária e encarecimento dos produtos e serviços. 

[...] a Ernesto Accioly é uma rodovia né, rodovia Ernesto Accioly, ela é muito 
limitada né, era só aquela avenida e as casas naa laterais, então não tinham ruas 
próximas assim, por exemplo de saída, entendeu, aí quando chovia alagava 
ambos os lados né [...] era o São Rafael que ficava ali, esqueci o nome daquela 
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avenida, e, acho que era isso, e depois da barragem aumentou o fluxo de carro, 
aumentou também os perigos, aumentou o número de bar e prostíbulos e 
consequentemente aumentou o número de assassinatos e facadas e tiros, então 
assim... porque o movimento era grande nesses ambientes, então a gente ficou 
cercada de bares e prostíbulos naquela área, então ficou um pouco mais 
perigoso por causa disso, antes existia mais só aos finais de semana, só que 
depois aumentou o movimento, a poeira também...o custo de vida não era alto 
porque a gente não tinha água encanada, não pagava água, energia era baixa 
[...] e, como a gente trazia muita coisa da roça, pra nós era mais baixo, ficou 
mais alto depois que a gente se mudou pra cá (ENTREVISTADA 3, 2019). 

Enquanto para uns o espaço onde moravam é sinônimo de nostalgia, saudades e 

alegria, para outros é de aversão e satisfação pela mudança; se para uns o fluxo de pessoas 

e veículos, todo o movimento de entrada e saída, é lembrado com saudosismo, para outros 

a mudança é sinônimo de satisfação, uma vez que a região apresentava perigos, violência, 

prostituição e doenças. Moravam antes onde ocorriam as decisões e acontecimentos 

relevantes da cidade. 

[...] hoje nós mora num bairro afastado da cidade, lá onde nós morávamos era 
carro toda hora, movimento direto mesmo, desde o tempo antigo, toda vida que 
nós morava na avenida principal, rodovia Ernesto Acioli, que é na mesma 
Transamazônica né, e nós morava lá, então lá nós bem dizer tava no centro [...] 
morava num lugar bom, num lugar que se adoecesse um ligeirinho já tava no 
hospital, se fosse pra ir numa farmácia, ligeirinho ia na farmácia, então nós 
tava num lugar movimentado. E então hoje nós estamos num lugar pra falar 
bem a verdade abandonado, no lugar de hoje pro lugar de antes, eu preferia o 
lugar de antes, porque lá água é vida, a água é o principal e tudo, não faltava, 
água nós tinha 24 horas, e água boa, não dava verme, não dava nada, era água 
boa mesmo [...] tá precisando aqui primeiramente é atividade pra você poder 
ganhar real, porque não adianta você ir dizer que você vai mandar seu filho pro 
esporte, pra fazer isso, pra fazer aquilo, se sua barriga tá roncando, você 
primeiro tem que ter o que comer, o ganha-pão, se você não tiver o que comer, 
uma renda pra sua família, não adianta nada, você pode morar numa mansão, 
vai tudo de água a baixo, depois vai acabar perdendo a vida morrendo de fome, 
então onde nós tava nós tinha a nossa renda garantida, não só eu, mas com 
todos os moradores de lá, todos... (ENTREVISTADO 4, 2019). 

A questão da renda, ou da perda da renda é reincidente, como já tratamos. Os 

entrevistados expõem essa questão com profunda indignação, se entendem com 

abandonados, o que provoca para eles perda de dignidade, como mostra o relato acima 

do Entrevistado 4. 

[...] na época que eu morei lá, morei lá 15 anos e nunca fui assaltada, ninguém 
nunca foi assaltado e tinha colégio próximo sim, o colégio que meu filhos 
estudavam era o Godinlins [...] porque ficava perto do centro, não era essa 
distância toda aí não, porque pra gente chegar no centro passa o quê?... passa 
não sei quantos bairros, então era mais perto do centro lá sim [...] Tinha 
hospital, tinha escola... A gente ia pra... Eu não fazia né, mas a gente 
participava de quadrilha, os meus filhos jogavam bola, tinha praça, ia pra show, 
cinema, tudo tinha, posto de saúde, tinha tudo lá (ENTREVISTADA 5, 2019). 
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Quando perguntados sobre casas e espaço ocupado no RUC Jatobá, os 

entrevistados divergem sobre algumas questões. Para a Entrevistada 3 e a Entrevistada 1, 

estar em um lugar com condições de saneamento e não sujeito a intempéries da natureza 

é uma situação muito favorável, torna a vida no Jatobá mais aceitável, mesmo levando 

em consideração as outras questões inerentes ao reassentamento, tais como violência. Ou 

seja, o ponto positivo para as duas é que não alaga mais, mas ainda assim há muitos pontos 

negativos. A Entrevistada 3, por exemplo, não expõe questões relacionadas com a 

distância, uma vez que pouco fica no RUC e possui uma motocicleta. Para Entrevistada 

1, que perdeu três filhos após sua mudança para o Jatobá, é preciso aceitar perdas como 

parte do ganho que é não morar no alagado e ter imóvel próprio, considera que o Jatobá 

está melhor para se viver, diz que já foi mais violenta, mas agora está melhor, se 

comparado com algum tempo atrás, mas seu discurso vai mudando com o decorrer da 

entrevista, quando informa que não há farmácias no bairro, por que a única faliu, quando 

diz que não há diversão nenhuma. 

Há também muitas reclamações sobre a estrutura da casa e a impossibilidade de 

adequação para utilização de redes. Um fator comum a todas as narrativas é o problema 

de segurança pública, que é tratado como melhor no momento, mas que já repercutiu 

muito negativamente no bairro, com muitos assaltos, violência e assassinatos. A 

observação em campo é que há ronda da polícia, mas os moradores acabaram por 

incorporar a violência ao cotidiano: a maioria das casas tem grades nas portas e janelas, 

as ruas são pouco movimentadas, o horário noturno é respeitado, os moradores evitam 

circular após as 20h00. 

[...] é minha casa eu te digo assim, eu vivo aqui, aí o pessoal pergunta: tu tá 
melhor? Digo, não tô muito melhor, e tô melhor porque todo ano eu era 
obrigada a ir pra um abrigo e hoje em dia pode dá inverno verão eu tô dentro 
do que é meu, agradeço muito a Deus [...] assim no bairro ele tinha uma 
farmácia, o cara abriu falência foi embora, fechou a farmácia, nosso bairro não 
tem farmácia, se nós quer vamos pro mutirão, tudo é aí embaixo no mutirão 
[...] agora comércio tem demais [...] pra tudo canto que tu olha tem 
comerciozinho, padaria, só padaria parece que são 4 [...] tem 2 escolas, 
fundamental menor e maior... tem uma quadra pros meninos fazerem esporte 
deles, e tem uma casa aonde eles se reúnem com do PET12  (ENTREVISTADA 
1, 2019). 

A casa daqui eu não vou dizer que ela é ruim, vamos supor, mas ela não é 
adequada para nós, pra Altamira. Porque só esse teto aí eu ouvi falar que essa 
laje aqui é quinhentas toneladas, vamos supor, cada quinhentos, aí se Deus o 
livre cair não escapa ninguém, essa estrutura aqui fica pro pessoal do sul, que 

 
12 PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de ação Governo Federal através da Secretaria 
Especial de Desenvolvimento Social.  
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é frio, aqui é calor, é muito quente isso aqui, a noite ninguém suporta o calor, 
eu não gosto muito dela não. Não tem rede porque não tem armador, tá vendo 
aquilo ali (apontando para um buraco na parede), um parafuso faz um buracão, 
o rapaz veio montar meu armário arrancou uma tonelada ali, tá vendo 
emassado ali, caiu o armário, imagine nós numa rede, mas tem gente que 
consegue colocar um ferro por dentro do quarto pra aguentar a rede. [...] a nossa 
briga é muito feia quando eles falam. Você viu ia tirar o povo, ia arrumar um 
lugar pra esse povo morar. Esse povo tinha: postinho, tinha açougue, tinha 
farmácia, esse povo tinha hospital, entendeu? Esse povo tinha uma boa água, 
que era tão bom que até alagava a nossa casa, tá entendendo? Esse povo tinha 
um supermercado em cada canto (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] a situação que eu vivia lá e a que eu vivo hoje, eu prefiro a que eu vivo 
hoje né, porque aqui eu tenho água encanada em casa né, uma casa que eu não 
corro riscos né, e tá em chão firme, então eu gosto disso, assim não tem tanta 
poeira, a infraestrutura pra mim foi melhor aqui, assim eu moro num lugar que 
tem farmácia perto, padaria, tem supermercado perto porque eu moro logo no 
início do bairro, quem mora pro final do bairro já tem menos acesso a essas 
coisas (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] vou começar pelo colégio, os colégios é pertinho, ficou bom [...] o que 
deixa a desejar é porque não tem o ensino médio, não tem, mas o colégio é 
bom porque nossas criança vai de pé mesmo, tudo é pertinho, não tenho que 
falar disso aí, fizeram bem planejado , isso foi bom. É com relação ao posto de 
saúde também, fizeram bom também, inclusive agora lá de todos os bairros 
aqui, de todos, o melhor é o Laranjeira, na hora que você chegasse lá a qualquer 
hora [...] se consultava, isso fizeram bom bem pertinho, inclusive vinha 
pessoas de outros bairros pra lá também, médico também todo dia tem 
consulta. Mas agora com essa mudança que teve do governo acho que tirou 
esses médicos agora tudinho, já começou a ficar ruim lá... tiraram o médico 
cubano e aí agora já começou a arruinar, o que era bom tá começando a ficar 
ruim, mas o posto de saúde estava ótimo até um dia desses [...] no Laranjeira 
tem uma farmácia, mas passa a maioria do tempo fechada de que aberta [...] eu 
fui lá e perguntei por quê? que o homem disse que ia fechar ela... porque não 
vende, não sei porque, mas disse que não vende, não sei o que tá acontecendo 
lá, se é falta de dinheiro ou que tá acontecendo, mas ele disse que a venda lá é 
muito pouca. Então por isso que os comércios não vai pra frente... a prova nós 
que coloquemos a feira pra funcionar lá do coletivo, todo mundo plantou tudo, 
fizeram lá tudo bonitinho lá, colocaram e não foi pra frente, porque não tem 
renda, não tem uma renda lá dentro pra poder eu pegar o meu material, vender 
lá fora e trazer o dinheiro pra cá. Hoje em dia a gente pega o dinheiro, trabalha 
lá fora e depois vai gastar lá fora de novo o dinheiro também. Não funciona e 
nem funcionaria tão cedo, por que vai funcionar o que? Aqui nada vai dar certo, 
nada dá certo, lá é um canto afastado, e lá é pequeno lá e é afastado de tudo 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] olha, pra te falar a verdade, da minha casa eu não tenho o que falar nada 
né [...] porque a minha casa não tem nenhum problema né, graças a Deus, tá 
tendo um monte de problemas na casa dos outros, eu tenho que falar, ser 
sincera, então na minha casa eu não tenho problema, minha casa tá perfeita, tá 
em ótimas condições até agora não apareceu defeito, certo? [...] e do meu 
bairro, da minha rua, eu gosto, minha rua é ali oh, boa, eu não vou mentir 
também, né, é agora assim falta muita coisa aqui no nosso bairro... [...] sinto 
falta de uma praça, tu tá entendendo? falta uma caixa, não é um banco... tipo 
assim... [...] uma lotérica, aqui falta um postinho de saúde, falta mais gente pra 
trabalhar em postinho de saúde, falta mais médicos, porque só um médico não 
dá conta e também falta um coletor de exame [...] e falta muita atividade, tá 
faltando aqui, aqui não tem nada no nosso bairro, poxa não tem uma festa 
também, que eu amo dançar (ENTREVISTADA 5, 2019). 
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Uma questão que acaba por tangenciar as outras é sempre a da mobilidade, como 

já mencionado. Aqui neste item ela acaba por se constituir de forma ordinária, na forma 

de locomoção; seu caráter extraordinário foi revelado em outras questões, por exemplo a 

Entrevistada 2 que faz um desabafo sobre a falta de circulação de ônibus no 

reassentamento aos domingos. A Entrevistada 5 faz outra indagação, com relação aos de 

pescadores que precisam se deslocar diariamente para o rio com seus equipamentos. 

Assim, quando perguntados sobre como se locomoviam e como é hoje, para a maioria a 

grande a mudança foi a utilização de transporte público, que acabou por ocasionar um 

grande impacto social e financeiro, uma vez que isola e ao mesmo tempo pesa, com 

aumento do custo de vida. Respostas referentes ao período anterior ao remanejamento: 

[...] a pé, era perto, como daqui nessa escola aqui o que é, era perto lá de casa 
enxergava os colégios, era a mesma rua do colégio só que era lá no final a 
última casa era a minha, aí em vinham a pé mesmo, era duas esquinas [...] 
bicicleta, bicicleta... [...] porque não tinha coletivo né, agora que tá tendo 
coletivo aqui em Altamira (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Nossa bicicleta (risos), nossa bicicletinha... era tudo perto (ENTREVISTADA 
2, 2019). 

[...] inicialmente bicicleta e depois uma moto (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] nesse tempo nós tinha carro e moto, e transporte tinha toda hora passando 
e também quase não precisava se locomover pros outros canto porque se 
quisesse deixava o carro em casa e ia de pé pra qualquer canto, era pertinho, 
até pro hospital São Rafael era pertinho, tudo era perto, se quisesse até ir de pé 
pra fazer um exercício era bom, dava tranquilo, mas hoje, eu tenho que falar 
lá, mas tenho que resumir hoje... e hoje? hoje porque eu tiro por mim, hoje o 
povo não tem carro e moto por quê? Porque devido eles se deslocarem do seu 
local de trabalho da onde eles tinham 30 anos de serviço, de conhecimento com 
todo mundo, estava fixado igual uma rocha ali, aí depois teve que remanejar, 
perdeu todas as atividades, então vai se valer do que tem, venderam o carro, 
venderam moto pra poder comer, sobreviver, e hoje tão andando a pé, porque 
muitos não tem nem 3 reais pra pagar um coletivo e assim sucessivamente, e 
assim que vive a situação de hoje (ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] era moto, bicicleta (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Relatos sobre os meios de transporte no RUC Jatobá: 

[...] é coletivo de ônibus (ENTREVISTADA 1, 2019). 

É um ônibus que a prefeitura botou, que é um ônibus que eu até eu comento, 
entendeu? Porque apesar da prefeitura receber quatrocentos e poucos milhões 
dos roites [royalties] da Norte Energia e botar um ônibus pequeno, pequeno 
pros RUCs. De segunda a sábado, domingo a gente não anda. Ele acha que 
domingo pra nós não é válido ir pra cidade, porque se tivesse um ônibus dia de 
domingo as pessoas pelo menos ia lá ver o cais, pelo menos ia ver o rio, e dia 
de domingo ele não funciona (ENTREVISTADA 2, 2019). 
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[...] continua moto (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] o meio de transporte que nós temos hoje é só o coletivo pela prefeitura né, 
inclusive ele cobra 3 reais pela passagem né, e isso quebrou um galho muito 
grande do povo ali dentro, mas aí nós já tamo vendo, pensado como é que vai 
ser o amanhã porque os ônibus estão começando a quebrar demais já, tão tudo 
ficando velho, né destiorado, então daqui alguns dias se o prefeito não comprar 
outra frota e colocar lá dentro, aí nós tamo ferrado, se isso acontecer 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] o meio de transporte é a moto né...Ônibus, mas é caro, tem gente que não 
tem condições de pagar, ficou ruim pros pescadores, você vê a distância que 
os pescadores vem de lá pra cá, tem que pagar condução pra ir e condução pra 
levar as coisa né (ENTREVISTADA 5, 2019). 

As últimas questões do roteiro antes de passar para a parte temática, relacionadas 

a acontecimentos marcantes perpassando por questões de saúde e eventos grandiosos, tais 

como catástrofes, tiveram grande apelo emocional. Algumas respostas foram muito 

impactantes. A tragédia pessoal de Entrevistada 1 e sua vivência como moradora do 

Baixão que sofria anualmente com as cheias do Xingu, são questões sensíveis que aqui 

estão abordadas individualmente e em ordem sequencial.  

A Entrevistada 1, em sua narrativa, ligava todas as perguntas aos acontecimentos 

trágicos e violentos vividos após seu remanejamento para o RUC Jatobá. A perda de seus 

três filhos era tema recorrente, principalmente ao tratar de situações do novo bairro. Sua 

relação com o RUC Jatobá estava permeada pelos acontecimentos. Assim também 

respondeu nas questões finais sobre dados socioculturais, que tratavam de acontecimentos 

marcantes, epidemias e doenças e catástrofes no bairro, cidade ou região. Sua narrativa 

sobre essas perdas estão transcritas abaixo, com respeito pelo abandono sofrido pelos 

atingidos por Belo Monte nos primeiros anos de transferências para os reassentamentos, 

mas a Entrevistada 1 perdeu muito mais do que patrimônio imaterial, perdeu três filhos e 

acabou assumindo a criação de 11 netos: 

[...] essa parte assim, relevante, só as percas dos meus filhos, sinto muita falta 
dos meus filhos... (ENTREVISTADA 1, 2019). 

[...] perdi meus filhos aqui, depois eu tô aqui [...] pra te dizer Tays, eu respiro 
pelos filhos deles, eu te digo mesmo, se eu não tivesse meus netos, eu não vivia 
mais não, porque eu não tinha mais força, tenho força por eles. Eu mesmo peço 
que eles entendam esse momento, porque tem vezes que eles me perguntam 
uma coisa e eu respondo grosseiro com eles, essa aqui ó tem menos de 6 meses 
que o pai morreu, essa aí foi a mais bebezinha que ficou. Hoje em dia tão tudo 
aí ó, tudo mocinha, rapaz, e tão estudando, eu posso e tudo que eu posso dar 
pra eles é o estudo, e com forças dedicada pra eles, e peço pra que eles não se 
envolvam com nada errado, nada, a minha vontade deles estudarem e serem 
alguma coisa na vida deles, essa é a minha vontade, e eu vou lutar por isso até 
o dia que Deus me permitir. Porque o dia de amanhã a gente não conta com ele 
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não, como via meus filhos tudo com saúde, tudo saudável, de repente saíram a 
notícia, e dói, doí... como hoje mesmo eu tava de boa lavando roupa ali atrás 
já soube a notícia que mataram meu ex-genro, pai do meu netinho, agora ficou 
órfão de pai e mãe...só notícia que mataram o pai dele, aí dói... [...] porque de 
primeira, Tays, logo quando cheguemos há 3, 4 anos atrás, todo dia matavam 
um, quase todo dia, aí deram uma trégua, pararam... mais depois que chegou 
um policial novato aí, esse negócio de delegado, que mudou o delegado, foi 
que maneirou mais, mas teve um tempo aí que a gente só sabia notícia, várias 
mães chorando em cima do corpo dos seus filhos, eu tiro por mim, mas muita 
violência, e num era quase policial, e tinha uns que era policial, policial matava 
os outros. Esse mesmo que mataram meus filho não era policial, era bandido 
mesmo, mas sabe lá porque né? Não sei né, não andava com ele na rua, por 
isso não posso dizer, é por isso, por isso, por isso, acerto de conta, o que era. 
Esse último que morreu [...] ele morreu porque o pessoal ficaram com medo 
dele, a gente sabia assim, que as pessoas avisavam ele, ele era um menino que 
não acreditava em nada, que ele dizia “eu não andava mexendo com ninguém, 
não ando fazendo nada, não”, “mas o pessoal tem medo de tu, porque eles 
mataram teu irmão então toma cuidado, porque de peito a peito eles não vem, 
mas na covardia...” e realmente eles não vieram peito a peito, eles andavam em 
festa, eles viam ele, mas na traição ele vai... 

Entrevistadora: A senhora quer tomar uma água? Tudo bem, assim a gente 
pode dar uma pausa, pra senhora tomar uma água... 

Entrevistada: Não, não, tranquilo... (ENTREVISTADA 1, 2019). 

A Entrevistada 1 era a única que morava em área precisava ser remanejada todo 

ano para equipamentos da Prefeitura devido à enchente do Rio Xingu. Por isso, quando 

perguntada sobre doenças e epidemias, relatou que ficavam durante seis meses 

acampados no ginásio ou na exposição da cidade, tendo apoio de assistente social, corpo 

de bombeiros, e Prefeitura: 

[...] mana, pelo fato de alagamento ali, eu não achava ali doentio não, todo ano 
alagava a gente ia pra exposição, todo ano, quando não ia pra exposição nos ia 
pro ginásio se acampar no ginásio [...] assistente social, o corpo de bombeiros, 
tava todo tempo lá do nosso lado. 

Entrevistadora: e as coisas de vocês na casa, como é que ficavam? 

[...] quando a gente não levava tudo, meu marido, nós não, só levava colchão, 
panelas e o fogão, só o que nós levava, as coisas de fazer a comida dos 
moleques, o resto eu deixava tudo em casa, trepado dentro de casa, fazia jiral 
lá em cima e trepava... meu marido ficava, porque se deixa a casa só, eles levam 
é tudo, até as telhas se deixar a casa só, é todo canto isso. E lá nós ficava e meu 
marido ficava, porque eu trabalhava na prefeitura lá no Mercado Municipal né, 
eu tinha que pegar 6h da manhã, então a gente dormia embaixo eu e ele, dentro 
da água, nós andava era com a água pelo meio das pernas, todo dia tinha que 
pular dentro d’água, quando não numa canoa que minha mãe cedeu pra nós, e 
nós andava na canoa...era muito transtorno, muito, muito, muito, muito porque 
era aquela gritaria, não tem horário pra ti sossegar tuas crianças, aquela 
desavença de criança, aquela arrumação, tinha criança se misturando com 
pessoas que tu nem conhece, porque pro abrigo vai todo mundo de todo lado 
[...] então nós não levava as coisas só com medo de roubarem... menina ficava 
de 50 família pra frente, era o tanto que dava, olha lá mesmo no ginásio, o coisa 
que eu acomodava minha família todinha era isso aqui... espaço desse aqui, 
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uns 3 x 3, botava o fogão e a geladeira, e os colchão amontoado, quando dava 
de noite espalhava os colchões e tinha que tá dormindo naquela barraca, uma 
barraquinha (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Sobre acontecimentos relevantes de ordem cultural, política ou social que 

ocorriam no antigo endereço, incluindo a participação em alguma articulação política no 

bairro ou cidade, a Entrevistada 3 relata sua visão, fazendo uma comparação. 

[...] a única coisa que marca bem e não me sai da cabeça, é a violência, porque 
no bairro a violência mudou, vamos dizer assim, porque lá, era devido aos 
bares né, então a rua inteira tinha bar, tinha comércio, então tinha muita bebida 
né. Então as pessoas brigavam se matavam, é por causa disso... aqui já é mais 
assalto, assassinato, já mataram pessoas aqui ao lado, vizinhos assaltados em 
casa, dentro de casa, tentaram assaltar, assaltaram a minha sobrinha 8 horas da 
noite praticamente aqui na porta de casa, quase levaram a motinho dela, então 
assim esses acontecimentos mais relevantes, marca assim. Já político é só 
questão mesmo da associação né, é questão do fornecimento de água, que 
muito tempo atrás era uma briga da comunidade com a Norte Energia pra 
estabelecer, porque faltava muita água, e aqui a gente não tem mais o igarapé, 
vamos dizer assim, pra poder nos auxiliar, lavar roupa, louça, então, ficava um 
pouco difícil, parece que a estrutura do abastecimento de água não é bem 
projetada, alguma coisa assim, tinha água pro pessoal que morava lá embaixo 
e não tinha água pro pessoal que morava em cima, então isso foi uma questão 
de bastante relevância que aconteceu, também a questão da energia que veio 
muito alta, tipo, pessoas que não tinham renda nenhuma pagando energia de 
mil reais, 500 reais, e se as pessoas pagavam, 20, 30 reais e às vezes nem 
pagavam (ENTREVISTADA 3, 2019). 

No local onde você morava ocorriam com frequência doenças ou epidemias?  

[...] sim! No começo, logo quando a gente foi pra lá, muita malária, sempre 
tinha, a gente expulsou tudo, porque a gente, eu e minha irmã, a gente pegou 
somente uma vez (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] é invocado isso mesmo, porque nós morava numa área que no inverno 
sempre havia alagação e voltava de novo sempre né, e não tinha malária, 
ninguém adoecia lá, isso que eu acho invocado né, assim dizer que adoeceu 
por aquilo, adoeceu de malária, adoeceu daquilo, não, não vivia doente não 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

Não, não tinha porque eles combatiam né, o pessoal da saúde que combate né, 
esses negócios de carapanã [idiossincrasia da região, nome dado para 
pernilongo ou mosquito], né, não existia, e nós morava dentro da água né, não 
tinha esse negócio, não tinha... malária, tinha muito anos atrás, lá pra trás 
mesmo que eu nem morava lá ainda, às vezes nós pegava malária mas que nós 
ia pra praia aí a gente trazia a malária de lá, mas lá mesmo não 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

E no período de moradia na Rodovia Ernesto Accioly, ocorreram catástrofes ou 

tragédias? 

A Ernesto Acioli como era uma rodovia na época não tinha... eu chamo 
lambada, não é lambada... como é o nome? aí antes a gente fez um manifesto, 
por causa que matou a filha, o filho de um vizinho lá, aí nós fizemos um 
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manifesto pra fazer uma quebra mola lá, e isso foi marcante também. A mais 
marcante que teve foi quando uma adolescente foi pega com muitos homens 
da barragem, que era a boate Xingu, aquilo ali foi chocante para todo Brasil, 
pra todo Altamirense, e até onde nós chegamos? De ter uma boate de 
adolescentes trazidos de Macapá, aquilo ali foi chocante quando denunciaram, 
e ali a gente pegou uma adolescente com vários homens da barragem, e aquilo 
ali foi um ponto final que a barragem... não era nem um ponto final, era o início 
de um desastre humano, porque a gente pensa nos nossos filhos. [a entrevistada 
ficou muito emocionada com a fala] (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] sim, acontecia muitas tragédias devido aos bares né, as pessoas bebiam, 
teve uma pessoa que bebeu caiu de cima da ponte com o carro, pessoa bêbada 
caindo de moto, crianças que iam tomar banho, já teve crianças que ficaram 
enganchadas nas pontes, assim de cair de cima da casa já ouvi relatos, não que 
eu presenciasse, entendeu, de criança cair de cima das palafitas né, embaixo, 
mas não com morte, mas eu já ouvia pessoas falando, ah fulano caiu, agora 
acidentes mesmo de moto, direto, as pessoas caindo na frente de casa né, 
começavam caindo, nossa casa né, perto da ponte, se descontrolavam na ponte 
principalmente quando era de madeira e caía mais a frente, então tinha muitos 
acidentes assim, aí mortes devido aos bares, então tinha festas né, tinha brigas, 
tiros, facadas, murros, então a gente sempre via, algumas pessoas morreram lá 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] o que acontecia assim, o mais perigoso de morar assim é na época 
invernosa, aí sim é mais perigoso, por quê? Porque a criança, aí aconteceu já 
de criança cair dentro d’água e a mãe não ver, aí já morreu já umas 3, com 
certeza, durante uns ano todinho morreu umas 3 [...] também enchente teve 
uma que foi quando tamparam, tamparam lá a barragem lá, foi aí que encheu, 
que inclusive foi o exército junto com a defesa civil, eu tenho foto, tenho tudo, 
os vídeos, tava até meio escuro lá, eu tenho que foi depois que tamparam lá a 
barragem, a primeira vez logo, encheu lá, e foi obrigado a tirar esse pessoal na 
emergência, e se eu não me engano foi em 2014 (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Oh... a única tragédia que aconteceu mesmo foi a morte do meu filho... 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

Após a mudança ocorreram doenças e epidemias no novo bairro? 

No terceiro ano que nós estávamos aqui no Jatobá deu a dengue, surto de 
dengue, por causa da canareira [muitos canos e canaletas expostas] que tem 
aqui atrás e escorre água, diz que foi o RUC que deu mais pessoal com a 
dengue foi aqui, e agora eu me entristeci foi a casa da dona Izabel de um vírus 
de tétano, bactéria (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] vi pessoas reclamando da água, eu estava num grupo, hoje não faço mais 
parte do grupo de WhatsApp, vi pessoas reclamando da qualidade da água que 
tava adoecendo as pessoas (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] já adoeceu muita gente sim, inclusive né tem minha vizinha que tá doente 
né, que ela pegou uma bactéria (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Ocorreram catástrofes ou tragédias no novo bairro? 

Agora o que eu acho difícil e é triste é quando acontece algum acidente, eu vi 
um jovem... apesar que o pessoal fala assim: “ah ele não é flor que se cheire!” 
Mas para Deus é uma pessoa que Deus ama, apesar dos pesares, Deus ama uma 
alma, e a gente ver um jovem se acabar embaixo de um caminhão, isso traz 
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revoltante politicamente, porque nós não somos vistos politicamente pelos 
nossos governantes, pelas pessoas que botam coisas pra nós votar, faz a cabeça 
do povo pra ser eleito e no fim se esquece de nós, você vê que o nosso bairro 
nenhum vereador entra pra saber o que tá acontecendo lá, ele só entra quando 
a gente chama a mídia pra falar, e que a mídia joga aí ele chega, fui eu que fui 
lá, e no fim não é isso. Faz é dias que eu luto assim... Olha depois do acidente 
desse rapaz as nossas faixas das ruas tá tudo apagado do bairro, aí eu fui lá, 
falar assim “dá para vocês reforçarem as faixas do Jatobá, porque tá tudo 
apagado” (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] sim, se for considerar essa parte, tem bastante, muitos assaltos 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] a catástrofe maior pra te falar a verdade que aconteceu lá [...] é que hoje é 
provocado pela Norte Energia [...] aquela é de o povo não poder ter o futuro 
pro seus filhos, não poder dá mais comida pro seu filho e nem poder se tratar 
de uma doença que tem hoje, inclusive pra mim uma catástrofe muito grande 
[...] a gente não ter o que comer pra dar do filho e nem poder ajudar alguém na 
saúde, e nem aquela pessoa também que poderia antes, mas não pode também 
porque tá no lugar afastado da cidade, e a gente saber que o culpado de tudo 
isso foi a empresa da Norte Energia, eu queria, eu, eu queria falar bem da 
empresa, pra falar bem a realidade, eu queria tanto que o povo queria falar bem, 
mas não tem como, não tem como, a gente tenta falar bem, mas inclusive eu 
trabalho até em parceria com eles, tentando ver se tira tudo por menos, mas é 
um que só enxergo o lado deles, o dos outros não enxergam, então fica ruim 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] bom... aqui já mataram tanta gente, principalmente jovens e tão matando 
né, todo dia morre né, eu conheço 3 amigas minha que por causa...aqui nessa 
rua de baixo, faço visita pra esse pessoal bem aí, aqui mesmo morreu, mataram 
3 filhos de uma senhora [Entrevistada 1], mataram da outra minha vizinha aqui 
do lado mataram o filho dela, e da outra mataram o filho dela também, ainda 
tem mais, muita violência, esse bairro é muito violento, aliás os bairro todo que 
não tinha essa violência, então Altamira inteira tá muito violenta, toda! 
Altamira toda tá muito violenta (ENTREVISTADA 5, 2019). 

A Entrevistada 2, após sua narrativa sobre as questões socioeconômica e culturais 

e questionada se consegue enxergar algum benefício ou situação boa, alguma coisa que 

considere positiva com a mudança, respondeu:  

Eu pessoalmente, eu não vejo nada, eu não veja nada, a única coisa que eu vejo 
assim que eu me dei bem, foi lutar pelo povo (ENTREVISTADA 2, 2019).  

Deixa clara a insatisfação com relação às novas condições culturais, econômicas, 

de moradia e etc. as quais foram submetidos. 

  



115 
 

4.4 PARTE TEMÁTICA: ESSE RIO QUE ERA MINHA RUA... HOJE NÃO É MAIS NEM PARTE 

DA MINHA VIDA 

Nesta parte, as 20 perguntas do roteiro de entrevistas estão transcritas na íntegra, 

grafadas em itálico, para facilitar a análise e o entendimento das respostas.  

As respostas para as primeiras perguntas da parte temática, por serem 

representativas de contexto histórico, em sua maioria acontecimentos ocorridos há 30 

anos, desconhecidos pelos mais jovens do grupo de entrevistados, com exceção da 

Entrevistada 1 – a mais velha do grupo, lembra de alguns eventos e em outros esteve 

diretamente envolvida, trazendo uma visão ímpar dos fatos narrados – e do Entrevistado 

4, por estar envolvido no sindicalismo à época.  

Questão 1: Em 1975 foram realizados os primeiros estudos para o aproveitamento do 

potencial hidrelétrico da bacia hidrográfica do rio Xingu. Conhecidos como “Estudos 

do Xingu”, foram elaborados pela CNEC (pertencente ao grupo da construtora Camargo 

Correa) a pedido da ELETRONORTE e aprovados em março de 1988 pelo DNAEE. Você 

tomou conhecimento desse movimento ou participou de alguma atividade relacionada a 

esses primeiros estudos?  

Para essa pergunta, as respostas foram em sua maioria de desconhecimento ou não 

participação, com exceção de Entrevistada 1, que já participava de conversas e 

articulações promovidas pelo MAB.  

[...] menina nós se ajuntemo com aquele pessoal da... contra barragem... a favor 
dos atingidos por barragem e energia, era o que nós participava, toda quinta-
feira tinha reunião e nós ia (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Questão 2: Nos Estudos do Xingu, foram levantados alguns locais em potencial para 

construção de usinas hidrelétricas no Xingu, dentre eles o projeto do complexo 

Babaquara-Kararaô. O que você sabe ou ouviu falar desse projeto? 

Nessa segunda questão da parte temática, todos os entrevistados reconhecem o 

evento de ouvir falar. 

Questão 3: Em fevereiro de 1989, ocorreu em Altamira o 1º Encontro dos Povos 

Indígenas, promovido como uma forma de protesto contra as decisões tomadas sem a 

participação deles, organizado por lideranças indígenas da região do Xingu com auxílio 

de entidades da sociedade civil. Você tomou conhecimento desse encontro? Se sim, 

como? Chegou a participar ou conhece alguém que participou? 
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Novamente, a Entrevistada 1 não apenas lembrava do acontecimento como 

informou que esteva presente, assim como o Entrevistado 4.  

[...] ali no ginásio, nós fomos, e a índia largou-lhe o facão na cara dele...nós 
tava tudinho lá menina, era a gente tudo atingido por aqui mesmo do 
movimento, porque pra te dizer a verdade, [...]  eu era contra a barragem porque 
sabia, porque tinha uns morador do Tucuruí que era meus vizinhos, e eles 
diziam, essa barragem só traz desgraça, e realmente... [...] a Tuíra meteu-lhe o 
facão no chefão da Eletronorte (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Questão 4: Durante o encontro dos povos indígenas, uma índia, de nome Tuíra, parente 

de Paulinho Paiakãn, foi protagonista de umas das cenas mais marcantes relacionadas 

à historiografia de Belo Monte, encostando seu facão, como forma de protesto e 

advertência, no rosto do diretor da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. Você 

conhece, presenciou ou conhece alguém que tenha presenciado este acontecimento? Se 

conhece fale um pouco deste episódio (mostrar fotografia). 

[...] aquilo lá tava muito cheio, nós só escutemos quando ela dava lambada 
naquela linguagem dela e batendo lá em cima daquela mesa, aí foi na hora que 
nós saímos de lá, porque eu tava com criança eu fiquei com medo de dá flecha, 
porque índio... aí eu saí, e na hora que nós cheguemo lá fora, só disseram que 
ela meteu o facão na cara dele... [...] contra a barragem, é o impacto que ia dá 
contra o Xingu né, porque eles vive da caça, da pesca, então ia atingir muita 
coisa, era isso que eles não queriam (ENTREVISTADA 1, 2019). 

E a Entrevistada 1 completa falando sobre as reuniões promovidas pelo MAB que 

aconteciam concomitantes às plenárias convocadas pela Eletronorte, onde segundo a 

mesma o empreendimento nunca comparecia, com algumas exceções, conforme abaixo: 

[...] era só essas reuniãozinha que tinha do atingidos por barragem [...] foi uma 
vez que a Edzângela levou eles, mas ele disse que nada daquilo era acontecido, 
que ia trazer muito era riqueza pra gente da cidade, que ia fazer isso, olha aí... 
deu muita foi falta de emprego, todo tempo os atingidos por barragem diziam, 
não pode acontecer porque depois que acabar essa barragem a gente vai sentir 
na pele o que o pessoal de Tucuruí tão sentindo, falta de emprego, falta disso, 
e muita violência, porque muitas pessoas vem de outras cidades pra cá, aí 
trabalha, depois acaba o dinheiro e não tem como voltar o que fica é isso ai... 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

Mas eu não achei muito irregular não, eu achei que ela muito corajosa, ela foi 
corajosa, defendendo a sua mata, defendo seu território, porque assim que a 
gente tem que ser, né? Lembra do Tiradentes? (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] eu estava na reunião, tinha acabado de sair, se for puxar lá vai ver eu lá no 
cantinho, eu tinha acabado de sair, quando eu tava lá fora, aí eu só soube disso 
aí, o pessoal me falando tudinho lá, aí eu falei, eu entrei lá de novo mas já tinha 
acontecido... (ENTREVISTADO 4, 2019). 
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Eu não estava, mas eu conheço até ela, um dia desses eu vi ela, faz tempo... 
não, faz tempo que eu via ela, mas ela foi uma grande mulher, olha isso aí ficou 
na história né... (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 5: Você conhece a região da Volta Grande do Xingu? Se sim, fale um pouco 

sobre como era antes da obra e como está agora? Para você houve algum impacto ou 

alteração no modo de vida com a redução da vazão da Volta Grande? Se sim, como você 

os avalia? 

Com relação à região da Volta Grande do Xingu, todos os entrevistados conhecem 

a região, com exceção da Entrevistada 1. Alguns inclusive já moraram ou tiveram 

negócios na área, principalmente relacionados ao garimpo de ouro. Pelas narrativas, há 

uma grande preocupação quanto ao destino que a região poderá tomar, uma vez que há 

rumores de possíveis fissuras nos barramentos da UHE de Belo Monte, e quanto aos 

impactos ocasionados pela exploração de mina de ouro em larga escala por empresa 

estrangeira (Belo Sun) na região da Ressaca, visitada durante a pesquisa de campo. Os 

entrevistados fazem denúncias: 

Um pouquinho... Eu tive por rumo dali nos meus 12 anos, treze anos quando 
meus irmão morava pra ali, e eles sempre trazia nós, quando a gente tava de 
férias da escola, pegava nós, pegava minha mãe e levava pra ilha, eu estive 
esses dias por lá e me deu um baque tão forte a parada do rio, né. Como você 
é sabedor existe muito cemitério das arvores, e ali era nosso divertimento, a 
gente via nossa natureza verdes. ... Como que o homem destrói a natureza, a 
ambição é tão assim grandiosa, porque não vê que o povo vai sofrer, porque 
aquilo ali, tem família ali que mora há muitos anos e está assim disposta a 
perder tudo, então Altamira já perdeu um bocado da natureza, do verde, dos 
vegetais, mas a Volta Grande se acontecer eles vão perder tudo, se acontecer a 
mineração, de perder para a mineração [...] o Xingu morre, ele já morreu um 
pouco, mas totalmente vai morrer quando a mineração, se o povo não se alertar 
ele vai morrer por completo, porque com o que eles trabalha, há mais porque 
a tecnologia, tecnologia não é tudo! Tecnologia tem seus defeitos também, e o 
mercúrio quando cair no rio até nós morremos, e é muito triste ver uma cidade, 
um povoado que precisa dali se acabar no estalar dos dedos 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] sim eu conheço, trecho que eu não sei se faz parte, mas é que minha mãe 
mora atravessando o 27, perto do Sítio Pimental, então eu ando por ali né, então 
eu acho que faz parte... esse travessão, ele é o acesso de todos equipamentos 
que foram levados de Pimental e pros canais, então antigamente era só um 
travessãozinho horroroso, muito difícil, tanto que quando a gente saía pra ir 
pra cidade no inverno a gente ia com rede, com tudo... então a gente ia 
preparado pra passar 2 dias na estrada, pra andar 70 km e mais 43km de 
travessão. Hoje o travessão é asfaltado e pra chegar na minha mãe hoje só tem 
3 km de terra [...] assim eu falando como bióloga, a gente conhece os impactos 
ambientais que foram, não tem nem como falar, eu vi né o desmatamentos, os 
animais, a gente sabe né que não é a beleza, agora falando em infraestrutura, 
falando pra chegar, ter acesso lá em minha mãe melhorou, porque assim, 
asfaltou né, mas falando ambientalmente, a gente sabe como é que é.... 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 
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[...] conheço, conheço demais da conta, inclusive ali é minha área [...] então ali 
eu conheço bem. Trabalhei bem naqueles garimpos de turno, garimpo de pedra, 
tudo ali eu trabalhei então, tudo ali era ótimo, hoje, antes ali era um ganha pão 
pro povo, e era ótimo, eu mesmo ganhei dinheiro ali nessa época, e, então era 
ótimo, não só eu mais todo mundo, e hoje, é uma tristeza, e o pessoal que estão 
lá não tão podendo trabalhar mais e tão passando necessidades, cê sabe disso, 
não sei se você sabe, se foi lá ver sabe, tão passando necessidade e então hoje 
se acabou-se, hoje se acabou-se de uma vez por toda tudo ali, hoje tá feia a 
situação, ali eu tenho parente por ali tudo [...] Então todos que estão ali 
embaixo na barragem estão correndo risco de morte, todos... os impactos foram 
muito grandes não tenho dúvida, prejuízo também não se conta para o povo, 
foram muitos prejuízos e impacto, benefícios só pros órgãos públicos, pra falar 
bem a verdade mesmo, para os órgãos públicos, para o povo só prejuízo, essa 
é a realidade, para o povo só prejuízo e impacto grande, e prejuízo, porque tipo 
assim vai beneficiar fulanos e sicranos lá fora, vai... mas aí quantas pessoas 
foram impactados, e quantas pessoas então correndo riscos aqui embaixo, essa 
é a verdade e só sabem quem vai lá pra ver, eu fico vendo vídeos, não sei se 
tem nada a ver com o que eu vou falar agora, se tá dentro, mas eu fico vendo 
vídeo da Norte Energia dizendo assim: “que tudo é seguro, tudo é seguro”, aí 
eu lembro se eu fiz uma obra eu não vou dizer que ela não presta, eu vou dizer 
que é seguro, mas a minha casa é um exemplo, a empresa dizia sempre que era 
segura, sempre que tava trabalhando e ela caindo o teto e a prova é que eu 
tenho um documento assinado por eles que eu saí de lá com risco de 
desabamento, entendeu? Então não é seguro... e não é seguro, não, e ela fala 
isso pra enganar o povo, não é seguro (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Questão 6: Após a Constituição de 1988, é obrigação legal a participação popular no 

processo de licenciamento ambiental de grandes obras, como a da usina de Belo Monte. 

Você foi convidado, ouviu falar ou participou de alguma audiência pública para o 

licenciamento ocorridas em 2002, 2005 ou 2009? Se sim, conte como foi a reunião. 

Durante as mesmas foi tratado algum aspecto sobre as mudanças de vida que 

ocorreriam, tais como, relações de vizinhança, alterações nas atividades de lazer e 

culturais, encontros religiosos, escola, atendimento de saúde etc.? Se houve alterações 

em seu modo de vida, como elas foram tratadas durante o processo de reassentamento? 

Com relação à participação em audiências públicas, pode-se concluir que a 

maioria dos entrevistados participaram das audiências públicas e, os que não 

participaram, ouviram falar. A maioria tem suas impressões sobre a realização das 

audiências e os assuntas tratados; em suas falas, a impressão é a de que eram uma espécie 

de propaganda positiva do empreendimento, com promessas de uma vida melhor, 

emprego, renda, fazendo referências a impactos positivos e minimizando negativos. Fica 

notório o sentimento de engodo quando relembram essas falas comparadas com a 

realidade que se estabeleceu: para eles, as audiências públicas serviram para iludi-los, 

para que revissem suas posições contrárias à implantação do empreendimento.  
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[...] eu não participei, eu mesmo não fui não... eu não sei por que, às vezes dá 
no meio da semana e é por isso que não mandavam me chamar, por causa do 
meu trabalho né (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Eu vou falar nós porque o povo altamirense, nós não fomos convidados, 
quando tem alguma audiência pública é entre quatro paredes, hoje teve uma 
audiência pública da saúde, vamos supor, só tinha só um gato pintado, eu 
questiono, eu falo assim “meu Deus, por que não lança pro povo pra vim 
participar, uma audiência pública é onde a gente luta, é onde a gente faz o 
desafio, é onde a gente tem a esperança de mudar, é uma audiência pública, 
dizer o que falta, dizer o tá faltando, dizer o que é bom pra melhorar”. É numa 
audiência, e é entre chaves, eu só vim participar das coisas da Norte em relação 
à barragem quando foi em 2012, quando eles tavam assim... pediu para um 
grupinho ir num colégio para saber onde a gente ia morar, mas pra construir, 
para saber o que gente achava, é por isso que quando eu falo assim o porquê 
eles erraram, é porque eles não tinha o nosso apoio, não sabiam o que a gente 
queria, eu não sei se teve, porque eu não participei de nenhuma 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] não (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] essas audiências houve sim, houve essas audiências, teve muitas pessoas, 
igualmente tá acontecendo em Belo Sun, igualzinho... [...] é igual político 
quando promete pra alguém, político promete mundos e fundos, então eles 
prometem só coisa boa, no começo pra falar bem a verdade eu era contra, 
contra total a Belo Monte, eu era contra, depois que eu escutei essas reuniões 
eu tive participando dessas reuniões tudinho, só coisas boa, se eles cumprisse 
na verdade era ótimo, era bom mesmo, mas infelizmente não cumpre, eles não 
cumpre nem o povo que eles devem [...] tudo o que você pensar foi falado, diz 
que nós ia ter um meio de vida melhor, segurança pública e ia ter lá lazer, ia 
ter uma renda financeira maior, foi prometido tudo, mais do que político 
quando quer ganhar, foi prometido tudo o que você pensar na cabeça, foi 
prometido, nessas audiências tudo foi prometido, então por isso que a maioria 
do povo aceitaram, que aceitaram, então por isso, mas no fim cumprido não 
foi, entendeu? não cumpriram (ENTREVISTADO 4, 2019). 

E o Entrevistado 4 novamente fala sobre alterações em seu modo de vida e sobre 

o discurso de melhorias da Norte Energia que não foi cumprindo: 

[...] mas teve alteração e muito... por que eles disseram que aonde nós ia ser 
remanejado eles iam dar assistência pra nós de tudo, até nós puder se reerguer 
de novo nossas vidas, de todos nós, foi prometido isso, ou seja, se nós tava 
bom, nós ia pro melhor, então foi isso que se animamos, então isso foi falado 
mas não foi cumprido, isso não foi só pra mim foi pra todos, todos nós fomos 
enganados com isso, né? então... (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Olha, sinceramente, sempre o pessoal foram contra essa barragem, eu não fui 
não, eu não fui não, eu só fui no dia em que o Presidente da República veio 
aqui bater o martelo né... [...] Eu... acho, não me lembro, porque eu sou muito 
esquecida, mas eu acho que participei sim... [...] Falaram muita coisa boa né, 
que ia acontecer né, e que até agora estamos esperando que aconteça... que a 
nossa vida ia melhorar, entendeu? Que a nossa vida ia melhorar, que nós ia 
enricar, nós ia trabalhar bastante, a gente ia ganhar dinheiro, e... até aí surgir 
emprego, e realmente surgiu emprego, [...] mas acabou né, foi passageiro os 
empregos... passou, acabou... ficou todo mundo desempregado, todo mundo na 
rua da amargura... (ENTREVISTADA 5, 2019). 
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Questão 7: Você já ouviu falar no IBAMA? Sabe qual é sua responsabilidade no processo 

de licenciamento da UHE de Belo Monte? Comente como é a atuação do IBAMA. 

Nesta questão a respeito do conhecimento, responsabilidade e atuação do IBAMA 

todos os entrevistados dizem conhecer o Instituto, atribuem ao órgão de fiscalização muita 

responsabilidade pelos impactos sofridos e danos ao meio ambiente em decorrência da 

instalação do empreendimento, inclusive fazendo severas críticas à sua atuação ou, 

segundo os cinco entrevistados, criticam a inação do órgão fiscalizador.  

O IBAMA eu sei que é IBAMA, mas eu acho que responsabilidade do IBAMA 
era não ter aceitado, ter assinado pra acontecer essa barragem acabando com 
tudo, várias madeiras, castanha, tudo foi atingido, então fez muito alagamento 
de pessoas que moravam na beira do rio, foram os mais prejudicados de todos... 
(ENTREVISTADA 1,2019). 

O IBAMA ele tinha que ter o papel dele voltado para o povo, escutar o povo, 
depois ele ia pesquisar, se povo tivesse certo ele tomava uma decisão, o povo 
é que sabe o melhor a cada dia, mas não, o que eles faz é aceitar o que tem 
maior, é o maior (Norte Energia), não dá voz pra nós [...] Combinados entre 
aspas, não vai longe não, no Independente I tava para sair, não vai longe não, 
o IBAMA declarou que era pra tirar o povo dali, era uma empresa que declarou 
para tirar o povo dali, e por que que eles não tiraram até agora, só tiraram uns 
gatinhos pingados? Porque o IBAMA autorizou para tirar o povo dali porque 
corre risco e porque que a Norte Energia não obedeceu o IBAMA, só tirou a 
minoria pro povo dizer que ele tirou, cadê o resto do povo? Negociação por 
trás, tem alguma coisa por trás disso (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] o IBAMA, ele não foi assim muito presente, não conseguia ver muito a 
presença do IBAMA nessas questões, e sempre que embargava uma obra, logo 
ela estava caminhando de novo, mudava a gestão, a gente sempre tinha essas 
informações assim, eu tinha pouco acesso a informações, o pouco que tinha 
era isso (ENTREVISTADA 3, 2019). 

IBAMA, conheço demais... [...] fiscalizar se tá sendo cumprido, as 
condicionais de tudo né, o PBA né, e então, mas infelizmente acho que já dei 
a resposta também... [...] isso é fácil de dá a resposta, quem liberou a barragem 
foi o Governo Federal, no tempo do presidente Lula, hoje tem outro presidente, 
mas quem manda é o Governo Federal sempre, se colocar os pingos nos is, 
tudo a gente sabe que é governado pelos políticos, e então o presidente do 
IBAMA, o chefe do IBAMA aqui não queria assinar, nem o presidente do 
IBAMA de lá também, o que eles fizeram? Tiraram o presidente do IBAMA e 
coloram os deles, agora sim esse aqui vai assinar e tiraram outro. Então, o que 
eu quero dizer com isso? O IBAMA daqui de Altamira, ele pode querer fazer, 
mas ele não faz, não é dizer porque ele não quer, é que ele tem os superiores 
que mandam neles, então não faz nada, o IBAMA de Brasília, porque eles 
passam tudo pra lá, ele faz a parte dele, mas o IBAMA de Brasília também 
queira ou não é comandado pelo Presidente da República, entendeu? A justiça 
também, para falar a verdade ela diz que é neutra, mas o Ministro da Justiça é 
um cargo de confiança, entendeu? Se der uma ordem tem que tá cumprindo, 
tem que ser o que ele quer, essa é a verdade, então não tem como ele fiscalizar 
se os grandes é que manda neles, a não ser se o povo, a população, não meia 
dúzia, desse pressão, aí sim. Igualmente quando se mata um aí se a pessoa não 
ligar não dá em nada, mas se a família se unir, todo mundo se unir, o povo se 
unir, a justiça é feita, até um bandido que ninguém nunca viu ele vai ser preso. 
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E quando quer, a pressão popular ela é a maior força do mundo, mas o povo 
infelizmente cada vez se esfriando, tão ficando fraco nisso aí. Então, se fosse 
a pressão popular, hoje a empresa tava cumprindo com seu papel tudo 
direitinho, as coisas aconteciam, porque os políticos só prometem, mas a 
pressão popular fazia acontecer as coisas, até a justiça agia, porque a gente vê 
que até a justiça quer agir. Devido à pressão lá em cima, aí eles também 
aquietam (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Já ouvi falar...já participei de reunião, mas, a responsabilidade de que? Me 
esqueci do que que é, ele é responsável pelo o que tá acontecendo, não? [...] 
Pela fiscalização, que ele não tá fiscalizando é nada, eu acho, porque se ele 
tivesse fiscalizando, não tava acontecendo isso... (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 8: Você já ouviu falar ou participou de algum movimento social a favor ou 

contra a construção da usina? Se sim, quais movimentos? Conte o que você acha sobre 

a construção dessa obra e seus impactos. 

No roteiro de entrevistas havia, em um momento anterior, uma questão que 

também tratava de mobilização social, cujas respostas se encontram aqui consolidadas. O 

objetivo foi entender o processo de mobilização dos entrevistados em torno das questões 

que envolviam a implantação da usina, entender se estavam engajados em movimentos 

sociais, antes ou depois de sofrerem o processo de remanejamento. Além disso, os 

motivos pelos quais buscaram esses movimentos.  

A Entrevistada 1, apesar de em vários momentos de sua entrevista informar que 

participava de atividades do MAB, quando questionada se participava de movimentos 

sociais se limitou a dizer que participava da associação dos moradores. Além do 

envolvimento em movimentos sociais, indagamos também acerca da impressão de cada 

um sobre a obra e seus impactos. Os relatos são cheios de detalhes sobre problemas que 

não existiam na cidade e outros que se intensificaram com a chegada da obra. 

[...] olha os impactos que ela causou é porque hoje em dia tu vai os peixes 
sumiram né, só ficaram pra baixo da barragem, pra cima não tem peixe, o 
pessoal de primeiro de 3 dias tavam enchendo com 5, 6 caixas de peixe, hoje 
em dia tu passa semana sem peixe, então isso, eu, tenho assim que prejudicou 
muito os pescadores [...] a vida na cidade, é porque assim ficou muito caro o 
peixe, a nossa ... ficou muito mais caro que a própria carne, que o pessoal tem 
mais consumo com a carne (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Sim eu participei, mas porque que eu participei do Movimento Atingido por 
Barragem e porque que o Movimento da Barragem chegou até em mim? Em 
2014 nós viemos pra cá, pelo nosso cadastro o meu esposo ganharia um 
terreno, ponto comercial, quando a gente veio dia 07/02 olhar essa casa aqui, 
a moça que trouxe nos mostrou o terreno. Aí, taí o seu ponto comercial e a sua 
casa residencial. Eu, pela graça de Deus, aí eu acho que Deus me iluminou e 
eu disse: “tira foto, tira foto meu amor”. Bateu foto da mulher, ela mostrando 
nosso terreno, mostrando nossa casa, tiremos foto... Tá, quando foi dia 14, nós 
viemos pra cá, como a gente tinha uma verbazinha, que nós tinha de primeiro 
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comércio que ele depositava o dinheirinho dele, eu falei assim: “amor, quando 
você, pensa bem comigo, tu pega o dinheiro que tá lá no banco e faz logo teu 
ponto comercial aqui, pra quando você sair de lá”. Porque ele ficou lá, porque 
chegou na véspera do dia que nós ia sair, chegou uma turma dizendo que ele 
não tinha direito a ponto comercial, aí eu falei assim, então nós não sai daqui, 
porque se vocês não der pra nós o ponto comercial, como foi todos os quatro 
anos dizendo que nós tinha direito ao ponto comercial, nós não vamos sair 
daqui, porque quem precisa dessa terra aqui é vocês, não nós [...] Aí a minha 
colega me perguntou: “tu tá triste por quê?” Aí eu contei pra ela e ela disse, 
“menina, vai atrás do pessoal atingidos por barragens” (ENTREVISTADA 2, 
2019). 

[...] eu já ouvi falar, o pouco que a gente tinha contato com a televisão mesmo 
né, do MAB. [...] Ah tá, assim a minha opinião particular né, eu 
particularmente, não aprovaria a usina, entendeu, ambientalmente falando 
entendeu? Assim, não aprovaria porque a gente sabe o desastre e não acho que 
teve alguma relevância pra nossa cidade. Pra algumas pessoas, muitas pessoas 
enriqueceram, com comércios e tudo né, muitas pessoas que tinham dinheiro, 
ganharam dinheiro, souberam aproveitar né, tem tino pro dinheiro, então essas 
pessoas cresceram, ganharam dinheiro. Eu acredito que poucas pessoas 
enriqueceram [...] A gente foi indenizado, foi mais rápido pra gente conseguir 
um espaço melhor que onde a gente vivia, que a gente sempre tende a melhorar, 
pra sair pra um lugar melhor, e não pior. Então a gente sempre pensava nisso, 
em sair de lá, mas tava esperando melhorar a situação. Aí a gente teve que sair 
às pressas e eu não vi vantagem nenhuma até hoje e a violência. Porque antes 
da barragem eu ia de bicicleta pra UFPA, e voltava 22h00 da noite pra UFPA 
e nunca fui assaltada, eu sempre vinha de madrugada, que às vezes eu ficava 
fazendo trabalho nas casas eu vinha, chegava em casa. Tinha, mas poucos, 
usuários de drogas, mas depois que veio foi muito, muita gente morreu, muitos 
colegas da UFPA em função disso (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] eu mesmo fui um, sindicato também foi um, MAB foi outro, o Xingu Vivo 
foi outro, como é nome da menina lá, a Antônia Melo também foi outro, a 
fundação também foi outro, vários movimentos social, então a ARAP foi uma 
das primeiras também, então são várias [...] A construção da usina hidrelétrica 
de Belo Monte, ter ou não, contra a vontade do povo ou não ela ia ser 
construída, foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, foi bom? Foi, pra 
muitos foi bom. Pra muitos já não foi bom, foi ruim. Entendeu, pra muitos foi 
bom e pra outros foi ruim, pra mim, agora eu respondendo, pra mim, ela foi 
bom também, não pra mim, foi bom para os outros, para os empresários que 
construíram ela, foi bom pra eles, foi bom pros órgãos públicos, mas pra 
aqueles que foram prejudicados igual eu e muitos não foi bom, pra aqueles que 
tão lá embaixo, abaixo da barragem, pra todos também não é bom, se eles 
pensarem que é bom, eles também sabe que não é bom porque todos foram 
impactados e não tiveram sua compensação. Além de não tiverem a sua 
compensação, não sabe eles o risco que estão correndo ali embaixo, e então se 
botar o pingo no i não foi bom (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Sempre contra... [...] de movimentos contras, contra a barragem... [...] Xingu 
Vivo... Xingu Vivo sempre né, esses coletivos todinhos aí era contra, todos 
coletivos era só uma tecla, bate na mesma tecla... [...] Olha, a gente articulava 
as pessoas pra participar né, das reuniões [...] pois é, então sempre até hoje a 
gente bate na mesma tecla, do início até agora: contra a barragem, violência 
contra a mulher e influência de jovem e essas droga tudo, de antes até hoje 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 
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Questão 9: Sabe nos dizer como o Ministério Público tem atuado na região? Conhece 

algum promotor público? Se sim, como é sua atuação? 

Fazendo uma comparação entre as respostas dadas às perguntas 7, 8 e 9, que 

envolviam, respectivamente, a atuação do IBAMA, a participação em movimentos sociais 

e a atuação do Ministério Público, impressiona a falta de credibilidade e desconfiança por 

parte da população nas instituições públicas. O Ministério Público tem, como missão 

principal, de acordo com o artigo 127 da CF, promover os interesses sociais e individuais 

indisponíveis. Quando analisadas as falas sobre os movimentos sociais de articulação 

contra a barragem, há aderência dos entrevistados a eles na ausência de proteção do 

Estado. Um dos entrevistados, o Entrevistado 4, faz um longo relato sobre o poder 

judiciário, o IBAMA, o Ministério Público e o MAB, fazendo afirmativas de cooptação 

de entes públicos pelo poder econômico e ações com a prerrogativa de promover 

amordaçamento simbólico dos movimentos sociais, pela proibição de suas lideranças de 

capitanearem manifestações que fechem rodovias federais, no caso as rodovias que dão 

acesso aos canteiros de obra e escritórios administrativos, sob a ameaça de prisão. Esses 

fechamentos eram um dos poucos repertórios de luta social que repercutiam 

positivamente em suas tentativas de serem ouvidos.  

 [...] mana, é... [...] Ministério Público eu mesmo não tenho muito assim com 
eles, assim uma relação assim com eles sabe? Sempre só quando eu vou, é 
devido uma coisa dos meus netos pra mim pegar guarda deles [...] não, não, 
não, nem atuação dele, nem nome dele... [...] aqui não, nós somos tipo assim, 
umas coisas... tu pegou de lá, tu plantou aqui uma planta, e aqui tu nem as 
plantas tu cultiva elas, aqui não, aqui nós não tem essa coisa de promotor, nós 
não tem é nada (ENTREVISTADA 1, 2019). 

O Ministério Público ele só teve uma que era a Dra. Andréa que era pela gente, 
ela ia à luta, a Dra. Thais, que era federal, a tua xará, ela também no início ela 
era por nós, só que o dinheiro falou mais alto, alguma coisa, sei que lá, eu sei 
ela parou um tempo, porque paga né? Tem hora que acelera e tem hora que 
para, aí eu vejo assim que por trás, tem... porque a gente que é do meu nível 
assim é ou você faz ou vocês não faz, eu sou desse jeito, se é pra ganhar vamos 
ganhar e pronto, não ficar pela metade e nem ficar pelo caminho 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] não, nunca conheci... [...] não, nunca vi pessoas do Ministério Público. Por 
exemplo, nosso bairro, quando a gente teve problemas de água, quando teve 
vários problemas de pessoas que não tinham condições de se manter aqui, que 
veio a energia muito alta, pra nos ajudar a brigar, ou pela Norte Energia nos 
ajudar né, em questão disso com a CELPA [Centrais Elétricas do Pará, 
companhia que realiza o fornecimento de energia elétrica], eu particularmente 
nunca participei de nenhuma reunião em que eles estivessem, não que eu me 
lembre (ENTREVISTADA 3, 2019). 
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[...] posso, é tanto Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público 
Estadual, DPU, esses órgãos a atuação deles sempre, desde o começo eu 
acompanhei. Inclusive nós até fizemos uma denúncia, através da ARAP, nós 
temos os documentos tudinho, pedindo pra que as condicionantes sejam 
cumprida, ele desse pressão na Norte Energia, para que a Norte Energia não 
deixasse esse povo desamparado. Então, esses órgãos todos fizeram esforço, 
foram bem esforçados, fizeram o que pode pra poder não deixar essas famílias 
desamparados, mas infelizmente a demanda era muito grande, o poder lá em 
cima é maior, então deixou muito a desejar, não vou culpar eles aqui é porque 
não tiveram estrutura total pra poder atender esse pessoal tudo, inclusive, como 
prova disso, tem mais de mil processos na justiça [...] Só que agora aconteceu 
mais uma, a Norte Energia, ela usou outra estratégia agora: todos aqueles 
movimentos social que for brigar pelo direito do seu povo que nos representa, 
a Norte Energia agora inventou uma estratégia, ela entra com processo da 
justiça estadual, pra isso vale agora a justiça, ela entra com um processo na 
justiça estadual contra as lideranças comunitárias, as lideranças dos bairros 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] rapaz, eu não acho que ele tem atuado em nada! não sei... ele não tá fazendo 
nada, o Ministério Público (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 10: Você poderia me falar sobre a atuação da Norte Energia na região? 

Além das queixas, já narradas durante várias ocasiões ao longo das entrevistas, 

principalmente acerca das promessas não cumpridas, da falta de diálogo com a 

comunidade, a avaliação dos entrevistados sobre a empresa responsável pela implantação 

da UHE de Belo Monte é sempre negativa. Ainda dentro dessa linha, os remanejados a 

relacionam a um ente quase inacessível, que não promove escuta. Em contraponto à essa 

inacessibilidade e também ao apagamento das dores dos atingidos pela Norte Energia, 

houve um trabalho conjunto, entre movimentos sociais, ribeirinhos, indígenas e atingidos 

para a construção de repertório de luta.  

[...] eu acho é, não é bom não, eles não tão cumprindo com o papel deles, eles 
que prometeram pra nós, eles não, eles não tão cumprindo, porque tem essa 
energia tão caro e eles disseram que a gente não ia pagar essa energia... daqui 
a 5 anos a gente ia pagar essa energia, no primeiro mês já chegavam já recebia 
era um talão de cento e pouco reais aí nas costas [...] quando foi pra trazer nós 
pra cá, eles disseram que nós não ia pagar energia durante um ano, depois a 
gente ia pagar energia, no primeiro mês a primeira coisa que chegou foi o talão 
de energia de cento e cassetadas. Aí, chega a gente ficava babando de ver um 
talãozão de energia desse [...] menina é a última reparação que eles tão fazendo, 
é a última reparação que eles tão fazendo pelas casas [falando das reformas nas 
casas que estão apresentando problemas estruturais], acabou isso, não vai ter 
mais nada (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Eu acho assim, eu no meu pensamento assim, que nós, nós deve sim lutar, 
assim no movimento, eu hoje tô afastada do MAB devido um particularzinho, 
mas eu admiro o trabalho deles, hoje eu sei me defender sozinha, por que eu já 
era encrenqueira, e hoje eu tenho noção dos nossos direitos, tu tem noção dos 
seus direitos, e quando você tem noção do que você é capaz, de que você não 
pode deixar seus direitos pra trás, você enfrenta qualquer leão, então isso eu 
aprendi com o MAB, mas também a gente tem que ouvir o lado deles, não 
temos que arcar também com o serviço deles, por que vem no terceiro, vem no 
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quarto, vem no quinto e até chegar a nós demora mesmo, né? 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] não há avaliação boa, não tem condições de avaliar assim bem, a atuação. 
Porque a gente sabe que não foi uma coisa assim, bonitinha, né? Sempre pra 
conseguir um direito era com briga, com manifestação, manifestações com 
pessoas tendo que ir dormir na porta fazer acampamento, nunca foi uma coisa 
assim fácil, nunca foi assim facilitado. [...] Você pode perguntar pra qualquer 
pessoa que não foi pra frente nenhum dos projetos, logo começava e parou, 
então tudo o que foi planejado, o espaço de lazer não foi pra frente né, não tem 
nada que atraia aqui no bairro, a não ser as igrejas, mas nada assim que eu 
possa levar meu filho com segurança né, quem tem filho pequeno pra passear 
com segurança, dizer, ah, vou passear ali no parquinho, porque ali tem 
segurança, não tem (ENTREVISTADA 3, 2019).  

[...] é o jeito que ela atua, tá atuando agora, antes ela tava se escondendo de 
todo mundo, a empresa Norte Energia, antes tava se escondendo até de honrar 
seus compromissos mesmo das casa e tudo com o povo, depois de uma 
manifestação que nós fizemos, aí demos prensa e tudo aí, e muitos foi 
comandado por mim mesmo, aí ela começou a se aproximar. Porque, como diz 
aquele ditado, né, se não vem por bem vem pela dor. Aí começaram a se 
aproximar, mas essa aproximação dela que está hoje, justamente com 
movimento social e com as pessoas também, sem falar do público ainda né, aí 
com nós é pra ludibriar, é só pra empurrar com a barriga, entendeu? Só pra 
isso, tipo assim, vou lá conversar com fulano, vou dar esperança pra aquele, 
vou dar uma esperança pra aquele, pra poder eles ficarem vivendo de promessa 
igual santo, então é isso (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Questão 11: Você poderia me falar como foi o processo de negociações para 

indenizações das casas antigas e como foi a negociação para a escolha e mudança para 

as novas moradias? Qual foi sua impressão desse processo de negociação? 

Para esse questionamento as respostas foram distintas. Para uns o processo foi 

tranquilo, sem nenhuma produção de constrangimentos ou sensação de perda, e para 

outros o processo foi repleto de sofrimento, perdas e, principalmente, segundo alguns 

entrevistados, mentiras ou ilusão. Entretanto, no decorrer das falas, percebe-se que houve 

transtornos no processo para todos os entrevistados: mesmo os que não tiveram problemas 

aparentes no decorrer de suas narrativas, acabam por expressar alguma insatisfação. De 

qualquer forma, este texto não avalia em profundidade o processo de negociação, uma 

vez que o objetivo, nesta pergunta e na próxima, foi investigar qual o cuidado para 

preparar os atingidos para a nova vida e se o processo respeitou questões básicas 

inerentes. 

O sentimento mais expressado durante as entrevistas foi o de falsidade, de que 

foram atraídos com falsas promessas pelo discurso da empresa responsável pela 

implantação do empreendimento. Outro sentimento exprimido foi de impotência: a falta 

de cumprimento das promessas relatadas pelos atingidos provocou desânimo, transtornos 
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emocionais, sentimento de apagamento e de desrespeito à questões básicas, como a 

alimentação no dia da mudança, e desalento, dado que reclamações geravam ainda mais 

gravames à situação precedente.  

[...] a minha mesmo eles disseram que eu tinha direito, quando eles foram fazer 
o cadastro lá, eu perguntei: “vem cá, essas casas são do tamanho daquelas casa 
da Minha Vida?” Não dá pra minha família e outra eu não vou aceitar, aí 
disseram “Não, você tem direito a uma casa, como seus filhos moram tudo com 
a senhora, cada um deles tem direito a uma casa, a uma moradia” 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

Sobre a mudança: 

[...] uma empresa e assistente social que pegava as coisas da gente, e trazendo 
a gente pra cá pra cima, sobre essas coisas assim eles eram responsável pelo 
que quebrasse, onde tem uma televisão do meu filho que tava na caixa e ele 
não abriu logo a caixa, quando ele foi ligar, a televisão tava quebrada, aí ele 
correu atrás deles, eles iam pagar a televisão e nunca pagaram. Até porque ele 
morreu né, e não recebeu a televisão dele e ficou por isso, mas eles, a firma, 
assim, tinha o compromisso de tudo que quebrasse ela assumia e, no fim, não 
aconteceu isso. Aí foi o tempo que meu filho morreu, eu disse “deixa isso de 
mão, Deus dá outra, aí os filho dele tinha outra, a mulher dele...” 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

Em cada bairro tinha grupo da Norte, a Norte botava lá a maquete deles na 
televisão e mostrava as coisa da casa, pra nós, pra mim, era pra ser legal, 
entendeu? Do jeito que eles falavam, deles dizer que nós tinha um acesso, que 
ia ser melhor do que lá, que ia dar uma ajuda, quem tinha comércio, ia dar uma 
ajuda pro comerciante um ano... que eles falava tudo isso, pra nós, pra mim 
eles diziam assim: “você vai ter uma casa”. Aí mostrava lá a casa perfeita, três 
quartos, suíte... tudo, bonitinho na maquete... [...] aí quando nós chega aqui é 
ao contrário, foi o contrário, é como tirar o tapete debaixo do teu sonho... tu 
planeja a tua convivência nessa casa e quando é no fim não é, não é pra gente 
ficar doido? É difícil, é muito difícil [...] Eles falaram que vinha uma empresa, 
que ia ajudar nós, eles iam dar janta, iam dar almoço, iam dar o café e a janta, 
e realmente isso aconteceu (ENTREVISTADA 2, 2019). 

A indenização pra nós foi bem prático e rápida, porque a gente não demos 
trabalho pra eles [...] eles perguntaram se a gente queria o dinheiro, minha mãe 
não quis, quis a casa, aí então vamos marcar o dia pra escolher, vamos! Aí 
marcou o dia a gente veio, olhou qual dessas, qual dessas? Eles mostraram 
essas que estavam disponíveis, dentre elas a gente escolheu duas que desse pra 
ficar uma perto da outra, foi bem rápido. Nessa parte a gente não deu trabalho 
pra eles lá, na mudança também, a gente só teve um trabalhozinho com quem 
transportava, porque disseram que a gente podia trazer a madeira, e no de 
desmanche da madeira, eles estavam arrancando, então estragou tábuas, muitas 
tábuas que talvez desse pra construir uma outra casa no fundo que não ficou 
mais, não deu mais pra aproveitar né, e eu acho que madeira deve ser 
aproveitado, então quem arrancou, arrancava de qualquer jeito, então quando 
a gente foi reclamar a gente foi maltratado (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] na prática foi diferente, quando chegou na prática mesmo, na negociação 
mesmo, e nas reunião também era isso... mas quando foi lá na prática mesmo 
aí foi diferente, diziam também que aqueles que não tivessem nenhum 
documento pra provar sua existência ali, só prova testemunhal valia, quando 
foi na prática a coisa foi outra [...] Tinha tudinho como comprovar, na hora da 
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negociação foi diferente: “ou é assim ou eu entro com ação judicial e você sai 
daqui por força policial”, que foi o caso meu e de muitos. Outros se foram, a 
maioria deles obrigados a negociar, essa é a verdade mesmo, foi obrigado a 
negociar na pressão... “ou tu aceita ou vai perder tudo, deposito o dinheiro em 
juízo, essa quantia daqui e vocês da vez quando for pagar ainda paga menos 
ainda e vocês vão ter que sair daqui com força judicial, por que a justiça tira”. 
Aí pronto, o povo ficaram com medo e assim foi negociados todos eles na 
pressão, e aquele que foi querer ser duro né, que conhece os seus direitos, teve 
que sair na bala de borracha, barril e outros. Então não foi um modo bom, nós 
não teve, se nós disser que teve assessoria jurídica, o povo não teve, nos 
contratos também não teve, labiaram, enrolaram o povo de todo jeito, então 
não teve acompanhamento nada, nós não teve, ninguém... Então muita gente 
foram lesada aqui em Altamira e região, muito mesmo (ENTREVISTADO 4, 
2019).  

[...] rapaz, eu sinceramente, não achei bom não esse processo aí não, porque 
eles chegaram né, eles chego né, assim trazendo, conversando, fazendo a tua 
cabeça, fazendo aquela coisa, pra poder te indenizar né, eles chego né com 
você e olha... Só no fato de te falar, a minha irmã que tinha uma casa lá no 
alagado, ela não teve direito a uma casa, só pra você ter uma ideia, tu sabe 
quanto foi a indenização dela? 17 mil reais. Tu sabe onde é que ela tá morando? 
Minha irmã tá morando bem ali dentro do mato acolá, ela pegou umas 
tabuinhas velhas lá e fez uma casa, o dinheiro só deu pra comprar o terreno, se 
ela tivesse aqui, eu ia levar você lá onde ela tava morando, dentro do mato. 
Comprou um terreno por 15 mil reais, e pegou a madeira e fez a casa lá, porque 
eles disse que ela não tinha direito na casa (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 12: Houve algum trabalho de educação ou de informação sobre como seriam os 

novos bairros e as novas casas? 

Quanto à preparação dos atingidos para a nova realidade, segundo a Entrevistada 

2, houve um trabalho de educação ambiental, realizado junto aos primeiros moradores, 

mas que por motivos que ela desconhece não alcançou os que foram chegando depois das 

primeiras mudanças. Em contraponto, duas das entrevistadas desconhecem qualquer 

atividade de acolhimento ou educação para a nova realidade. O Entrevistado 4, em sua 

resposta, fugiu do contexto, voltando a falar sobre o processo de negociação.  

[...] nada, a única coisa assim... o trabalho que tiveram com nós era o CREAX, 
é aqueles canteiros que eles fazem pra plantar planta, aquilo eles fizeram uma 
triagem com nós, ali no [dono da horta], ali que ficou o canteiro. Tirando isso, 
agora que esses dias que a associação que já mexeu lá em cima como é que a 
pessoa plantava né, com o pessoal, mas devido o MAB que tá puxando isso, 
porque se dependesse do pessoal da Eletronorte... [...] é da Norte, nós não tava 
era mais é com nada... que por eles eu acho que já tinham até ido embora 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

Sim, eles fizeram que eu até achava muito bacana, esse estudo, [...] ensinando 
não jogar coisa na pia, óleo, papel higiênico, lavar seu esgoto, pra limpar a pia 
de 15 em 15 dias, foi bom, pra mim foi bom [...] Porque por exemplo, nós 
quando morava lá no Baixão quando enchia ia todo lixo pra debaixo da nossa 
casa, lixo, todo lixo mesmo, um montão de lixo, mas quando secava a gente ia 
e tirava tudo aquele lixo, tocava fogo, no Baixão a gente tocava fogo, não 
separava não (ENTREVISTADA 2, 2019). 
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Não. Trabalho educativo nunca vi não, nem antes e nem depois, educativo não. 
não! [...] Não que eu tenha participado, mas se existiu eu não participei 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] teve, disseram que ia ser casas de 3 modelos, 3 tamanhos, ia ser primeiro 
de alvenaria e tal e tal, tudo bonitinho, ia ter 3 tamanhos, pra pessoa deficiente, 
ia ter outra com 4 quartos, e sala, cozinha, são 3 tipos de casa, não ia ser tudo 
de um jeito só as casas não. Mudaram tudo de repente, modelo de caixote como 
é esse daqui [...] o povo não aceitaram, mas aí empurraram de goela abaixo, 
construíram desse jeito e ainda foi pior... depois tava devagar, aí fizeram esse 
modelo só de placa de concreto, que é perigoso, então, foi oferecido modelo e 
foi empurrado garganta abaixo, sem opção pro povo esse modelo aqui 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

Não. Eu não tive esse conhecimento (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 13: Do que você mais sente falta da época em que morava na em sua antiga 

residência? Sente que houve melhoria ou perda nessas mudanças? Se o sentimento foi de 

perda, você poderia indicar quais perdas para você foram mais significativas? 

Pensada para suscitar na memória de cada entrevistado as lembranças mais 

significativas sobre seus modos de vida e verificar quais sente mais falta na nova realidade 

vivida, esta questão objetivava verificar se prevalecia o sentimento de perda ou melhoria.  

De forma quase uníssona, prevalece a falta da água do rio. Também é recorrente 

a ausência de atividades ou áreas de lazer e percebe-se, em algumas falas, que se 

alternativas fossem introduzidas na nova realidade, possivelmente os entrevistados teriam 

ressignificado este sentimento. Outras questões também foram tradadas, como a falta de 

acesso à região central e o sentimento de isolamento, mais uma vez reforçado. A 

Entrevistada 1 menciona que seus netos cobram ir brincar no rio e retorna à sua perda 

pessoal, dos filhos.  

[...] o que eu sinto falta... é só do lazer que a gente ia pra beira do rio tomava 
banho, e ali tava tudo mais perto, a gente queria ir na rua a gente ia fácil, mais 
fácil, nós tinha mais lazer, as crianças ia se divertir, brincavam, aqui ninguém 
pode fazer isso não, aqui ó, é só no meio da rua, não tem uma praça assim pras 
crianças brincar, não tem assim uma piscina pras crianças se divertir, tem que 
ir lá pra beira do rio, só quando eles tão muito... “Bora vó lá pra beira do rio, 
vamos daqui lá pra beira do rio...” eu vou e levo eles lá. [...] É mana, perca 
assim a gente teve várias coisas, a gente perde muita coisa, até que vai se 
adaptar em outra região, faz uma mudança, a gente vai se adaptar em outro 
canto, a gente perde muito coisa, perde amigo, perde muita coisa, até que se 
você vai conquistar outras pessoas né, por isso você já perdeu, e fazer novas 
amizades, é perca. [...] A minha coisa de perda, assim que eu sinto de perda é 
meus filhos, tudo é meus filhos, tudo o que acontece comigo é meus filhos, 
porque se meus filhos tivessem tudo vivo, minha vida era outra, eu não vivia 
mais trabalhando não, que os meus filhos não queiram mais que eu trabalhasse 
pela minha idade, eles que me ajudavam. [...] Porque eu perdi os meus filhos, 
muito, muito... tudo o que me machuca é meus filhos, que pra mim viver eu 
moro em qualquer canto, eu morei em Santarém 15 anos, mas a perca todinho 
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é meus filhos, mas a perca maior é meus filhos, eu agradeço também a Deus 
por eu ter a minha mãe que me dá muita força, minha mãe que me dá muita 
força... (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Eu sinto mais falta da minha residência é a zuada do povo se matando da festa 
sabe? Quando eles vinham da festa eles vinham bêbado, e aquela zuada doida, 
aí eu queria ver quem era e o [marido] não deixava eu ver, eu achava engraçado 
eles brigando assim. Às vezes corria até as garrafas embaixo da nossa casa por 
que era assoalho, eu sinto falta desse movimento, e outra é uma rede que eu 
sinto falta, de se embalar na rede... [...] As duas coisas, a gente teve a perda do 
vínculo comunitário, né, e me fortaleceu de eu ser uma pessoa batalhadora, 
correr atrás dos meus direito, correr atrás dos direito do povo, foi quando a 
gente veio ver que tudo iria acabar sem nada, então quando a gente luta pelo 
povo, que a gente vê o resultado, isso é um grande lucro pra gente. [...] Pensar 
a estadia do trabalho, a gente perdeu muito, porque por exemplo aqui se eu 
faço uma coisinha pra vender aqui não compra, por que não tem dinheiro. [...] 
Não, não tem movimentação de renda, porque lá tudo o que a gente fazia a 
gente vendia (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] Só da água, não sinto falta de nada de lá não. [...] houve melhoria pra mim 
no meu caso, melhoria assim de infraestrutura, onde eu morava o local, pra 
onde eu vim, porque lá era ruim, eu não vou negar em dizer, a gente tinha que 
carregar água, tinha poeira, o cheiro, quando a gente se mudou pra lá, não tinha 
casa, tinha a nossa casa e tinha a casa do vizinho que a gente fez amizade 
primeiro e só tinha casa perto da prainha, e com o passar dos anos foi 
aumentando, aumentando, e quando surgiu a história da Norte Energia, aí que 
dobrou as construções mesmo. Acho que o pessoal queria ganhar casa, e aí eu 
não tinha condições, quando dava inverno que enchia, era muita dor de cabeça 
que dava, por causa do cheiro forte, então não tinha como ser legal. Era bom 
no começo, bom quando a gente se mudou porque não tinha ninguém, era 
limpo, eu dizia que a água era limpa, o inverno levava tudo, então assim, não 
tinha mal cheiro, mas assim uns dois anos antes da gente se mudar, tava 
insuportável lá (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] o que eu sinto falta é o espaço, grande né, as minhas atividades né que 
eram no centro da cidade, né... que era no centro mais perto pra tudo, das 
minhas atividades, dos meus amigos que era tudo perto de mim, da minha 
freguesia que eu tinha tudo, e então da água que era boa demais não faltava de 
jeito nenhum né, então é isso que eu sinto falta, então, o espaço que tinha 
demais. [...] A minha mudança? Perda, perdi muito, nenhuma melhoria. [...] as 
perdas que eu... o espaço, os amigos, e a minha renda financeira foi uma perda 
muito grande né, porque não adianta eu tá numa mansão pra falar a verdade, 
que depois eu passar necessidade, isso não é só eu, e é muitos, que eu converso 
muito com meus amigos então essa foi uma perda grande. A gente tá num canto 
30 e poucos anos, vivendo tranquilo com sua família e seus amigos, e depois 
você sai daí pra outro canto, e depois você sente só caindo e não poder se 
levantar, então é ruim, e longe de todos os amigos e fica ruim, porque mesmo 
você com os amigos um dia você tá precisando de alguma coisa, um negócio e 
vai conversando um negócio com um e vai conversando um negócio com outro 
e vai criando um vínculo de negócios entre eles ali. E então é tipo assim, um 
ajudando o outro, então é bom demais, então no dia em que um tá mais fraco 
o outro tá levantando o outro, então uma amizade ele influi muito nisso aí, 
tanto o familiar até os outros mesmo de fora, por que você conquistando uma 
amizade do povo, é fácil demais, e aí você não sendo odiado por ninguém, tudo 
que você quiser você consegue, então é bom demais (ENTREVISTADO 4, 
2019). 

Do meu trabalho, de ficar perto da cidade de tudo e do tempo que nós vivia, 
que não tinha essa violência tudo. [...] foi de perda... [...] do trabalho né, porque 
assim, aqui eles montaram tantos projetos de reparação de renda né, você já tá 
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entrando nesse assunto? [...] o meu sentimento, de perda, eu perdi muita coisa 
sim. [...] sei lá eu perdi assim... se eu for falar pra ti... [...] depois que eu vim 
pra cá eu fiquei triste, então pra mim foi uma perda muito grande, que eu não 
era triste, eu fiquei triste, fiquei mais isolada, que eu tinha meu trabalho tu tá 
entendendo, eu tinha outro trabalho, de vender outras coisas... eu não mexia lá 
com meu marido depois que eu me curei, mas eu trabalhava em outra área... 
[...]  Não, porque não tem quem compre nossas coisas, ninguém tem mais 
dinheiro, bem que eu comecei a trabalhar com a Tupperware, a vender 
Tupperware, vender Natura só que parei, não tem dinheiro. [...] sinto falta 
daquele igarapé maravilhoso que nós tinha lá no Ambér, água fresquinha 
geladinha, que não a gente pegava peixe... ah mana era tão gostoso... eu lembro 
dos meus filhos pulando lá naquela ponte lá em baixo, lavar roupa no igarapé 
que é gostoso, é muito gostoso, não sei se tu já lavou... era pertinho assim... 
água limpa, limpa, limpa... muito bom o banho que hoje nós não tem né, isso 
aí é uma falta grande, muito grande, que a gente fica até triste em falar 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 14: E a cidade de Altamira, como era antes da chegada da obra? E hoje como 

é? A mudança na cidade foi de melhoria ou de piora? Poderia indicar quais melhorias e 

quais problemas? 

Para todos os entrevistados, Altamira piorou após a chegada do empreendimento 

no que tange ao crescimento da violência e à sensação de insegurança. Contudo, também 

houve reconhecimento de melhorias estruturais na cidade após a implantação da obra de 

Belo Monte. Outra questão também tratada foi com relação ao inchaço que a cidade sofreu 

e que trouxe o exacerbamento dos problemas que a cidade já enfrentava, como carência 

de serviços básicos, exemplificados nos relatos sobre a precariedade da saúde, 

especificamente na questão de insuficiência de hospitais. O alto índice de desemprego 

também foi citado como um fator de alteração depois da chegada do empreendimento e, 

em especial, após a conclusão da maioria das obras que, segundo os entrevistados, 

ocasionou um aumento de uma população desocupada não nativa de Altamira, que veio 

em busca das oportunidades que a obra trouxe, mas não conseguiu ir embora devido à 

insuficiência de recursos. 

[...] mana, essa cidade de Altamira que nós chegamos em 70, ela era, ela não 
era violenta não, Altamira não, eu digo pra todo mundo. Altamira, eu conheci 
Altamira esses bairros mesmo, de Mutirão, Altamira, Brasília, Brasília tinha 
duas ruas, era duas ruas, era a Abel Figueiredo e a Fausto Pereira, o resto era 
só mata. Aí nós chegamos em 70 aqui em Altamira, aí nós viemos, aí 7 de 
setembro pra ali, era umas seis ruas ali pro centro. Minha mãe trabalhava na 
Prefeitura, minha mãe foi uma das primeiras mulheres que varreram rua aqui 
em Altamira, criou nós varrendo rua. E então Altamira, hoje em dia, Altamira 
é muito violenta e ela não era assim, não era não. [...] Olha, ela não foi pra 
melhoria não, não foi por melhoria porque ela se transformou em uma cidade 
muito violenta. Ó, tem pai de família passando necessidade aqui em Altamira 
por falta de emprego, por falta de emprego que não tem (ENTREVISTADA 1, 
2019). 
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Quando a gente fala em Altamira, a gente vê aquele índice de ser a maior 
cidade de tragédia devido às mortes, devido as coisas, mas Altamira é uma 
cidade boa pra viver, entendeu? Altamira pra mim é uma... e eu não acho, eu 
não concordo com o IBGE que ela é a pior cidade com o maior índice de mortes 
aqui em Altamira, eu não acho. Porque Altamira antigamente era muito 
melhor, antes da barragem, por que quase a gente não via isso, teve em 80, 79 
pra 80, aquele pessoal que emasculava as crianças, aquela seita que entrou e 
pagava as crianças e tirava o órgão, essas coisas... Aquilo ali foi horrível, mas 
depois melhorou, passou aquela crise, mas foi melhorando, mas quando a 
barragem chegou multiplicou os acidentes, multiplicou, multiplicou. Mas eu 
não digo que foi Altamira, eu digo que foi falta de planejamento, porque não 
planejaram esse tanto de pessoas que vinham pra cidade, trouxeram muita 
gente ruim pra nossa cidade, porque essa empresa era pra ter empregado as 
pessoas que tavam aqui desempregado, o povo de Altamira não teve vez pra 
emprego, porque nós temos muito homem parado (ENTREVISTADA 2, 
2019). 

[...] era ótimo! Pra mim, na minha opinião. [...] Agora, eu quero ir embora 
daqui, eu comentei esses dias com a minha irmã que hoje eu queria ir embora 
daqui, porque eu gosto de chão seco, entendeu, eu não sou natural daqui, eu 
sou natural do Goiás, não fui criada lá, fui criada aqui mas eu já fui pra lá né, 
já tive contato e, sinceramente, não gosto de coisas de cidades grandes, cidades 
movimentadas, não gosto de muvuca. E a cidade de Altamira é boa, tinha né, 
é claro que toda cidade já tem as coisas ruins né, mas não era tanto, não era tão 
absurdo, essa coisa de você sair e não saber se volta, ah essa história de sair e 
não saber se volta é muito ruim. Então assim, eu gostava da Altamira de antes, 
pacata, era mais divertida, a gente ia mais no cais porque a gente não pode ir 
mais no cais de noite, entendeu, porque corre o risco de ser assaltada ou lá, ou 
voltando pra casa. Então não tem mais prazer em sair aqui em Altamira, não 
tem mais prazer de ir pros lugares porque pra onde você vai, você corre o risco 
de ser assaltada... Eu, particularmente, eu não vi melhoria, eu sei que existiu 
melhoria pra algumas pessoas. Assim, tirando a questão da moradia, que pra 
mim melhorou né, que não vou dizer que tudo foi ruim, a questão da moradia 
que hoje melhorou, que morando em terra firme, tirando isso, pra mim tudo 
piorou (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] Não era violenta igual é hoje, hoje é super violento, a Altamira é super 
violenta, inclusive hoje naquela hora que eu vim saindo, você viu eu chegando 
ali, a polícia trocando bala com bandido já. Então veio muitos bandidos de fora 
pra cá, então se eu disser, hoje é muito violento. [...] Teve muita melhoria sim, 
teve muita melhoria, muitas partes de saneamento básico, mas eu vejo mais 
piora do que melhora, pra te falar bem a verdade, hoje... Só pra resumir hoje 
tá, 50 vezes, 50 vezes, 50% mais ruim de se viver do que de antes, hoje tá muito 
mais ruim de se viver. [...] Primeiro que eles trouxeram muita gente pra cá e 
afogou e todo mundo ficou empregado, tá bom... Aí com pouco tempo depois 
que desempregou, o povo não teve como ir embora, ficaram aqui meio mundo 
de gente, e então foi esse aí que começou o desemprego, começou tudo, tudo, 
tudo... aí começou a criminalidade tudo, e aí prejudicou os que estavam aqui,  
[...] Os hospital não, os hospital ficaram pior, porque era pra construir mais pra 
poder aguentar o povo que tem e beneficiar nós, então isso foi zerado demais, 
os hospitais, não tô falando dos postinhos, dos hospitais, então ficou mais ruim, 
tanto o atendimento como na saúde, ficou mais ruim isso aí. Pra você fazer um 
exame primeiro era rápido, agora demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa 
morre... quebra o braço, vai pra ser chamado o braço já tá bom de novo. 
Inclusive, minha filha, o filho dela quebrou o braço, quando foram querer 
emendar o braço dele já tava bom de novo, e de muitos por aí. Então na saúde 
foi bom para os dirigentes, mas para o povo foi ruim (ENTREVISTADO 4, 
2019). 
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[...] maravilhosa! não vejo nada, não vejo mudança, tem! Tem mudança sim, 
criminalidade alta né, muita criminalidade, você não fica à vontade. Quando a 
gente ficava assim na grade, ninguém ficava em grade, ninguém usava grade, 
era porta de madeira, casa de madeira que ninguém invadia, então pra mim a 
mudança foi pra pior. [...] Porque, tipo assim, antigamente parecia que tinha 
mais trabalhos pras pessoa, falta trabalho, tu tá entendendo, que tinha, todo 
mundo trabalhava, não sei de onde que vinha o dinheiro, mas todo mundo 
trabalhava, não tinha essas crises financeiras que tem agora, que passa fome. 
Aqui não existia assaltante e agora existe, porque que existe tanto assaltante? 
Porque tá faltando trabalho. Antes tinha trabalho pra todo mundo, que não 
tinha nada a ver com a Norte Energia, muito antes... num tô te falando que a 
minha renda de antigamente não tinha nada a ver com a Norte Energia, a minha 
renda era de antes , de garimpo, da cidade... Porque assim, eu esqueci de falar, 
é o pessoal que fazia, como é que diz? Fazia tijolo... [...] as olarias, lá no meu 
bar, as olarias ficava lá atrás, monte de oleiro fazendo tijolo, aquilo ali era uma 
renda e justamente eles gastava lá também, então, não tem mais olaria... 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

As perguntas que seguem, da 15 até a 19, dizem respeito à maneira como os 

entrevistados perceberam a execução do Projeto de Reparação. Os cinco entrevistados 

participaram de atividades do Projeto, sendo que quatro deles participaram como 

integrantes das coordenações de núcleos criadas pela empresa Equilíbrio (empresa 

contratada pela Norte Energia para implementar o Projeto Reparação). As perguntas 

tinham como objetivo levantar, junto aos entrevistados, suas percepções quanto à 

execução, levando-os a fazer uma avaliação e relatar como se deu suas participações, 

buscando também verificar se o projeto alcançou seu caráter restaurativo de perdas, ou 

seja, se o sentimento dos entrevistados era de reparação de perdas. Além disso, também 

questionar sobre o que gostariam de fato que fosse reparado.  

Questão 15: Você já ouviu falar no Projeto de Reparação do patrimônio imaterial? Se 

sim, poderia descrever como está sendo executado pela Norte Energia? Você considera 

que há reparação do patrimônio imaterial? Se sim, quais? Se não, o que gostaria que 

fosse reparado? 

Perguntados se conheciam o projeto, em um primeiro momento a maioria não 

conseguiu relacionar o nome Projeto de Reparação às atividades executadas pela empresa 

contratada no RUC Jatobá. Foi necessário recorrer a informações adicionais para que 

reconhecessem o Projeto de Reparação, por exemplo mencionar a empresa executora. 

Como a questão é complexa, quatro questionamentos em um, alguns entrevistados 

acabaram por fazer uma explanação longa, contendo inclusive respostas para as perguntas 

subsequentes. Todos os entrevistados queixaram-se da paralisação das atividades do 

Projeto, sentindo-se abandonados. 
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[...] já ouvir falar, eu vejo, mas eu não me entrosei mais em nada não, eu fiquei 
sei lá, muda pra tudo. [...] eu só ouvi falar, mas eu não participei não. [...] a da 
Equilíbrio sim... [...] A Equilíbrio que faz aquela coisa de canteiro ali com nós 
ali. [...] É porque é plantação, é fazer planta de muda pra plantar na avenida 
como agora tem várias, plantaram um bocado aí,  estão plantando nas avenidas 
aí ficaram de nós, capacitação que eles chama né, aí nós tamo aí no [dono da 
horta]. Aí disseram que ia fazer outra e a Equilíbrio tava vindo sim, porque 
tava terminando ano passado o contrato dela, terminou ano passado o contrato 
dela e ela tava querendo ser contratada de novo né, pra nós poder continuar 
nesse projeto.  [...] É parou, parou um pouco, a Equilíbrio parou... 
(ENTREVISTADA 1, 2019). 

[...] não! não era como reparação, eu não lembro se era como reparação, não 
acho que não tinha a palavra reparação. [...] Porque foi logo no começo né, as 
primeiras reuniões, depois eu continuei participando... [...] Ia nos ajudar, a 
melhorar nossa situação, explicando mais ou menos qual o objetivo deles, mas 
não assim que era reparação nos devolvendo alguma coisa, transformando isso 
em bens materiais, nos devolvendo alguma coisa, não nesse sentido. Era como 
que tinham que ajudar a população a reestabelecer aqui no local, como se fosse 
uma obrigação deles, nos tirou de algum lugar, nos ajudando a restabelecer em 
outro lugar. É com a questão financeira, sempre foi enfatizado essa parte né, é 
só que nas primeiras reuniões foram divididos em blocos, né, dizendo que 
tinham um bloco do meio ambiente, pessoal que era da renda, tinha acho que 
de reaproveitamento, mais ou menos assim, tinha alguns grupos. [...] Aí depois 
esfriou, aí meio que desapareceu, entendeu? Então a gente ficou sem saber, 
mas a gente sempre teve na ideia de que esses projetos era pra, era um retorno 
assim, retorno que tava dando por nos ter tirado né, tirou de um lugar e colocou 
em outro. Essa indenização, ela não pode ser uma indenização pequena, ela 
tem que ser uma indenização grande, porque você foi tirado, você não saiu de 
lá porque quis, teve muita gente que realmente não queria sair de lá, saiu na 
marra, então essa pessoas é, tinham que ser bem indenizadas né, bem 
assistidas, então eu acreditava que aquilo era um tipo de assistência pra que a 
pessoa pudesse se estabelecer, ver o que era melhor pra ela, o que ela mais se 
identificava, entendeu? (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] Isso, esse projeto vou dizer o que é isso, eu sou bem realista, se eu pudesse 
falar bem do projeto eu falava, mas a Equilíbrio ela queria fazer tudo... se ela 
pudesse fazer, eu vejo que a Equilíbrio fazia. No começo, eu comecei a acusar 
a Equilíbrio das coisas não ir pra frente, por que lá nós tinha um projeto de jiu-
jitsu, tinha um projeto de capoeira, tinha um projeto de mulher ficar treinando, 
isso era ótimo também, [inaudível], mas o melhor de todos não tinha, que era 
a geração de renda, porque que não tinha geração de renda, porque pra poder 
plantar uma geração de renda dentro de um bairro pra poder beneficiar e 
melhorar a vida de 599 famílias, tem que ser um projeto bem grande e isso faz 
gastar muito dinheiro, e nos 5 assentamento que gasta mesmo. Então eu vi, que 
eu não sou cego, nós todos vimos isso, tantos os moradores quanto os 
movimentos sociais, o que a Equilíbrio queria fazer, mas a Equilíbrio é 
mandado pela Norte Energia, inclusive os projetos não saíam do papel, era só 
uma enrolação, entendeu? Tipo assim, vai até vencer o tempo, entendeu? 
Vamos aqui empurrando, enganando aqui, enganando naquilo, projetinho 
pequeno, só assim e nada, projeto de renda não tem nenhum, de geração de 
renda... E hoje? Hoje se eu disser que tem um projeto de qualquer 
reassentamento aqui, não tem, hoje a Equilíbrio saiu do mapa, a Norte Energia 
também aquietou, aí tá tudo quietinho, a questão ambiental também tá zerada, 
também não vai pra frente nem nada, quem fazia era o CREAX, até isso eles 
pararam também aquietou tudo, tá quieto tudo (ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] sim, mas tá no papel né, ainda não saiu... [...] faz muito tempo, mais de 
dois anos já, que elas iniciaram [...] A reparação, tipo assim né, eles fizeram 
aquele barracão ali pro pessoal trabalhar na feira né, que é uma reparação, só 
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que não deu certo por causa do local, acredito que foi por causa do local ou 
então por causa do dinheiro que sumiu e tem vários projetos deles, sim, de 
reparação de renda, que não foi executado. [...] O primeiro projeto que veio né, 
foi o projeto da horta, que era pra todo mundo fazer uma horta na sua casa, que 
era uma geração de renda. Muitos fizeram, que muitos teve dom de fazer, eu 
não tenho dom de mexer com coisa, assim com horta, a do [dono da horta] 
ainda continua né, é projeto, aí o da feira não deu certo, não sei se foi por causa 
do local, não sei. E também tá no projeto que era pra ter saído, não saiu, uma 
fábrica de açaí, uma fábrica de sabão, qual é a outra fábrica que ia sair meus 
Deus? Ah... Uma UDAMA13 (ENTREVISTADA 5, 2019). 

O Entrevistado 4, perguntado se houve reparação e o que gostaria que fosse 

reparado, respondeu que na opinião dele não houve reparação. Perguntado sobre o que 

gostaria que fosse reparado, diz, em uma fala repleta de descontentamento, que gostaria 

que fossem reparadas as atividades econômicas e queixa-se do abandono.  

[...] Não houve, isso eu lhe garanto, essa nem é a minha opinião, é a verdade 
mesmo, não houve nem nada disso aí, não houve, o que houve foi só uma 
enganação, dizer que vai e não faz. [...] Porque pra falar bem a verdade, o 
principal de todos é a geração de renda, para que aquele povo que vivia aquela 
vida tranquila de antes, mesmo morando em barraquinho, seja o que for mas 
eram deles, viviam uma vida tranquila sem passar fome sem nada, tivesse uma 
geração de renda com projetos grandes, com projeto de fábricas de chocolates, 
fábrica de roupas, seja o que for, acertado com a comunidade, para poder esse 
povo se reerguer de novo. Enquanto isso, enquanto isso que o povo não se 
reerguesse, não deixasse o povo abandonado. A Norte Energia sabia que eles 
tinham o ganho deles, então era obrigação da Norte Energia pagar uma quantia 
pra eles do tanto que eles ganhava lá até eles pudessem se restabelecer suas 
atividades de novo, esse que era o que é certo. Então isso não aconteceu, hoje 
a empresa tá bem gerando energia, ganhando milhões de reais e nós que não 
pedimos pra sair de nossas casa, não pedimos pra sair da nossa geração de 
renda, e hoje nós tamo tudo passando necessidade, culpa de quem? Da empresa 
Norte Energia, e então isso eu queria que ela pegasse, eu acho que os órgãos 
públicos também visse isso, e justamente o IBAMA, e forçasse para que ela 
cumprisse o seu papel. Porque no começo ela prometeu: “nós vamos construir 
Belo Monte, vocês vão sair daqui para o melhor... vocês vão crescer...”. E isso 
não aconteceu... Vocês não vão levar prejuízo, todos nós levamos prejuízo e 
estamos no prejuízo sempre, e quem tá recebendo é quem? A Prefeitura, esses 
órgãos públicos tudo que recebe até os royalties, e nós nada, mas essa é a 
verdade, entendeu? Foi nós que saímos, que somos os verdadeiros atingidos 
somos nós, somos nós que estamos nesse RUC que somos os verdadeiros 
atingidos, então nós somos abandonados... essa é a verdade por todos 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

A Entrevistada 2, quando perguntada se houve ou não reparação, respondeu que 

não, mas reconheceu que a empresa tentou realizar o Projeto de Reparação e que em 

apenas um dos núcleos conseguiu executar os projetos programados, que foi o da horta. 

Queixa-se por nenhuma atividade ter se consolidado, ou ter tido a sustentabilidade 

necessária para permanecer promovendo benefícios para o RUC Jatobá. 

 
13 Segundo os entrevistados trata-se de uma área para produção de mudas de árvores. 
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Não, não houve não. [...] Eles tentaram fazer, não vou dizer, também eu não 
sou ingrata de não ver, eles tentaram fazer com esses núcleos, só que eles nunca 
fizeram o meio ambiente, eles nunca fizeram nada cultural, a empresa que tava 
contratada pra fazer isso. A única coisa que foi pra frente foi a horta, nem a 
horta não foi, por que eles fizeram quatro viveiros em cada canto do Jatobá, e 
só tá funcionando o nosso por que o meu amor, pegou amor na horta, por isso 
que tá funcionando, é por isso que quando eles falam assim geração de renda, 
eles logo vem aqui no [marido], por que eles sabem que no [marido] tem tudo 
(ENTREVISTADA 2, 2019). 

Questão 16: Houve alguma reunião para explicação ou para levantamento dos bens 

imateriais pela empresa executora do Projeto de Reparação? 

A maioria dos entrevistados reconhece que foram realizadas reuniões, em que 

foram perguntados sobre como era a vida antes e como é agora. Reconhecem também que 

foram realizadas algumas atividades programadas dentro do Projeto de Reparação, mas 

são unânimes em apontar que todas as atividades estão paradas e que, dessas atividades, 

a maioria para uns e nenhuma para outros, teve êxito. Quando falam de ação que ainda 

está em andamento, concordam que é a horta da casa da Entrevistada 2, quem cuida é seu 

marido, mas concordam que mesmo sendo implantada como ação dentro Projeto não 

recebe mais nenhum suporte para sua manutenção. 

Com relação ao trabalho de levantamento de bens imateriais ou investigação sobre 

os modos de vida anteriores, não há consenso entre os entrevistados sobre sua realização. 

Há referências entre eles quanto à realização das atividades perguntando de antes e 

depois, mas dizem que nada sobre bens imateriais foi questionado. As reuniões com a 

empresa foram descritas como informativas de que o Projeto iria trabalhar com questões 

culturais, de meio ambiente e de geração de renda. Alguns entrevistados informaram que 

a empresa executora chegou perguntando o que eles queriam que tivesse dentro do RUC 

e fizeram sugestões de projetos. Outros entrevistados, entretanto, informaram que a 

empresa executora trouxe sugestões de projetos e acabou desconsiderando as sugestões 

dos moradores. Também alguns informaram que as ações, da forma como estavam sendo 

planejadas, não resultariam em ações sustentáveis, pois não estavam sendo levadas em 

consideração suas sugestões. Nesse ponto percebe-se o desapontamento pela ausência 

e/ou desconsideração de suas falas, retirando os remanejados do protagonismo, o que 

talvez tenha provocado o insucesso do projeto pela falta de adesão dos beneficiados. 

[...] antes e depois, mas logo no mesmo ano em que chegamos aqui.  [...] mana, 
se foi, foi só com o pessoal pra lá agora, porque esses tempos agora não foi 
não. A Equilíbrio, quando nós ia lá no projeto dela, era pra falar assim sobre, 
que nós ia fazer uns curso, sabe? Nós ia trazer uns cursos pra cidade. A 
Equilíbrio, nesse tempo que eles fizeram aquele projeto do barracão que era 
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pra melhoria do bairro, pra sentar uma feira, isso aí eles fizeram, aí fizeram 
aquele projeto e ia então aí ficar assim pra gente trabalhar na feira. Mas aí a 
Elizangela viu que nós trabalhemo uns dois meses e aí não deu, ela parou, foi 
desmanchado banca, a Presidenta do bairro desmanchou as bancas e, por isso, 
acabou, tá quase acabado. O barracão tá pra lá, só tem um rapaz que fica lá 
dentro que mexe com negócio de quadrilha e ensaia, e outras coisas, e por isso 
ficou pra lá, ninguém sabe, eu mesmo não sei o que a Equilíbrio tá fazendo, 
sei não (ENTREVISTADA 1, 2019). 

No início da empresa ela reunia a gente e falava “olha, a gente tá aqui pra vocês 
me dizer o que vocês querem pra dentro do bairro”, era isso que ela falava, eles 
nunca chegaram pra nós e dissesse assim: “eu quero saber de vocês a perca que 
vocês tiveram até chegar aqui”. Eles não fizeram isso, eles só chegaram assim: 
“a gente tá reunido aqui pra saber o que vocês querem que tenha no Jatobá”. 
[...] Em termos de feira, bola... aí o pessoal dizia “Ahhhh aqui é bom uma feira, 
aqui é bom uma casa de forró do velho, outra um posto de saúde”. Era assim, 
era desse jeito. [...] Sim, eles falaram assim “eu vou criar três núcleos e vocês 
vão saber onde vai se encaixar”, e colocou lá no quadro branco: núcleo 
socioeconômico, “quem quer participar do núcleo socioeconômico?” [...] Aí a 
gente então... vai fulano, vai sicrano. “Quem é que quer? Eu quero!” Núcleo 
ambiental... aí fulano, sicrano, sicrano... núcleo geração de renda aí tá, tá, tá... 
era sete pessoas para cada núcleo (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] foi feito um levantamento, mais ou menos assim, feito, mas que não... 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] não, não teve, só se fizeram escondido por aí, mas eu não vi nenhum desses 
por aí, não teve não.  [...] antes não teve não, antes elas disse nas reuniões o 
que ia colocar, apresentou a empresa Equilíbrio pra gente, que essa empresa 
Equilíbrio ela ia... já tinha uns projetos já pra nós, que foi a própria empresa 
que apresentou, que já tinha os projetos e as propostas pra nós, foi assim que 
ela falou. Aí disse que ia ter o projeto, já tinha, que era o projeto de um viveiro 
de hortaliça, de horta, uma fábrica de sabão e mais uma... esqueci até o nome, 
que é um... é um de negócios de plantas, outras coisas pra poder... como é o 
nome, Josiane, daquele outro que ela falou, que não tá dando certo ali? As 
UDAMAS, projeto de aldamas... [...] de produzir mudas essas coisas pra poder 
vender. Pra quem? É isso porque eles disseram que iam arrumar um vendedor, 
mas depois veio essas mudas, mais essa aí também... O único que começou a 
fazer um viveiro só foi no Casa Nova, nos outros nem começaram, mas assim, 
esses projetos foram colocados, não pela comunidade, deixa bem claro isso. 
[...] Eles já chegaram com essa proposta para nós, não foi um projeto assim: 
“vocês faz o projeto de vocês e depois coloca pra nós”, não foi feito isso, não 
tivemos oportunidade pra isso não (ENTREVISTADO 4, 2019). 

Não, não lembro. [...] se teve eu não tô sabendo (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 17: Poderia me descrever como foi a participação das famílias atingidas no 

processo de levantamento de bens imateriais? 

Essa pergunta gerou uma certa confusão nos entrevistados, dado que na questão 

anterior foi questionado sobre a realização de reuniões explicativas ou para levantamento 

dos bens imateriais, ou seja, perguntas muito próximas. Novamente questões sobre renda 

perdida devido à mudança voltaram a nortear as respostas. Essa questão sempre é 
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retomada e as falas são muito próximas, de que com a mudança houve alterações 

significativas nas atividades econômicas com prejuízos na renda dos atingidos. 

[...] a única coisa que o pessoal pediram muito foram as rendas, porque as 
pessoas vendiam coisas ali na Ernesto Acioli, e elas queriam continuar com a 
mesma renda. Muita gente não conseguiu, então a questão da renda foi o que 
ficou mais em evidência. Eu com certeza eu acho que participei dessa parte 
ambiental, mas houve, cogitou-se várias ideias, mas também, até agora eu não 
sei, se do ano passado pra cá se houve alguma coisa, mas não que eu tenha 
ficado sabendo (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] eu entrei depois, aí a gente foi entrando, aí eles falando sobre os projetos 
ia ter pra geração de renda, e isso, e isso aí e acolá, e não aconteceu nenhum. 
[...] Mas até então não saiu nenhum projeto. [...] Claro que não perguntaram, 
eles tinham que perguntar pra nós o que nós queria, é, eles não perguntaram, 
eles que põem o projeto, nós não põem (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 18: Como foi a participação das famílias atingidas na implantação do Projeto 

de Reparação? 

Mais uma vez, os entrevistados acabaram por se confundir no entendimento da 

questão, dado que já havia sido perguntado acerca das reuniões realizadas com os 

reassentados. Algumas respostas já estão expostas, portanto aqui são registradas apenas 

as que acrescentam. Nas respostas fica clara a pouca participação da comunidade, o 

motivo da pouca adesão é atribuído à forma de convite ou à falta de informação no 

processo de mobilização sobre os assuntos que seriam tratados nas reuniões. 

Pelas falas dos entrevistados, ocorreram reuniões com caráter participativo para 

discutir o Projeto de Reparação, mas que não foi sentido que havia a preocupação de ouvi-

los, queixando-se de não terem tido a oportunidade de sugerir os projetos.  

[...] a participação da comunidade era pequena, era poucas pessoas que se 
disponibilizaram pra ir, eu não sei porque essas pessoas não iam, se era por 
falta de convite. Geralmente quem ia eles pediam pra que a pessoa fosse 
convidados, ou eu ficava sabendo por uma pessoa, o que eu achava errado, 
porque se eles fossem de casa em casa e explicasse que ia ter uma reunião e o 
objetivo dessa reunião, talvez o número de pessoas ia aumentar, eu pelo menos 
nunca bateram na minha porta, a não ser o vizinhos, os vizinhos convidaram 
(ENTREVISTADA 3, 2019). 

Nós tivemos reuniões com eles, com a Equilíbrio depois que eles colocaram 
essas proposta, mas trabalhando em cima sempre desse projeto, só do projeto 
cultural né, esses que eu falei antes né? E o projeto de UDAMA, hortaliça e de 
fábrica de sabão, que nunca saiu do papel, só isso. E também os projetos de 
área de lazer, que foi colocado após também, só esses projetos que foi falado 
e pronto, mas não falaram nunca quanto que veria, quanto que tá gastando 
nesse projeto, quanto que saia, nunca foi falado isso, nunca. [...] Vamos falar 
um exemplo, eu falei um dia assim: “não, nós vamos querer um projeto de uma 
fábrica de roupas”, aí... “não, isso é muito grande”. Uma fábrica de chocolate, 
pra gerar renda, “não... é muito grande”. Os projetos nossos são mais pequenos, 
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isso que foi falado pela Equilíbrio. Então é só projeto pequeno, e o único 
projeto que foi aceito pela Equilíbrio nosso, foi só o projeto de 28 mil reais que 
era de jiu-jitsu, só isso. [...] Nunca perguntaram isso pra mim “o que é que 
vocês quer pra poder beneficiar, o que tá precisando pra poder beneficiar o seu 
bairro, o que tá precisando pra poder geração de renda, o que tá precisando pra 
cultura, o que tá precisando pra esporte, o que tá precisando pra lazer?” Não! 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

[...] É em reuniões né, sempre a mesma coisa falar, e falar que o projeto ia sair, 
sair, sair, que nunca saiu. [...] Depois que ele deixou de ser feira... tu tá 
entendendo, se botaram lá como coordenadora do começo, eu não me lembro 
(ENTREVISTADA 5, 2019). 

Questão 19: Houve alguma pesquisa ou reunião junto às famílias para avaliação das 

ações reparadoras dos bens imateriais? 

Sobre a questão referente ao monitoramento e avaliação do projeto, ou seja, sobre 

a realização de alguma forma de avaliação ou pesquisa para avaliação das ações 

executadas do Projeto de Reparação, os entrevistados responderam que não houve, com 

exceção do Entrevistado 4, que informou que houve pesquisa de avaliação do programa 

e, segundo ele, que a avaliação fora negativa. Alguns entrevistados também identificaram 

uma pesquisa executada por outro programa e que visa o acompanhamento social das 

famílias, realizada semestralmente, mas contendo questões específicas para avaliar a 

reparação do bens imateriais a maioria informou que não tomou conhecimento e nem 

participou.  

[...] não! aqui em casa nunca fizeram, nada mesmo, nada (ENTREVISTADA 
1, 2019). 

Não. [...] Até agora não, até ontem não (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] não, tem uma, é, uma empresa que ela faz umas perguntas, a cada 6 meses, 
ou a cada ano, acho que a cada 6 meses, eles perguntam, quanto a gente tá 
ganhando, é faz uma entrevista né. Não. É de satisfação sim! De questão como 
é que tá o transporte, como é que tá a qualidade da energia, quanto você ganha, 
quanto você ganhava, quantas pessoas moram na casa, sempre tem, sempre 
vem alguém aqui (ENTREVISTADA 3, 2019). 

[...] teve, foi tudo negativo, e nós apresentemos pra eles foi tudo negativo, os 
pontos que foi positivos só foi só o que eles fizeram lá hoje, vamos falar do 
que é positivo do que eles fizeram, que foi o que nós falou lá, o que eles fizeram 
foi dá uma aula de associativismo né pra nós, o que eu já sabia bastante já, mas 
não foi muito 100% pra falar bem a verdade, que eles queria impor pra cima 
da gente, inclusive eu até teimei com ele lá, que eles queriam impor o jeito 
deles, desarticular as associações também, foi isso que eles queriam, a empresa 
Equilíbrio, e outros projetos deles só foi o do Tucano, que é o projeto de 
capoeira, o outro de dança, sei que foi só 3 projetos, no Laranjeira só foi 2, e... 
deixa eu lembrar aqui um outro... a feira, que não deu certo, que eles auxiliou 
a feira que não deu certo, e acho que só isso mesmo, não tem outras coisas 
mais dentro do bairro (ENTREVISTADO 4, 2019). 
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[...] não, não é do meu conhecimento (ENTREVISTADA 5, 2019). 

O Entrevistado 4, ainda dentro da questão de reunião avaliativa ou pesquisa de 

satisfação para fins de monitoramento e avaliação do projeto, fez um desabafo acerca, 

segundo o mesmo, de uma tentativa orquestrada pela empresa executora de desarticulação 

das associações.  

[...] desde da hora que eu me candidatei pra ser presidente dentro do bairro, 
eles colocaram um pessoal deles lá dentro lá, da empresa Equilíbrio e tentaram 
dobrar a eleição 4 vezes, e ainda foi cancelada, e eles colocaram um pessoal de 
um grupo lá, que era de outra chapa tumultuar, e embargaram, pronto e tudo... 
Ganhei 3 vezes por aclamação, outra por voto a voto, e depois fizemos outra 
por voto a voto com 15 dias depois, aí nós ganhamos de novo, aí eles queriam 
cancelar de novo. [...] Porque o que ela quer é colocar pessoas meigas, pessoas 
que se venda pra ela, pessoa que vai ficar debaixo dela, esse é o tipo de gente 
que eles querem, preparar a pessoa pra ficar tudo no colo dela, tudo na mão 
dela, quando eles vê que uma pessoa é uma pessoa que é mais do lado do povo, 
como eu, eu sou essa pessoa, eu sou do lado do povo, inclusive os presidente... 
[...] Aí juntei o povo tudo aqui e fiz a manifestação contra Belo Monte, tranquei 
Belo Monte, e foi nesse dia que ele entrou com ação judicial contra eu, e eu tô 
impedido de fazer manifestação, então é assim, é assim, pessoas que brigam 
mesmo pelo direito do povo ele avisa logo, esse tem que espião lá que avisa e 
faz de tudo pra pessoa não ganhar. Se eu fosse uma pessoa meiga, uma pessoa 
que não fosse acostumado com movimento social, não tivesse uma boa relação 
com o povo, eu hoje eu não era presidente, essas casa toda não tava sendo 
arrumada, eu trouxe perito, entrei com ação judicial, foi tudo, denunciei tudo, 
fui pra mídia, tudo... pra poderem arrumarem a casa do povo, que eles falaram 
que não iam não, disseram que a Norte Energia é grande e eu sou pequeno, aí 
acionei perito de Belém e tudo aí através da defensoria pública do Estado, a 
Dra. Andréia, aí fiz isso. Então pessoas assim eles não querem, querem pessoas 
meigas, debaixo dos pés deles, é isso que eles querem, e eu não sou essa pessoa 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

Questão 20: Em novembro de 2015 foi autorizado pelo IBAMA o enchimento do 

reservatório da usina. Pode nos falar um pouco como foi para você esse evento? E como 

as pessoas que você conhece reagiram? Consegue nos informar sobre quais as alterações 

ocorreram na cidade de Altamira? 

Nesta questão, os entrevistados expuseram suas visões sobre o processo de 

enchimento, sem considerar o período de 2015, uma vez que o processo foi lento, suas 

percepções foram de que o cenário de Altamira, tendo como parâmetro o rio, mudou 

lentamente, uma vez que o rio já sofria cheias anuais. Contudo, as alterações visíveis 

ocorreram antes do enchimento do reservatório, com a chegada da obra e todas as mazelas 

que trouxe consigo. O fato é que os entrevistados trataram de suas tristezas com as 

alterações sofridas por Altamira após a chegada do empreendimento, indicando certo grau 

de indignação e nostalgia pelo período anterior ao processo de implantação da usina. 
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 [...] olha, depois que ela encheu o rio, foi só trazendo derrota pra Altamira, 
porque os peixes se afastaram, aí se acabou aonde o pessoal pegava 
alimentação pra gente, aí foi se acabando, não foi muito bom não, tanto que 
fizeram tanta greve, tanta coisa pra não funcionar aquela barragem, mas não 
teve jeito, o juiz que determina, não é a população mesmo. Aí deu muito 
confronto entre o povo indígena né, por causa dessa barragem, muito 
manifesto, nós tava em quase todos os manifestos, quando tinha uma greve 
assim nós ia, uma vez nos passemos 2 dias no meio da Transamazônica, lá nós 
comia, nós fazia comida, como eu te digo assim, eu não tô mais participando 
assim, mas de primeira eu participava. Quando eu passei um período aí que 
meu filho morreu, eu não quis mais trabalhar, eu passei um bocado de dia sem 
trabalhar, olha o movimento pra eu me divertir pra lá. Agora não, eu tenho que 
trabalhar, botar a cabeça no lugar, porque eu tenho que trabalhar pra cuidar 
deles, por isso que eu não tô participando, mas eu gosto de participar, quando 
tem um convite, que eu vou mesmo (ENTREVISTADA 1, 2019). 

Ai meu Deus é um pouco difícil pra falar, por que quando eles encheram aquilo 
ali, a gente sentiu fundo, quando eles foram encher a primeira teve sim muita 
coisa difícil, principalmente os peixes, a época que foi enchido, muitos peixes 
morreram [...] Quando a cabeceira que fica lá no Matogrosso, do rio Xingu, 
quando o Matogrosso tá de chuva aqui a gente fica alagado, fica alagado, lá do 
Matogrosso que é a cabeceira do rio Xingu, é o início do rio Xingu, quando 
tem muita chuva, nós sofre as consequências. [...] O rio tá parado, tá preso, e 
se por um acaso vim uma enchente normal mesmo da natureza, como é que ele 
vai suportar aquele ramalzinho ali? É isso que o homem não entende, é isso 
que o homem não entende, botaram terra, botaram areia, botaram aqueles 
concreto, mas eles esquecem aquele pensamento: [...] água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura, é isso a minha preocupação, é isso que é a nossa 
preocupação, não é só minha, não é só da minha família, mas a gente olha o 
rio Xingu quando tá enchendo e diz “meu senhor Jesus tende misericórdia”. O 
rio é rio, o rio ele tem a sua saída, o rio tem a sua cabeceira, o rio tem os seus 
relevos, o homem quer tampar (ENTREVISTADA 2, 2019). 

[...] porque a gente olha tá tudo diferente né, então puxa, principalmente o rio, 
principalmente quando eu tenho lembranças do rio, olha do rio limpo, antes de 
muita gente andar por lá né, então alagou tudo, aí ficou tudo muito diferente 
assim, aí fica um pouco nostálgico. [...] as mudanças foi antes! Né porque tirou 
todo mundo donde, todo mundo morava na beira do rio assim, as palafitas tudo 
em cima, você quase não enxergava o rio, de tanta casa em cima, 
principalmente no Igarapé Altamira, tirou todo mundo ficou tudo limpo, então 
isso é uma diferença muito grande né, tipo de muita casa e agora não ter 
nenhuma tá tudo limpo a visão ampliou, ficou até mais bonito. Agora não tá 
bonito, agora tá feio porque tá só mato, não nada, você não consegue passar, 
passear ali, se tem medo de passar ali e ser assaltada... então se tivesse talvez 
uns quisqueszinhos ali, ficava mais bonitinho né, então essa mudanças foi mais 
visível do que a enchente, mas a gente observou a enchente, não ficava o tempo 
todo cheio, agora fica o tempo todo cheio, só que quando a gente ver, no 
momento logo quando enche, a gente fica mais impactado com diferença, que 
a gente observa a diferença, hoje aos nossos olhos já estão acostumados com a 
nova paisagem, então a gente não se surpreende mais, não impacta tanto, eu te 
falando não tem a emoção de quando a gente vê mudando (ENTREVISTADA 
3, 2019). 

Tristeza. [...] mas ali mudou demais, acabou aquela visão, o igarapé acabou, 
ficou só aquela lagoazona né, pra mim foi uma perca muito grande [...] eu acho 
que foi muito prejuízo, alteração, porque eu não acho, eu não acho nada de 
bom, aqui era pra ter fábricas, aqui era pra ter indústria, não tem, pra ter 
trabalho pro povo, e não teve, isso aí que era pra ter alteração, não teve, Norte 
Energia saiu e deixou só mil pessoas, terminou a barragem, só tem mil pessoas 
trabalhando lá, todo mundo foi embora e nós ficamos na rua da amargura, todo 
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mundo sem trabalhar, antes tinha trabalho eu não sei de onde que vinha 
dinheiro pra nós trabalhar, que todo mundo tinha. Olha o parente meu, filho do 
meu genro grande pedreiro, seus filhos chegaram passar até necessidade 
porque antes ele não passava parado nenhum dia, e agora ele já fica ele tem 
que ir pra roça, trabalhar de roça sendo um profissional, então pra mim não 
trouxe nenhuma vantagem (ENTREVISTADA 5, 2019). 

Um relato que chamou a atenção foi o caso da desocupação da casa do 

Entrevistado 4, que apresentou resistência às primeiras tentativas de negociação devido 

ao valor abaixo de suas expectativas, decidindo resistir ao empreendimento. Em um dado 

momento, após várias tentativas de desocupação, houve confronto violento com as 

famílias.  

[...] eles primeiro foram lá pra querer tirar nós a força, daí botaram a proposta 
muito pouca, quando nós não aceitou a migalha que era muito pouco pra um 
empreendimento muito grande que nós tinha lá, aí eles se zangaram, e disse se 
vocês não sair eu vou entrar com ação judicial e vou tirar vocês aqui tudinho a 
força, chegaram lá sem ação judicial sem nada, quando eu vi que o negócio ia 
pegar, assim botaram meio mundo de caçamba lá, máquinas pesadas, no 
terreiro da minha casa, fazendo a estrada, a via lá, tudinho lá, e eu fui 
reclamar... [...] denunciei direto na Justiça Federal, protocolei lá pedindo 
providências, a não a Justiça Federal aqui de Altamira não se moveu, não deu 
nenhuma resposta, e poucos dias depois a Norte Energia chegou com a polícia 
lá, no comando do tenente Marcos e do tenente Rossi, e disse... e já com as 
máquinas lá fazendo toda a estrada na frente lá, tudo... e dizendo que ia 
derrubar nossa casa tudo se nós não saísse, aí eu falei o senhor tem ordem 
judicial? Se tiver ordem judicial também o juiz tá errado, eu vou ter que ir lá! 
Aí eles disseram não, aqui não precisa disso não, vai sair ou não? [...] aí que 
nós se unimos todos nós e fizemos uma manifestação lá na frente e eles 
chegaram lá com bala de borracha, metendo fogo em nós tudinho, atirando em 
nós tudo [...] eu não pedi barragem, e eles chegaram lá, né, e pra mim 
desocupar o que é meu, tomar o que é meu, aí me tiraram na bala, ainda fui 
preso, fui preso aí no outro dia cedo que eu tive que sair, com a minha mulher 
já me ligando dizendo que eles estavam lá já pra quebrar a casa, quebrar tudo 
lá, foi que minha mulher corajosa ficou lá sozinha, pegou um garote de 
gasolina de 20L e falou o seguinte: -olha se vocês vierem aqui eu vou tacar 
fogo na máquina de vocês tudo, porque eu tô no que é meu e a lei me dá direito, 
então vocês não vão passar aqui com maquinas não, aí vieram ela ligou, nós 
vamos, nós vamos, seu marido tá preso lá, mas ele vai sair... a sorte que eu 
tinha uns advogados que era amigo nosso, que viu a injustiça que estavam 
fazendo com nós, entrou com a ação pra poder tirar nós, tirar eu e meu irmão 
que os líder, eu como presidente e meu irmão como vice presidente, que nós 
dois fomos presos, o meu irmão ele apanhou, e outros meus irmãos que não 
tinha nada a ver e os outros moradores que não tinham nada a ver, pegaram 
bala de borracha tem um que tá doente da coluna, botaram arma na minha 
cabeça dizendo que ia me matar, me ameaçando e tudo, e então, e então isso 
pra mim... foi uma humilhação muito grande e que eu fico mais indignado é 
que a justiça, a justiça não fez nada, e ruim também eu fico indignado, que só 
a palavra da polícia e da Norte é a que vale e a do pobre não vale nada! É isso 
que eu fiquei indignado e eu sinto essa mágoa até hoje dentro de mim,  [...] eu 
vou pagar primeiro as benfeitorias daqui do barracão incluindo vocês, 
indenizar os outros pessoal que estão com vocês, e a olaria e o aterro que não 
dá tempo de eu medir, eu vou medir amanhã [...] se vocês não quiserem nós 
vamos ter que tirar porque a Norte Energia é forte e vocês são fraco pra Norte 
Energia, vocês já viram o que aconteceu. [...] eles foram embora e pediu pra 
nós pensar, eu fui e conversei com a minha mulher tudinho. Nesse dia 
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quebraram meu fio lá da energia nossa, aí eu fui arrumar quase que ficava 
eletrocutado, fui eletrocutado, quase que eu morria, tá aqui o sinal, aí eu pensei 
poxa eu vou negociar logo pra evitar outro problema maior, aí foi que nós 
negociamos e no acordo, mediram tudinho certinho quando foi na hora 
pagaram só os barracão essas coisas todas, me colocaram pra outra casa que tá 
deteriorada, não presta mesmo, e não pagou o restante. [...] aí nós paremos 
porque senão, os outros ficaram um monte com medo porque tacaram bala em 
meio mundo de gente, e atiraram com dois tiros com bala de verdade mesmo, 
com projetivo mesmo, atiraram em mim, os policias inclusive denunciei ele na 
corregedoria [...] eu tento às vezes pedir justiça ir pra frente mas às vezes eu 
volto pro outro lado também porque mexer com polícia não é muito bom 
(ENTREVISTADO 4, 2019). 

As entrevistas analisadas dão um rico painel das contradições que cercaram o 

processo de implantação da UHE de Belo Monte e as negociações com os atingidos. 

Afinal, qual o saldo final dessa questão? Como é possível refletir sobre as políticas de 

reparação ao patrimônio imaterial à luz do que foi analisado e da bibliografia pertinente? 

  



143 
 

5 CONCLUSÃO 

A proposta do Projeto de Reparação da UHE de Belo Monte era recompor perdas 

imateriais por meio de compensação material. Tal tratativa pressupõe, para sua execução, 

método de trabalho que exige profundo estudo e discussão junto às populações 

diretamente atingidas pelos impactos ocasionados pela usina. Nesse contexto, esta 

pesquisa se debruçou sobre o tema da reparação do patrimônio imaterial propondo uma 

discussão sobre a questão da imaterialidade desses bens (registro) e a dificuldade de sua 

mensuração pecuniária, ou seja, atribuição de valor material a eles para fins de reparação. 

Durante as investigações para construção desta dissertação, houve necessidade de 

familiarização com diversos trabalhos que tratam das questões de licenciamento 

ambiental, passivo ambiental, conflitos, disputas e atuação de pesquisadores em grandes 

empreendimentos, que se relacionam aos objetivos desta pesquisa. A literatura acadêmica 

se concentra na análise de estudos para compensação ao dano material, não especificando 

a mitigação das perdas imateriais, em sua maioria. Há vasta discussão acerca da 

salvaguarda de bens culturais materiais, tangíveis, tais como sítios arqueológicos e 

monumentos.  

Poucos autores tratam de perdas imateriais, por exemplo Pugliese e Valle (2015), 

que analisam a gestão do patrimônio arqueológico em territórios indígenas, tratando 

especificamente do processo de licenciamento ambiental ocorrido na construção da usina 

de Teles Pires, e fazem uma breve discussão acerca das potenciais perdas imateriais dos 

povos indígenas localizados na bacia do rio Xingu.  

Outros estudos levantam a questão do patrimônio imaterial, como Arantes e 

Guimarães (2015), ao tratarem da compensação por dano moral coletivo decorrente da 

perda do meio ambiente cultural, fazendo uma análise do caso do povoado de Canela, que 

teve sua área totalmente inundada por conta da construção da UHE de Luiz Eduardo, 

trabalho que se sustentou no levantamento de suas perdas imateriais. O trabalho alerta 

para um processo de mitigação que desconsiderou totalmente os modos de vida daquela 

população, o que gerou uma enorme perda cultural para a comunidade, que nunca foi 

reparada. Os autores ofertam, como meio de reparação para esses casos, a compensação 

do dano moral coletivo. Contudo, trata-se de um processo que foi realizado em um 

período em que não havia obrigação legal de levantar e reparar perdas do patrimônio 

intangível de comunidades atingidas por empreendimentos hidrelétricos. 
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Borges e Silva (2011), em estudo acerca da questão da “afetividade” das 

comunidades aos lugares inundados pelos grandes reservatórios de empreendimentos 

hidrelétricos, enfocam a questão econômica que cega uma grande parcela da população, 

beneficiada pela geração da energia e construção de verdadeiros monumentos 

representativos do desenvolvimento econômico, mas que desconsideram a relação que as 

populações diretamente atingidas e remanejadas têm com os espaços que habitavam.  

Essas questões reportam para todo o processo de luta e reivindicações de oitiva e 

cobrança de participação nos processos de estudos e elaboração de planos, programas e 

projetos para a implantação e construção de grandes empreendimentos em comunidades 

que serão diretamente atingidas por esses grandes impactos no Brasil. O que se pode dizer 

é que há, de fato, ausência de compromisso nas políticas públicas que garantam a 

participação nas decisões e definições acerca dos destinos aos quais essas populações são 

e serão submetidas. Isso é retratado nas falas dos entrevistados desta pesquisa, com seus 

sentimentos de perdas e ausências. 

Ao construir e validar o patrimônio cultural imaterial, invariavelmente se faz 

necessário recorrer a lembranças do passado, construindo uma memória individualmente, 

mas que tem sua validação pela memória coletiva. Essa construção de memória diz quem 

somos, a que grupo pertencemos, quais são as características da família, grupo ou nação 

que as define e identifica, relacionadas ao pertencimento ao lugar, dando uma dimensão 

espacial a elas. 

Com o afastamento do centro e a perda das possibilidades de trabalho que existiam 

nas áreas mais centrais onde viviam, na cidade de Altamira (PA), os entrevistados 

perderam suas fontes de renda, uma questão recorrente em suas falas, que pode ser 

observada também durante a imersão em campo. O lugar para onde foram remanejados, 

o RUC Jatobá, não tem movimento de pessoas e, por consequência, tampouco de 

mercadorias e dinheiro, levando os moradores a uma situação de visível abandono. Nas 

ruas desertas, há horários de restrição de circulação devido à falta de segurança e 

violência, condições que quase impossibilitam a permanência no reassentamento. Para 

quem tem outra opção, a saída é ir embora, e já se pode observar áreas inteiras do Jatobá 

abandonadas, casas que foram entregues a famílias abandonadas e a última rua do 

reassentamento sem moradores, com muitas casas para vender. E para os que não têm 

opção, fica o abandono, a ausência de recursos para a manutenção de dignidade, as 

dificuldades de segurança, mobilidade e geração de renda. 
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Durante a construção deste trabalho nota-se um vetor objetivo imposto na 

legislação internacional com as cobranças e direcionamentos voltados para o 

reconhecimento das perdas imateriais baseados em princípios universais de direitos 

humanos, na legislação nacional com a CF e exigências para os EIA, desdobra-se nas 

diretrizes para a elaboração do EIA de Belo Monte do PBA, o que observa-se de fato é 

que há uma perda que se sucede bem antes de iniciar a execução do Projeto Reparação a 

partir de sua obrigatoriedade na legislação, perpassando pelos levantamentos no EIA, na 

elaboração do plano executivo, no PBA e continua na proposição do plano de trabalho 

pela empresa executora, que é a alteração ou mudança da dimensão imaterial e a proposta 

e prática da reparação do patrimônio imaterial, ou seja, em todo processo que inicia na 

obrigação legal até a implementação do Projeto Reparação a visão do que é intangível, 

imaterial vai se esfacelando no caminho e com este esfacelamento a mudança na visão de 

como será realizada a reparação deste patrimônio junto às populações atingidas. 

Este esfacelamento é expressado nas narrativas dos atingidos em seus discursos 

sobre como foi o processo de remanejamento, nota-se uma certa intermitência em relação 

a esta perspectiva de reparação, que começa com as promessas realizadas em não 

cumpridas, como por exemplo a promessa de casas com terrenos amplos e possibilidade 

de expansão dos comércios, para na medida em que vai concretizando-se o processo de 

mudança, de remoção das famílias, o empreendimento edita regras novas com a entrega 

de imóveis com áreas reduzidas e a necessidade de pagamento de espécie de comodato 

para a permanência em situação próxima da situação prometida, gerando para o atingido 

um elevado custo pessoal para ter reparada sua capacidade de produção ou trabalho para 

geração de renda, custo que fica na conta do próprio atingido. 

Como o RUC não foi pensado numa perspectiva que permita e estimule a 

circulação de pessoas e promova uma atividade econômica de serviços e comércio como 

a que era vivenciada antes do remanejamento, situação que acaba por gerar um campo de 

dificuldade muito aumentado aos moradores que possuíam comércio ou que dele 

dependia. Também é possível notar nas ações das empresas que executaram os planos, 

programas e projetos do PBA a ausência de uma estratégia que permitisse mobilizar as 

pessoas e ao mesmo tempo tratar os projetos com ações sustentáveis, questão 

potencializada por não apresentarem ações que promovessem a participação e 

protagonismo, gerando desta forma desmotivação e não participação nas atividades dos 

projetos pelos reassentados. 
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A população remanejada em suas narrativas apresentam um retrato focalizador de 

perdas nos seus modos de vida, informando uma convocação de mudança intensa e 

restritiva: menos abundância, menos mobilidade, menos cultura, menos lazer, menos 

interlocução com pessoas diferentes, confinamento, ou seja, um ambiente absolutamente 

avesso e não facilitador de reparações imateriais, percepções que demostram o quanto foi 

restritivo o processo de remanejamento e reparação para as famílias. 

Espera-se que este estudo contribua com os movimentos das populações 

diretamente atingidas por grandes empreendimentos e para reflexão dos dirigentes e 

técnicos responsáveis pela proposição e elaboração de EIA e RIMA, por meio de 

questionamentos e indagações propostas aos entrevistados, que são os verdadeiros 

interessados na reparação de seu patrimônio, tanto material, quanto imaterial. 
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