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"Perdão se quando quero 
contar minha vida 

é terra o que conto. 
Esta é a terra. 

Cresce em teu sangue 
e cresces. 

Se se apaga em teu sangue 
Te apagas." 

 
Pablo Neruda 

em Ainda (1971) 
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A questão envolvendo a geração de energia hidrelétrica na Amazônia é 

complexa pelos grandes impactos que as usinas causam ao meio ambiente físico, mas 

principalmente pelas grandes mudanças no meio sócio-econômico a que estão sujeitas 

as populações atingidas, especialmente as indígenas. A história parece apontar que há 

de fato um peso maior sobre a busca da maximização da eficiência econômico-

energética nas decisões políticas sobre este tema, ficando as questões de cunho sócio-

ambiental como fatores limitantes aos empreendimentos, nem sempre capazes de 

promover uma mudança ainda na etapa do planejamento. Desta forma, este trabalho tem 

por objetivo analisar de que modo é possível estabelecer ações que levam a um 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem está profundamente conectado com seu meio natural, com a base física pela 

qual se dá seu contato com o mundo. O inverso também é semelhante, a natureza e o 

espaço são cultural e socialmente construídos, produzindo visões e concepções 

diferenciadas, que por vezes se chocam e entram em conflito. Montibeller (2004, p.34) 

afirma que “somente pode-se entender a natureza observando suas relações concretas 

com a sociedade ao longo da História”, sendo que ela está inserida no “contexto das 

estruturas que a sociedade cria para possibilitar sua própria existência”.  

Desta forma, o território é uma categoria de análise que permite uma percepção mais 

clara das muitas dimensões de uma situação ou conflito, facilitando o reconhecimento 

dos agentes sociais e instituições envolvidas. Este é um espaço onde a oposição de 

interesses toma forma, onde os atores sociais delimitam suas esferas de atuação e 

influência, onde as relações sociais e formas de poder são construídas. Assim, ficam 

ressaltadas as desigualdades existentes tanto entre as regiões quanto entre os grupos 

sociais. O entendimento deste processo e a adoção deste tipo de análise permitem uma 

atuação mais efetiva do poder público e da sociedade em geral em prol de um 

desenvolvimento que seja sustentável. 

E o que seria um desenvolvimento realmente sustentável? Sua existência é possível? 

Por ser este um conceito estruturalmente fluido, permite diversas interpretações, 

parecendo estar sempre ligado a algum referencial uma vez que é adotado por grupos 

sociais com interesses diferentes e muitas vezes conflitantes. Mas é justamente esta 

fluidez, esta imprecisão, e as ligações mais soltas entre ecologia e desenvolvimento 
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econômico, que fizeram com que o conceito fosse aceito e disseminado mundialmente 

em uma espécie de grande consenso (Nobre, 2002; Montibeller, 2004). 

A busca por uma maior sustentabilidade dos processos e produtos é desejável e sempre 

bem vinda, mas o alcance de um crescimento econômico sustentado acaba sempre 

esbarrando na incapacidade tanto da internalização dos custos ambientais voltados à 

obtenção da sustentabilidade ecológica1 como da conversão mediada e consensual em 

termos de mercado dos processos ambientais, incluindo desde o tempo de regeneração 

do ecossistema até valores culturais e fatores voltados à qualidade de vida. Neste 

sentido, Rocha (2003, p.230) afirma que o termo sustentabilidade “passou a ser 

axiomático, estabelecendo normas a se cumprir, interesses a se alcançar, metas a se 

buscar”, refletindo assim a dificuldade de se obter “os instrumentos jurídicos capazes 

de orientar a passagem de uma sustentabilidade limitada para uma sustentabilidade 

efetiva”. 

A predominância da lógica financeira de salvaguarda dos ganhos e minimização das 

perdas supera a execução de ações eficazes para a preservação do meio ambiente 

atingido por um empreendimento ou projeto. Desta forma, e conforme afirma Rocha 

(2003), essa dinâmica típica do capitalismo acaba por não contribuir para a redução da 

pobreza e melhoria da qualidade de vida da maior parte da população, ao contrário, 

permite o crescimento da diferenciação social e do acesso desigual ao patrimônio 

ambiental comum a toda a sociedade, desigualdade esta também encontrada quando da 

oportunidade do acesso a tecnologias limpas. 

A gestão de um patrimônio coletivo, portanto, é complexa e envolve o Estado e alguns 

operadores públicos não-estatais, fruto das mudanças e das novas dinâmicas públicas 
                                                           
1 Sustentabilidade Ecológica é entendida de acordo com o conceituado por Ignacy Sachs (1986b), 
representando a potencialização dos recursos naturais com danos mínimos ao ambiente. 
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que vêm ocorrendo ao longo dos anos (Bernardo, 2001), e vários outros atores, que 

tentam firmar sua posição para de alguma forma influenciar no processo de tomada de 

decisão. Duas das grandes questões colocadas neste sentido são quem define o que é 

considerado como interesse (bem) comum, e como se dá a participação pública neste 

processo. As respostas para estas questões são variadas e dependem da organização 

econômica, social e cultural de cada sociedade, acabando sempre por esbarrar na 

discussão acerca dos limites ambientais que o homem enfrenta para se reproduzir e 

materializar os seus desejos (Rocha, 2003). Os que se julgam prejudicados pelas 

decisões e escolhas do Estado e de seus principais atores, principalmente em relação às 

perdas de cunho sócio-ambiental, tentam se organizar para conseguir não apenas repor o 

prejuízo mas também participar cada vez mais da etapa do planejamento de 

empreendimentos que possam afetar sua vida como um todo. 

Neste sentido, o conceito de sustentabilidade - e suas várias dimensões - pode ser um 

meio de compreender estes processos de forma mais dinâmica uma vez que busca 

considerar outras variáveis além do crescimento econômico, especialmente em relação 

aos aspectos sociais, ambientais e culturais do desenvolvimento. O paradigma da 

sustentabilidade questiona justamente o papel da natureza como um instrumento voltado 

apenas para a satisfação das necessidades humanas, levando em consideração o uso 

racional dos recursos através de políticas ambientais responsáveis e voltadas para o 

longo prazo. A satisfação dessas necessidades, em última análise, está profundamente 

ligada às questões envolvendo a exploração e uso de fontes energéticas, que por sua vez 

recai no clássico dilema entre as necessidades humanas crescentes e os recursos 

limitados, entre crescimento e desenvolvimento (Paz et al., 2006). 
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É fato, pois, que a energia tem um caráter estratégico para a economia e para o país 

como um todo, servindo como fomento para o progresso técnico e científico, e com isso 

estimulando novos hábitos de consumo e criando novas demandas em termos de 

geração e eficiência energética. No Brasil, o caráter hídrico da matriz energética leva 

esta situação até as questões sócio-ambientais da geração hidrelétrica, especialmente 

com a opção por grandes reservatórios. A disponibilidade hídrica e o grande potencial 

ainda não inventariado trazem esta discussão até a Amazônia, que com seus inúmeros 

recursos naturais atrai interesses econômicos os mais diversos e abriga conflitos sócio-

ambientais envolvendo a população tradicional que habita a região. 

Dentre os grupos tradicionais da Amazônia, as populações indígenas são as que 

possuem um peso diferenciado por suas características sócio-culturais distintas, 

podendo sentir de forma mais pungente o peso dos efeitos advindos da expansão dos 

empreendimentos hidrelétricos na região, especialmente pelas inúmeras pressões 

antrópicas que já vêm enfrentando. Quando somados aos conflitos e embates já 

existentes, os impactos advindos da geração hidrelétrica acabam ganhando uma 

dimensão diferente, que nem sempre é pensada e prevista quando do planejamento do 

empreendimento.  

O agravamento dos conflitos causa um aumento substancial das dificuldades de se levar 

a cabo a obra planejada, aumentando os gastos, atrasando e até mesmo impedindo a 

construção. Uma usina hidrelétrica inacabada é sempre fonte de expectativas e 

especulações por parte da população circunvizinha, o que por si só já é um impacto 

considerável a ser gerenciado pela empresa responsável pela obra, ainda mais ao se 

tratar da causa indígena, que suscita defensores e antagonistas com a mesma 

intensidade. Além disso, as terras indígenas possuem graus diferentes de contato com os 
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não índios, gerando percepções da realidade as mais diversas, especialmente na 

Amazônia, que abriga tanto índios isolados, índios contatados via espoliação e violência 

e índios mais integrados ao mundo não índio. Cada uma destas situações requer a 

adoção de estratégias variadas, adaptadas caso a caso. 

Toda esta diversidade está inserida em uma realidade local e regional, que possui uma 

dinâmica própria de atores e interesses, e uma assimetria na distribuição de poder que 

deve ser levada em consideração quando do planejamento da obra. Quanto mais 

conhecimento se tiver desta realidade e das dinâmicas dos atores envolvidos, 

especialmente quando implicar grupos indígenas, mais problemas poderão ser evitados, 

diminuindo assim o tempo de restabelecimento da população atingida e o de entrada em 

operação da usina.  

Faz-se necessário, portanto, promover uma discussão de como se pode alcançar um 

Desenvolvimento Sustentável considerando as variáveis envolvidas neste processo de 

forma que se possa atingir um denominador comum, uma solução que consiga ser mais 

eqüitativa, que alcance tanto os objetivos globais - gerar a energia que o país precisa 

para progredir - quanto as questões regionais e locais. Desta forma, este estudo está 

estruturado com base nas seguintes assertivas e questionamentos: 

1. É possível a existência de uma solução dos conflitos entre índios e o setor elétrico 

que permita tanto o desenvolvimento que este setor e o país necessitam, quanto os 

benefícios aos outros atores envolvidos e ao meio ambiente de forma eqüitativa? 

2. Considerando os diversos interesses existentes e os ângulos possíveis de análise do 

problema em questão, quais as possibilidades e dificuldades para o planejamento de 

ações com base no desenvolvimento sustentável?  
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3. O que significa o conceito de desenvolvimento sustentável na prática de uma 

situação de conflito de interesses? 

A busca das respostas para estas perguntas se deu pela análise da bibliografia 

disponível, sempre à luz da experiência pessoal junto à FUNAI – Fundação Nacional do 

Índio, procurando assim absorver os importantes ensinamentos obtidos no processo 

decisório ao nível da gestão institucional dos conflitos ambientais na Amazônia, 

analisando o ponto de vista dos diferentes atores e pautando-se em experiências 

concretas e situações práticas de forma a buscar soluções mais eqüitativas. Para tanto, 

um dos exemplos aqui utilizados é o conflito entre a Terra Indígena Waimiri-Atroari e a 

Usina Hidrelétrica de Balbina, cuja construção foi iniciada na década de 1970 e 

desapropriou 10.344,90 km2 por meio do Decreto Presidencial nº 85.898, de 

13.04.1981. A UHE Balbina, uma das primeiras centrais hidrelétricas de grande porte 

construídas na Amazônia, se mostrou altamente impactante sobre o meio ambiente, não 

tendo cumprido os seus objetivos iniciais e a capacidade instalada prevista. Apesar dos 

resultados não terem contemplado as previsões, a UHE Balbina não será o foco da 

análise no que tange aos fatores técnicos ligados à engenharia, ficando restrita às ações 

posteriores de mitigação dos impactos sócio-ambientais para a Terra Indígena Waimiri-

Atroari. 

A construção da UHE Belo Monte é um outro exemplo que pode ser utilizado para 

ilustrar como algumas decisões específicas do desenho do projeto podem ser mudadas 

para que se tenha um impacto sócio-ambiental menos intenso. Tal fato suscita outras 

questões – será que não seria possível ter pensado a usina neste formato desde o início? 

Como identificar o peso correto das questões sócio-ambientais frente aos critérios de 

natureza econômica e energética? A história parece apontar que há de fato um peso 
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maior sobre a busca da maximização da eficiência econômico-energética nas decisões, 

ficando as questões de cunho sócio-ambiental como fatores limitantes à obra, nem 

sempre capazes de promover uma mudança no projeto técnico quando da etapa do 

planejamento. 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo analisar de que modo é possível estabelecer 

ações que levam a um Desenvolvimento Sustentável considerando as questões 

conflituosas presentes no processo envolvendo Usinas Hidrelétricas e Terras Indígenas 

na Amazônia, de modo a beneficiar os atores envolvidos, o meio ambiente e o país 

como um todo de forma mais eqüitativa. Para tanto, o estudo buscou identificar e 

avaliar as variáveis e os atores envolvidos em situações de conflito envolvendo a 

geração hidrelétrica e as terras indígenas na Amazônia, e investigar como se deu a 

condução do processo do conflito de interesses da Terra Indígena Waimiri-Atroari e da 

UHE Balbina, apresentando também o caso da mudança de projeto da UHE Belo 

Monte. Com isso, pôde se construir um arcabouço analítico para a ponderação de 

medidas voltadas para o alcance de uma maior sustentabilidade em situações de conflito 

envolvendo geração Hidrelétrica e Terras Indígenas, permitindo a análise de 

importantes variáveis por vezes negligenciadas quando do planejamento do setor 

elétrico. 

O trabalho foi estruturado considerando três pressupostos básicos: 

1 – Existe uma crescente demanda energética no país, causada pelo aumento 

populacional, pela urbanização, pelo desenvolvimento econômico e pelo padrão de 

consumo da sociedade moderna, que precisa ser atendida. 
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2 – O modelo de mercado pensado para o setor elétrico em particular na década de 1990 

permitiu a adoção de soluções voltadas ao aumento do consumo de combustíveis 

fósseis, oferecendo riscos para que o caráter renovável da matriz energética pudesse ser 

desvirtuado. No entanto, após a crise energética, cujo ápice foi o racionamento de 2001, 

a discussão voltou-se em boa parte para as hidrelétricas fornecendo parâmetros 

diferentes dos da década de 1980 para a consideração dos seus impactos. 

3 – A questão indígena corre por vezes de forma paralela às intenções de 

desenvolvimento econômico tradicional, e entra em confronto com diferentes setores da 

administração pública, privada e militar, caracterizando uma situação desfavorável e 

intrincada, que pode ser observada ao longo do processo das demandas do órgão 

indigenista oficial, a Fundação Nacional do Índio. 

Assim, a pesquisa teve por base duas hipóteses principais. A primeira é que a geração 

hidrelétrica pode ser planejada e implementada de forma a alcançar as metas do Setor 

Elétrico Brasileiro contemplando ao mesmo tempo os interesses das comunidades 

atingidas e os objetivos para o desenvolvimento local e regional, de maneira a respeitar 

o meio ambiente de forma integrada. Esta premissa tem por base o processo de tomada 

de decisão por parte do Estado que historicamente privilegiava o setor elétrico em 

detrimento do meio sócio-ambiental. Daí advém a segunda hipótese, que advoga que a 

iniciativa estatal, na época da construção das grandes barragens, não se dá de forma 

eqüitativa entre os diferentes setores sócio-econômicos, tendo sido observado muito 

mais investimentos de ações e recursos no setor elétrico, o que gera um hiato nas 

decisões públicas e causa um descompasso nas questões relativas às terras e direitos 

indígenas. Com isso, algumas Terras Indígenas da Amazônia afetadas por 

empreendimentos hidrelétricos podem, considerando a especificidade e a dimensão dos 
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impactos de cada caso específico, ser beneficiadas com projetos de ações bem 

delimitadas no sentido de garantir a proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios, conforme disposto no artigo 231 da Constituição Federal e em toda a legislação 

correlata, fato que nem sempre pode ser cumprido pela ação estatal. 

Em relação à metodologia, a pesquisa em pauta possui um caráter de investigação 

explicativa na medida em que busca esclarecer as variáveis importantes para a 

consideração dos conflitos entre o setor elétrico brasileiro e as terras indígenas na 

Amazônia. Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em livros, 

teses, dissertações, periódicos, e demais fontes primárias e secundárias, buscando a 

realização de uma revisão crítica sobre os temas propostos. Foi também realizada 

pesquisa documental junto às instituições ligadas ao setor elétrico, como a 

ELETROBRAS, ELETRONORTE, ANEEL, MME, ANA, e ao setor sócio-ambiental, 

tendo como principal fonte a FUNAI, mas contando com pesquisas junto ao IBAMA, 

MMA, entre outros. 

Assim, as diversas correlações existentes entre as variáveis envolvidas puderam ser 

avaliadas de forma a permitir a construção de cenários relativos à complexa situação 

estabelecida entre empreendimentos hidrelétricos e terras indígenas e, assim, viabilizar 

a análise e as generalizações necessárias ao alcance dos objetivos propostos. A adoção 

de uma abordagem qualitativa permite uma maior facilidade no tratamento dos dados 

coletados, revelando importantes subsídios para a discussão do conceito de 

desenvolvimento sustentável na prática de uma situação de conflito, trazendo mais 

clareza na compreensão de fenômenos complexos, não mensuráveis pelo método 

quantitativo. 
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Para a realização dos objetivos propostos, este estudo se divide em 5 capítulos e um 

capítulo final com as reflexões conclusivas. O primeiro capítulo apresenta questões 

que possibilitam o entendimento existente entre o território, o meio ambiente e o 

Estado, buscando inserir as discussões sobre a forma como se dá a vinculação do 

homem com seu meio e sobre o processo de interação social, que interfere nas escolhas 

individuais, coletivas e institucionais. A questão ambiental é apresentada como parte de 

um processo histórico inerente à cultura e moldada pelas relações sociais, sendo que sua 

importância é apreendida de forma distinta pelos diferentes atores sociais. Para se ter 

esta noção histórica, o capítulo apresenta a evolução da gestão ambiental no mundo e no 

Brasil, apresentando os aspectos e exigências legais para o estabelecimento de 

atividades modificadoras do meio ambiente e introduzindo a noção de impacto 

ambiental, destacando àqueles relativos a construção de usinas hidrelétricas e o 

diferencial dos impactos em áreas indígenas. Tais considerações conduzem à discussão 

sobre o desenvolvimento sustentável, sendo apresentada a sua gênese, dimensões e 

contradições, levantando conseqüentemente questões relativas aos conflitos sócio-

ambientais. 

Após a discussão sobre as questões ambientais, o segundo capítulo apresenta a 

caracterização da Amazônia, região escolhida para o estudo em virtude de sua 

importância para a expansão da geração hidrelétrica no país e da particularidade 

apresentada pelo grande número de terras indígenas identificadas e a identificar, 

incluindo os índios isolados ainda não contatados. O conhecimento das particularidades 

da região, de suas características físicas, de seus processos e dinâmicas, pode fornecer 

elementos importantes para a consideração da questão aqui levantada, especialmente 

por possuir inúmeros recursos naturais, capazes de atrair toda a sorte de interesses e 

conflitos. 
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O terceiro capítulo introduz a discussão sobre as características distintivas que a 

questão indígena apresenta, especialmente no Brasil. São especificadas as fases do 

processo de regularização fundiária das terras indígenas e como a legislação protege os 

direitos e a posse do território que tradicionalmente ocupam. Na Amazônia, os conflitos 

ambientais em terras indígenas são muitos e envolvem outros atores e interesses que 

vão além dos específicos do setor elétrico. Este aspecto é importante de ser considerado 

buscando alcançar uma compreensão mais ampla da questão e, assim, tentar prever os 

impactos de um empreendimento em uma determinada área de forma a integrar o 

conjunto das pressões e conflitos já existentes. 

O quarto capítulo introduz mais especificamente a questão energética no Brasil, 

apresentando um histórico da geração hidrelétrica, as características básicas do setor 

elétrico brasileiro e discutindo os aspectos do uso dos recursos hídricos em termos de 

legislação e de aproveitamento para a geração hidrelétrica. 

O quinto capítulo, por fim, apresenta a discussão sobre hidrelétricas e terras indígenas, 

aproveitando as lições apresentadas pela análise do ocorrido com a Terra Indígena 

Waimiri-atroari quando da construção da construção da UHE Balbina, e levantando 

aspectos relativos a UHE Tucuruí e a UHE Belo Monte. O esteio da discussão 

concentra-se nas possibilidades e dificuldades para a obtenção de um desenvolvimento 

sustentado, que permita a adoção de soluções pautadas na promoção da equidade. 
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1. TERRITÓRIO, MEIO AMBIENTE E ESTADO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

A questão territorial é discutida por Santos e Silveira (2001) que, em uma primeira 

análise, argumentam que território é uma “extensão apropriada e usada”, (p.19), e em 

um sentido mais restrito, seria um “nome político para o espaço de um país” (p. 19), o 

que permite inferir que pode existir territorialidade sem Estado, mas é muito difícil 

considerar um Estado sem um território. O espaço territorial pode ser então palco de um 

Estado e de muitas nações, e como tal está em constante transformação, mantendo 

sempre os mesmos elementos. O território enquanto espaço geográfico é construído 

periodicamente uma vez que é o espaço efetivamente usado, e as formas de uso deste 

espaço ajudam a construir a história humana, sendo que entre suas funções figuram não 

somente o ambiente construído, mas também a dinâmica populacional, as atividades 

produtivas, a economia, a legislação, a cidadania e a sociedade como um todo. 

A própria presença e ação do homem imprime um caráter social aos fatos e coisas. O 

meio natural seria então, segundo Santos e Silveira (2001), a parte da superfície 

terrestre usada por grupos humanos para desenvolver sua base material no início da 

história, estando intrínseca a vinculação da técnica com a ação e com o espaço 

geográfico, o que relativiza a noção do espaço natural. No Brasil, esta fase durou pelo 

menos três séculos, sendo caracterizada por uma integração homem natureza, onde as 

necessidades econômicas e sociais eram adaptadas e condizentes com as condições 

naturais e demandas locais. O território era “caracterizado pelos tempos lentos, onde as 

diferenciações enraizavam-se na natureza e um tempo humano buscava timidamente 
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ocupar os alvéolos de um tempo ‘natural’ ” (Santos e Silveira, 2001, p. 30). Boa parte 

das populações indígenas brasileiras atuais ainda vive considerando estes parâmetros. 

Contudo, a evolução da técnica e dos processos econômicos e sociais redefine o 

território, associando a este habilidades e capacidades específicas de produção que 

acabam por segmentá-lo, revelando vocações regionais e pressionando as populações 

locais. Assim, o território inclui tanto os sistemas naturais de uma sociedade como os 

‘objetos técnicos e culturais historicamente estabelecidos’ (Santos e Silveira, 2001, p. 

248), ou seja, os chamados sistemas de engenharia, sendo derivado das ações humanas. 

Neste sentido, “o espaço é sempre histórico” (idem), e a leitura de sua verdade é feita 

pela classe hegemônica. Com isso, o território passa a manifestar as diferenças e 

lacunas existentes entre as regiões, grupos e etnias, sendo um indicador da desigualdade 

das condições de vida da população. Em relação ao uso social do espaço e seu 

conseqüente processo de diferenciação, Gilberto Velho (1996, p.10) coloca que: “A 

própria noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à medida que 

esta efetiva-se através da dinâmica das relações sociais. Assim sendo, a diferença é, 

simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de tensão e conflito”. 

Desta forma, o sistema de interações sociais não é um processo homogêneo, mas 

carrega consigo uma necessidade de negociação da realidade a partir das diferenças. A 

noção de diferença possui uma imprecisão estrutural pois a vida social se dá em muitos 

domínios, grupos e indivíduos, que podem ser concordantes ou competidores entre si. A 

dinâmica dessas relações sociais inclui relações de poder e diferentes formas de 

dominação, sendo diretamente relacionadas à possibilidade de violência física que visa 

à legitimação dos padrões dominantes. 
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Dentro deste contexto de complexas relações sociais e de formas de poder e dominação 

é que se situa a questão indígena no Brasil, sendo esta fruto de todo um processo 

histórico de luta pelo território e pelas riquezas nele contidas que continua em curso. 

Santilli (1999a) corrobora tal afirmação colocando que: 

"Historicamente, o processo administrativo de reconhecimento 
das terras indígenas dá-se na trilha tortuosa das pressões 
contrárias efetivadas por interesses econômicos e político-
regionais, quando não os afetos à área militar, que determinam 
sua notável descontinuidade" (pg. 30). 

Santilli (1999a) cita os chamados "hiatos políticos" freqüentemente encontrados nos 

processos decisórios que envolvem terras indígenas e interesses econômicos opositores 

à sua existência, que incluem não somente os conflitos com o setor elétrico, mas 

também com fazendeiros, garimpeiros, posseiros, madeireiros, entre outros, gerando um 

vácuo que pode prejudicar e exacerbar ainda mais as tensões já existentes. O processo 

de descentralização caracterizado pela criação de novos Estados e Municípios propicia 

o fortalecimento das corporações políticas regionais, sendo que "essa burocracia 

financia e é financiada pelo conjunto dos interesses econômicos regionais, que, em 

muitas partes do Brasil, especialmente na Amazônia, são hegemonizados pelas frentes 

de expansão predatória" (Santilli, 1999a, p.31). Aliados a estes se encontram os 

interesses militares e suas inúmeras áreas incidentes em Terras Indígenas, exercendo 

pressão para o fechamento de acordos desfavoráveis à questão indígena2. 

Toda a grande dimensão da questão envolvendo índios, energia, prioridades para o 

desenvolvimento e território é bastante complexa, não só pelos fatores intrínsecos a esta 

discussão, mas principalmente pela intrincada convergência de interesses que incidem 

nas terras indígenas, especialmente as da Amazônia, sabidamente guardiã de 

                                                           
2 A aqui chamada questão indígena congrega as ações, decisões e variáveis importantes para a 
salvaguarda dos direitos dos índios. 
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incontáveis riquezas em seu solo e subsolo. As tentativas de ocupação legal e ilegal 

empreendidas pelos diversos atores presentes na região se fazem sentir com mais vigor 

nas terras indígenas, o que só contribui para agravar os conflitos atuais e futuros com o 

setor elétrico, na medida em que estes podem somar-se aos já existentes, produzindo 

conflitos ainda maiores. 

Uma outra dimensão destes conflitos configura-se na questão ambiental, que começou a 

ser moldada no passado colonial brasileiro, onde as ações político-econômicas eram 

voltadas para a exploração desenfreada dos recursos naturais, fato observado nos seus 

mais variados ciclos econômicos, como o do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, da 

borracha, entre outros. A estrutura econômica do período colonial era caracterizada pela 

produção voltada para o mercado externo por meio da monocultura, do latifúndio e do 

trabalho escravo, favorecendo unicamente a aristocracia. O principal objetivo era a 

acumulação de capital por intermédio dos baixos custos da produção, o que em nada 

difere do pensamento do setor privado, que acaba por pressionar o planejamento como 

um todo em sua busca pela maximização do lucro, e, neste sentido, o meio ambiente 

aparece como fonte e sumidouro de recursos. 

Esta percepção intrínseca do conceito de meio ambiente é inerente à cultura 

historicamente aprendida, registrada no inconsciente coletivo. Contudo, a busca 

excessiva pelo lucro é um comportamento que sempre permeou a sociedade, sendo esta 

organizada de forma competitiva e conseqüentemente espoliativa na medida em que a 

acumulação de renda pode conduzir a pauperização e ao sub-emprego. A Revolução 

Industrial representou um marco neste sentido, fornecendo uma "perspectiva 

emancipadora do homem em relação aos ciclos da natureza" (Mota, 2001, p. 27) onde 

a especialização da produção, a divisão do trabalho e as novas máquinas 
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proporcionaram uma intensificação da produtividade industrial em termos nunca antes 

vistos. O homem passou a ser uma mercadoria, um "insumo de baixo custo" (Mota, 

2001, p. 28), sendo a mobilidade uma característica indispensável para que a força de 

trabalho fique adequada às necessidades da produção e do mercado, de forma que o 

trabalhador fique livre de qualquer tipo de propriedade. Neste sentido, a liberdade dos 

trabalhadores é baseada na ilusão de que a troca da força de trabalho por salário é um 

sistema justo e igualitário. O trabalhador não se vê como é, mas como parece ser e a 

conseqüência disso é que, além de entregar e alienar o seu trabalho, ele também se 

entrega e se aliena. O capital possui como característica a tendência de dominar todos 

os setores da produção, tanto no campo como na cidade. Ianni (1978) reforça esta idéia 

afirmando que são as relações econômicas e políticas dos homens que transformam a 

terra, fazendo com que esta ganhe formas sociais distintas ao longo da história, e 

adequando o meio ambiente ao que é requerido pela sociedade. 

Neste sentido, a abordagem territorial dos fenômenos sociais é uma ferramenta útil na 

visualização e delineamento dos conflitos, tendo sua origem nas ações humanas sobre o 

meio ambiente, que produzem mudanças na configuração espacial. Bessa (1994) afirma 

que a investigação territorial facilita a indicação da oposição de interesses entre agentes 

sociais e instituições, sendo que “historicamente o território sempre foi o epicentro da 

disputa entre agentes e forças sociais: seja como simples afirmação de poder, de 

capacidade bélica, como em certas civilizações antigas; seja como valor econômico...” 

(Bessa, 1994, p. 24). Dessa forma, além de ser um espaço de conflito, o território 

representa um espaço histórico de poder essencial para a materialização dos interesses e 

do planejamento do Estado, visando suprir as demandas econômicas necessárias para o 

alcance da forma de desenvolvimento ensejada pelas esferas pública e privada. 
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Quando a acumulação privada de capital passa a ser um claro objetivo social, os 

espaços sociais se mostram hierarquizados efetivando no território as relações de poder 

que permitem esta acumulação. Neste sentido, Sánchez (1997) afirma que “tanto a 

divisão do trabalho e da produção como a divisão hierárquico-social são 

acompanhadas sempre de formas coerentes de divisão do espaço-território como 

organização sócio-territorial” (p.339) [grifo do autor], demonstrando que aqui as 

vantagens comparativas se baseiam mais nas diferenças culturais, políticas, econômicas, 

de gênero, de qualidade de vida, de tipo de trabalho, em um processo de produção e 

reprodução das estruturas de poder. Santos (1997) corrobora este processo certificando 

que “se algo caracteriza o nosso tempo, é a relativização da importância dos recursos 

naturais em função de sua utilização, cada vez mais determinada pelas possibilidades 

oferecidas pelo desenvolvimento da tecnologia” (p.55). Assim, as estruturas e objetivos 

do poder determinam a politização da natureza e condicionam os ditames tecnológicos, 

transformando o território em mais uma mercadoria. A politização da natureza traduz o 

espírito da distribuição tecnológica e ambiental desigual que impera no mundo, tendo 

raízes na crise ambiental e resultando em uma tentativa de busca da sustentabilidade 

(Becker, 1997). 

Sob estes ditames, o meio ambiente passa a ser uma forma de salientar as diferenças, 

sendo também empregado como lema para a busca do desenvolvimento. As demandas 

do homem moderno têm pressionado a natureza e, de acordo com a afirmativa de Sachs 

(2000a, p. 125), "Hoje, a 'sobrevivência do planeta' está bem a caminho de tornar-se a 

justificativa indiscriminada para uma nova onda de intromissões do Estado nas vidas 

das pessoas em todo o mundo". 
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O Estado Moderno, segundo Offe (1994), pressupõe que os cidadãos estejam ligados à 

sua autoridade de três maneiras. Em primeiro lugar, são eles os criadores da autoridade 

e da vontade política. Ao mesmo tempo, eles são os sujeitos a serem ameaçados pela 

coerção do Estado, e dependem dos serviços que o mesmo fornece. O Estado moderno 

permite legalmente a liberdade, limitando formalmente o seu poder e formando uma 

estrutura protetora que equilibra seus meios controladores acumulados durante os anos. 

Demo (1994) contribui para esta questão com a definição de política social, em cuja 

visão o Estado é o planejador que busca reduzir as desigualdades sociais, que ocorrem 

em qualquer tempo histórico, já que as formações históricas são conflituosas de forma 

que tenham que se superar enquanto fase. A política social possuiria três horizontes que 

se interpenetram, conservando cada um suas próprias características. A primeira delas é 

a política assistencial, na qual o Estado deve garantir assistência a grupos que não se 

auto-sustentam e a grupos que sofreram alguma emergência, cabendo a ele garantir 

condições normais de sobrevivência. As políticas sócio-econômicas delegam ao Estado 

o planejamento do crescimento econômico, devendo com isso buscar atingir o social por 

meio do econômico, gerando emprego e renda. 

As políticas participativas remetem-se à formação de um sujeito social consciente, que 

seja capaz de definir seu destino e de entender a pobreza como socialmente injusta 

(Demo, 1994). O Estado deve servir como apoio e instrumentação, garantindo serviços 

públicos adequados ao exercício da cidadania, e não se utilizar desta ferramenta para 

impedir que a população se volte contra ele. A política participativa tem uma forte 

ligação com os novos movimentos sociais, já que estes também são formadores de 

opinião e do próprio sujeito social. 
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Aliado a esta idéia está a de Alves (1987), na qual o Estado é somente um dos modos de 

organização política e como tal, não deve ser identificado como a única forma de 

organização política possível. O Estado não deve pretender explicar todas as 

organizações de poder pois deve considerar as condições específicas de cada época e de 

cada modo de realização material da vida social, do modo capitalista de produção. O 

Estado existe sob a forma de regime político, e como tal, é resultado das lutas sociais e 

da divisão de classe, variando de acordo com a situação histórica e com a intensidade 

dessa luta. Para dar continuidade à acumulação, muitas vezes as elites têm de recorrer 

ao jogo das forças políticas, nem sempre acontecendo de forma pacífica. E essa mesma 

burguesia demonstra todo o poder que exerce sobre a sociedade ao fazer concessões em 

ocasiões específicas, quer seja ao proletariado, ao trabalhador rural ou à classe média 

(Alves, 1987). 

O processo de escolha das ações e metas do Estado é uma referência que privilegia o 

desenvolvimento econômico mesmo gerando concentração de renda e miséria. O Estado 

sempre influiu na organização do território brasileiro e, como coloca Schmidt e Farret 

(1986), 

"tem historicamente tentado ocupar plenamente o território 
nacional por intermédio do redimensionamento dos fluxos 
migratórios, da colonização dirigida ou subsidiada, através da 
implantação de novos eixos de comunicação, e da construção de 
novos núcleos urbanos" (Schmidt e Farret, 1986, p.15). 

Para Touraine (1995), o Estado e o seu poder não devem ser categorizados ou 

identificados com determinados grupos. Ao contrário, o Estado deve ser claramente 

separado da sociedade civil e da sociedade política, pois a “democracia é gerir a 

diversidade” (Touraine, 1995, p.30). Nos países cuja situação é de pobreza, 

dependência e fratura social, é necessário que haja uma mobilização muito forte, 
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geralmente assumida pelo Estado, para dispor de um certo tipo de projeto nacional, quer 

seja ele econômico, social, cultural, etc. O Brasil adequou-se à esta situação, 

especialmente com os Planos Nacionais de Desenvolvimento da década de 70. Touraine 

(1995) coloca que em alguns casos tal iniciativa pode dar certo, mas que em muitos 

casos foi necessário promover previamente a autonomia da sociedade civil para depois 

constituir um sistema político mediador. 

Ainda segundo Touraine (1995), atualmente “assistimos à crise das filosofias da 

história, não cremos mais na história como legitimação” (1995, p.32). Como não se 

tem mais o critério da história, ele aponta dois critérios possíveis: o da eficácia 

econômica e o da defesa da identidade. O primeiro é a “escolha da violência” (1995, 

p.33), na qual a base é o desenvolvimento econômico a qualquer custo, normalmente 

culminando com o acúmulo crescente de riquezas, gerando empobrecimento, miséria e 

injustiças. O segundo é a busca da identidade para se combater essa visão economicista 

e unitária, o que leva à fragmentação cultural e política. A saída deste dilema está no 

que Touraine (1995) coloca como a teoria da subjetividade, sendo o Sujeito o que luta 

contra essa fragmentação, combinando os dois lados por meio da “capacidade que têm 

os indivíduos, os grupos, as categorias e as coletividades de construírem sua própria 

experiência” (1995, p.33), de elaborar seus próprios projetos com liberdade e 

responsabilidade. 

A questão indígena, de certa forma, acaba por ser incluída nesta relação dicotômica na 

medida em que busca por meio do fortalecimento da identidade cultural uma espécie de 

defesa e antídoto contra as ações voltadas para a eficácia econômica. Neste sentido, a 

defesa dos direitos e do movimento indígena acaba por contribuir para a fragmentação 

do movimento ambientalista, pois enquanto fortalece a identidade cultural pode ao 
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mesmo tempo passar uma visão de ser esta uma sociedade supranacional, transcendendo 

os limites e se destacando das demais multi-etnias que ajudam a compor o país. Tal 

relação pode ser sentida na análise da questão geração hidrelétrica x impactos sócio-

ambientais, onde a salvaguarda legal dos direitos indígenas, mesmo que nem sempre 

observada e cumprida, pode fragmentar um movimento que poderia ter uma força muito 

maior uma vez que os não-índios de outras etnias e culturas não possuem um mesmo 

tratamento em termos de legislação. 

 

1.2 A Questão Ambiental3

A história recente aponta para as conseqüências negativas do crescimento e os fracassos 

na gestão do ambiente. Essas discussões vêm ocorrendo há pelo menos três décadas, e 

alguns marcos são destacados: a Conferência de Estocolmo em 1972, que foi a primeira 

grande conferência das nações sobre o meio ambiente; o Relatório Brundtland em 1987, 

resultado de uma comissão de estudos que cunhou as bases e o conceito de 

desenvolvimento sustentável; e a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento” - UNCED (Rio-92) que procurou o consenso para sua 

operacionalização. 

A partir dos anos 1970, com a crise estrutural do capital e as tensões no modo de 

produção e reprodução de mercadorias, fortaleceu-se a noção de limitação dos recursos 

naturais com receio de sua exaustão e das externalidades negativas causadas pela 

poluição. Nesta década predominava mundialmente a idéia de que a chamada crise 

                                                           
3 Os fundamentos desta discussão começaram a ser gestados a partir da Dissertação de Mestrado 
“Extrativismo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: O Caso da Reserva Extrativista do Rio 
Ouro Preto, Guajará-Mirim – Rondônia”, de Luciana Rocha Leal da Paz sob orientação de Deis Elucy 
Siqueira, Universidade de Brasília — UnB, Departamento de Sociologia, Área de Concentração: Estado e 
Sociedade, Brasília, agosto de 1997. 
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ambiental era fruto da exploração dos recursos naturais e da poluição, vivenciando-se o 

fim de uma certa prosperidade pelos avanços tecnológicos. Os impactos eram 

percebidos como inevitáveis e inerentes à expansão capitalista, não sendo os aspectos 

sociais desta crise sequer cogitados. 

A publicação do livro “The Limits to Growth” (Meadows et al., 1972) um estudo 

realizado pelos técnicos e cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) por 

encomenda do Clube de Roma, representou o centro das discussões desta década. O 

Clube de Roma foi uma associação de cientistas, empresários e economistas reunidos 

em 1968, em Roma, para refletir sobre os problemas do sistema global e propor novas 

atitudes, políticas e instituições capazes de minorar tais problemas. O chamado 

Relatório Meadows avaliou a degradação ambiental planetária apresentando a noção da 

finitude dos recursos naturais através de um modelo matemático que fazia a 

interpolação de cinco variáveis: industrialização, população, má-nutrição, recursos 

naturais não renováveis e meio ambiente. Foram construídos vários cenários futuros e 

em todos a tendência ao colapso era o resultado mais provável. 

Nobre (2002) aponta para o apelo publicitário do livro, cuja publicação foi antecipada 

para alcançar e de certa forma orientar os debates empreendidos na primeira 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo no ano de 

1972. Duas críticas logo emergiram das premissas adotadas pelo estudo, uma em 

virtude da única solução viável apontada ter sido a adoção do crescimento zero, e a 

outra por agregar todos os dados desconsiderando as diferenças entre as localidades do 

globo e as alterações sócio-políticas, técnicas ou econômicas que poderiam ocorrer. 

As críticas a idéia do crescimento zero acabaram por se aproximar do pensamento 

marxista, incutindo um significado de que o fim do modo de produção de mercadorias 
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seria em si mesmo uma catástrofe. Contudo, Nobre (2002) reforça uma posição 

contrária afirmando que a intenção do livro “The Limits to Growth” era fortalecer o 

pensamento de que “desenvolvimento não significa necessariamente crescimento 

econômico e que crescimento zero (ou equilíbrio global) não significa estagnação (...)” 

(Nobre, 2002, p. 31) [grifos do autor]. A controvérsia gerada pelo livro acabou 

contribuindo para uma certa propagação da questão ambiental, bem como para a 

ponderação do caráter finito dos recursos naturais e dos impactos causados pela 

poluição nas discussões dos processos econômicos e sociais. 

Enquanto a ótica da política ambiental da década de 1970 foi pautada nas ações 

corretivas, basicamente pelo controle da poluição, com a gestão ambiental sendo feita 

diretamente pela ação do poder público, os anos 1980 foram marcados pela ótica 

preventiva, com a introdução da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) para auxiliar 

no processo de tomada de decisão. Segundo Montibeller (2004, p. 40), o final dos anos 

1980 e o ano de 1990 foram marcados pela “mudança de um movimento que se 

interessava pelos problemas ecológicos mas não os vinculava ao tema do 

desenvolvimento socioeconômico: economia e ecologia eram percebidas como 

realidades antagônicas”. 

A década de 1990, por sua vez, possui uma ótica integradora, baseada na percepção dos 

efeitos ambientais globais, no binômio desenvolvimento e conservação ambiental e na 

busca pelo desenvolvimento sustentável. A estratégia institucional é descentralizadora, 

passando a gestão ambiental a ser não somente restrita ao poder público, mas incluindo 

instituições privadas e não-governamentais, favorecendo o surgimento de novos atores. 

As negociações e os acordos internacionais envolvendo o meio ambiente passam a ser 

de interesse global, sendo este incluído nas pautas das agendas sócio-econômicas dos 
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diferentes países. Esta década também é palco tanto do estabelecimento dos 

instrumentos da gestão ambiental privada, como as normas da ISO 14.000, selos verdes 

e outros padrões ambientais de produtos, quanto da implantação de instrumentos 

econômicos de controle da poluição, especialmente nos países industrializados. Em 

relação ao Brasil, observa-se a existência de algumas iniciativas pioneiras como o 

ICMS Ecológico e a introdução do Princípio do Poluidor Pagador na gestão dos 

recursos hídricos. 

 

1.3 Gestão Ambiental no Brasil 

A evolução da política ambiental no Brasil aconteceu concomitantemente ao processo 

internacional, sendo que os marcos nacionais começaram a ser estabelecidos depois da 

Conferência de Estocolmo (1972), destacando-se a criação da SEMA – Secretaria 

Especial de Meio Ambiente atuante no âmbito federal, e de alguns órgãos estaduais de 

meio ambiente. Assim, a década de 1980 foi palco da institucionalização da gestão de 

recursos hídricos, existindo cinco ministérios com tal atribuição, todos coordenados 

pelo MME. As discussões e novos estudos ambientais apontam no sentido da limitação 

da disponibilidade dos recursos hídricos, aumentando a importância da questão da 

consideração da água como bem econômico. Emerge então a necessidade de 

mecanismos que viabilizem o controle e o monitoramento das obras de interesse comum 

de forma a permitir a continuidade do uso da água de forma sustentável (Romera et al., 

1999). 

A avaliação das limitações da disponibilidade é realizada hoje pela comunidade 

científica de forma multidisciplinar, englobando variáveis climatológicas, hidrológicas e 
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ambientais, até então estudadas como ciências relativamente independentes. O conceito 

de desenvolvimento sustentável é atualmente um importante componente nas discussões 

sobre a gestão dos recursos hídricos, tendo sua base no estudo da bacia hidrográfica 

como unidade de gestão, avaliando-se as ações antrópicas sobre o meio físico e social. 

O uso dos recursos hídricos no Brasil resultou na instalação de setores estanques com 

gestões independentes. Para a gestão do meio ambiente, tem que ser considerado que a 

proteção ambiental é um interesse público, sendo um direito do cidadão e uma 

responsabilidade do Estado com as gerações presentes e futuras, existindo também uma 

obrigação jurídica neste sentido. A proteção do meio ambiente abrange os três níveis do 

poder público, Federal, Estadual e Municipal, sendo que todos têm autonomia para 

fazer suas leis. Pinguelli Rosa (1993) coloca que o problema real não é a insuficiência 

nem a má qualidade das leis e sim suas aplicações, pois entram em conflito com 

interesses particulares. 

Desta forma, algumas questões ganham extrema importância, principalmente em 

relação ao uso e propriedade da terra, e mais especificamente o caso da geração 

hidrelétrica, que traz graves conseqüências para as comunidades rurais, ribeirinhas e 

indígenas na Amazônia. Por suas especificidades físicas, ecológicas, sociais e étnicas, 

esta região requer uma legislação particular destinada a estabelecer uma política de 

convivência pacífica com as diversas comunidades e com o meio ambiente. 

As atividades ou empreendimentos potencialmente modificadores do meio ambiente, 

discriminados pela Resolução CONAMA 237/97, são passíveis de licenciamento 

ambiental, sendo este definido como o 

“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
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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” 
(Resolução CONAMA nº 237/1997, artigo 1º). 

Os empreendimentos e atividades que se utilizam dos recursos ambientais de forma a 

gerar algum tipo de degradação ou poluição devem ser submetidas ao prévio 

licenciamento ambiental, devendo ser efetuado no órgão ambiental competente, o 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

em nível federal, e os órgãos ambientais estaduais e municipais. Ao IBAMA compete o 

licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto de 

abrangência nacional, que afete diretamente dois ou mais Estados ou as localizadas ou 

delineadas no Brasil e em um país limítrofe, no mar, na plataforma continental, em 

terras indígenas ou em unidades de conservação de domínio da União. São também 

incluídas nesta listagem as atividades que lidam com material radioativo ou que 

utilizam energia nuclear bem como bases ou empreendimentos militares, quando couber 

(art. 4º, Res. CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997). A competência dos órgãos 

ambientais estaduais ou do Distrito Federal abrange o licenciamento ambiental de 

atividades cujos impactos estão localizados em mais de um Município, que estejam 

localizados em unidades de conservação de domínio estadual, em florestas e demais 

formas de vegetação natural de preservação permanente, ou os delegados pela União 

por instrumento legal ou convênio (art. 5º, Res. CONAMA nº 237, de 19 de dezembro 

de 1997). Compete aos órgãos ambientais municipais o licenciamento de atividades de 

impacto local e dos que lhes forem delegados pelos Estados através de instrumentos 

legais ou convênios (art. 6º, Res. CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997).  
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O art. 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997, coloca que o poder público, no 

exercício de sua competência de controle, pode expedir as seguintes licenças, que 

podem ser expedidas de forma isolada ou sucessiva, variando em concordância com a 

natureza, característica e fase do empreendimento: 

 Licença Prévia (LP) - expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, 

tem por objetivo aprovar sua localização e concepção, atestar a viabilidade 

ambiental e estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de implementação; 

 Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 

de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes; 

 Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento 

após a verificação do efetivo cumprimento do que foi determinado nas licenças 

anteriores, incluindo as medidas de controle ambiental e os condicionantes 

determinados para a operação. 

A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA é um dos instrumentos da Política Nacional 

de Meio Ambiente. A Resolução CONAMA nº 01/1986, que estabeleceu os critérios 

básicos, responsabilidades e diretrizes gerais para o uso e implantação da AIA definiu 

impacto ambiental, em seu art. 1º, como 

“(...) 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: a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade 
dos recursos ambientais”. 



  28

Bolea (1984) define Impacto ambiental em relação a um projeto ou atividade que 

modifique o meio natural ou social, sendo fixado como a diferença entre como o meio 

ambiente futuro evoluiria com ou sem a realização do projeto. O impacto ambiental 

possui como atributos principais a magnitude, relacionada com a grandeza em termos 

absolutos sendo uma medida qualitativa ou quantitativa, e a importância é a ponderação 

do grau de significação do impacto. 

A legislação do Rio de Janeiro (Deliberação CECA nº 1078/87) definiu AIA como o 

instrumento de execução da Política Ambiental que se constitui num conjunto de 

procedimentos técnicos e administrativos, visando à realização da análise sistemática 

dos impactos ambientais dos estabelecimentos de sua atividade e de seus direitos 

alternativos, de forma a embasar as decisões quanto ao seu licenciamento. Nesta 

concepção em vigor, a AIA se caracteriza por uma ótica mais preventiva, característica 

da década de 80. 

A Resolução CONAMA nº 001/1986, definiu os parâmetros dos dois instrumentos da 

AIA, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), instituído inicialmente pela Lei 

nº6.803/1980, e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), determinando suas 

atividades obrigatórias. Neste sentido, EIA é um “Relatório técnico, elaborado por 

equipe multidisciplinar, independente do empreendedor, profissional e tecnicamente 

habilitada para analisar os aspectos físico, biológico e socieconômico do ambiente 

(...)”(Braga et al., 2002, p. 253) e o Rima é o “Relatório-resumo dos estudos do EIA, em 

linguagem objetiva e acessível para náo técnicos” (Braga et al., 2002, p. 253). 

Além de atender à legislação, em especial o estabelecido na Política Nacional de Meio 

Ambiente, o EIA possui as seguintes diretrizes gerais (art. 5º da Res. CONAMA 

nº001/1986): 
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“I. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 
localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não 
execução do projeto; 
II. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 
gerados nas fases de implantação e operação da atividade; 
III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 
influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 
hidrográfica na qual se localiza;  
IV. Considerar os planos e programas governamentais, 
propostos e em implantação na área de influência do projeto, e 
sua compatibilidade”. 

O EIA deve apresentar, no mínimo as seguintes atividades técnicas (art. 6º da Res. 

CONAMA nº 001/1986): 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto considerando o meio físico, o 

meio biológico e os ecossistemas naturais, e o meio sócio-econômico, descrevendo e 

analisando de forma completa os recursos ambientais e suas interações de forma a 

caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto.  

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, considerando a 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, e discriminando os impactos positivos e negativos, diretos e 

indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e 

benefícios sociais.  

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e avaliação da 

eficiência de cada uma.  

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. 

De forma semelhante, a legislação estabelece o conteúdo mínimo do Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA:  
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I - Objetivos e justificativas do projeto, relação e compatibilidade com as políticas 

setoriais, planos e programas governamentais; 

II - Descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando as 

matérias primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnica 

operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, e os empregos 

diretos e indiretos a serem gerados nas fases de construção e operação; 

III - Síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência 

do projeto;  

IV - Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 

atividade;  

V - Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as 

diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese 

de sua não realização;  

VI - Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos 

impactos negativos;  

VII – Apresentação do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável. 

 

Para ser efetiva em seu objetivo de auxiliar a tomada de decisão, a avaliação de 

impactos ambientais precisa estar articulada no processo de planejamento global, 

devendo ser efetuada antes do início de um empreendimento, juntamente com a 

avaliação técnico-econômica. Ela deve acompanhar todo o processo decisório, 

evoluindo do âmbito nacional para o regional e local, e deve também estar articulada 
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tanto horizontalmente (esferas política, tecnológica e econômica) quanto verticalmente 

(nas várias etapas do planejamento). 

Toda obra de engenharia possui um impacto ambiental a ser avaliado. Castro e Andrade 

(1988) estabeleceram três operações ideológicas escondidas na noção de impacto 

ambiental. A primeira delas aparece quando se analisa a implantação dos projetos 

hidrelétricos. A obra já aparece como fato consumado, imutável, ao qual cabe apenas 

aceitar e se adaptar. A segunda operação ideológica é aquela que considera as 

populações impactadas como parte do ambiente em que se fará a obra. As partes 

afetadas não são consultadas e somente se vêem opções para a minimização dos 

impactos negativos. Existem portanto duas entidades em confronto: o Estado, que é a 

causa e o agente, e a Natureza, que é paciente e apenas reativa. A engenharia passa a ser 

engenharia social. A última operação ideológica é aquela em que se escondem as 

dimensões políticas dos projetos. O Estado passa a ser identificado como a "sociedade" 

brasileira em geral, e as verdadeiras sociedades são apenas objetos do Estado. A obra 

passa a ser um acontecimento natural e inevitável. Com isso, a noção de ambiente e de 

impacto ambiental é incorporada pelo arsenal ideológico do Estado, escondendo todo o 

processo de dominação política. 

Os índios, enquanto parte componente do ambiente da obra de engenharia, são 

considerados como povos naturais, aqueles que vivem totalmente integrados à natureza, 

constituindo um modelo ecológico que devemos preservar, do mesmo modo que se 

preserva o meio ambiente. Dessa forma, destituem-se todos os direitos políticos das 

sociedades indígenas, passando a serem diferenciados dentro da nação. Por esta visão, 

os índios são considerados, portanto, representantes ainda não evoluídos da espécie 

humana, devendo passar por mudanças para se tornarem sociais para o Estado. Por 
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estarem nesta transição, o Estado se sente na obrigação de monitorá-los, ou seja, de 

deslocar, confinar e tomar suas terras. As obras de implantação de Usinas Hidrelétricas 

fazem parte deste processo de transição a que estão submetidos. Atrás de uma relação 

de proteção, estão escondidas a violência e a dualidade, pois por um lado o índio tem 

grande valor nacional e por outro ele se constitui em um empecilho ao progresso da 

Nação. 

1.4 Impactos Ambientais de Hidrelétricas4

Os impactos ambientais de hidrelétricas advindos das etapas de planejamento, 

construção e operação, bem como da formação de reservatórios, ocorrem pela 

modificação do meio ambiente natural para a geração de energia elétrica, através da 

utilização da energia potencial das quedas d’água. O principal impacto é a própria 

modificação dos rios e cursos d’água com a interrupção do seu curso natural e a 

conseqüente modificação do regime hídrico, passando de águas correntes a águas 

paradas, o que acaba por transformar todo o meio ambiente circunvizinho. 

Para Salles (1993), o rio “é qualquer curso de água doce, ou fresca, maior do que um 

córrego, que escoa suas águas em um canal definido” (p.685). Schäfer (1984) coloca 

que em termos hidrológicos, o rio corresponde a um sistema aberto, com um fluxo 

contínuo da fonte à foz, sendo considerado como uma seqüência de ecossistemas, onde 

a correnteza é o vetor predominante que desloca os efeitos espacialmente. O autor 

coloca ainda que o balanço hídrico e a energia proveniente da cobertura da bacia 

(relevo, vegetação, solos, etc.) são determinantes da vazão e da tipologia de um rio. 

“Uma cobertura vegetal muito densa, retém grande quantidade de 

                                                           
4 Esta discussão começou a ser empreendida no documento “Relatório Ambiental do GT Ponte de Pedra”, 
parte integrante dos estudos da FUNAI relativos à identificação e delimitação da Terra Indígena Ponte de 
Pedra, de ocupação dos índios Parecis, no estado do Mato Grosso. 
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água precipitada, evaporando grande parte, e diminuindo, desta 
forma, a porcentagem de água que escoa superficial ou 
subterraneamente. Campos abertos ou até mesmo áreas edificadas, 
induzem a um escoamento maior.” (Schäfer, 1984, p.305) 

Um maior escoamento dos rios pode causar efeitos ambientais negativos, como o 

aparecimento da erosão, corrosão ou sedimentação. Schäfer (1984) define estes três 

processos: 

“Erosão corresponde à movimentação de uma massa sólida 
através de uma massa líquida corrente; corrosão é a 
movimentação de uma massa sólida através de outra massa sólida 
dentro de um fluxo líquido; e sedimentação é a acumulação de 
uma massa sólida através de uma massa líquida.” (p.314) 

Estes três processos são determinados pela velocidade e quantidade da água bem como 

pelo grau de turbulência do fluxo. O rio é comparado por Schäfer a uma máquina, cuja 

força tem como limites a erosão (onde a força ativa é maior, sendo capaz de mover o 

material sólido pela força da água) e a acumulação (força ativa menor, não possuindo 

força suficiente para mover o material sólido), mantendo assim o equilíbrio do leito e do 

fluxo de água do rio. A modificação no fluxo é diretamente proporcional à mudança na 

força ativa do rio, alterando tanto o processo de erosão quanto o de acumulação, 

provocando uma mudança geral no seu leito. 

A cobertura vegetal, por sua vez, influencia o regime fluvial de um rio diminuindo a 

água de rolamento superficial e aumentando a infiltração. No primeiro caso, há 

prejuízos no transporte de sedimentos e no segundo há uma quebra no fluxo dos lençóis 

freáticos de escoamento subsuperficial e subterrâneos (Costa, 1991). Em relação à 

cobertura vegetal especificamente relacionada aos rios, no caso, a mata ciliar, Reichardt 

(1989) coloca que esta ocorre concomitante às ribanceiras dos rios ou igarapés e às 

superfícies de inundação, chegando próximas às margens dos corpos d’água. Possui 

grande importância como controlador hidrológico de uma bacia uma vez que regulam 
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os fluxos de água entre as áreas mais altas da bacia e o sistema aquático, sendo parte 

integrante da rede de drenagem da bacia hidrográfica. Segundo Reichardt (1989, p.23) 

“A presença da floresta aumenta a condutividade hidráulica da superfície do solo. Este 

fator dá à mata ciliar o caráter regulador da bacia, muitas vezes atuando como filtro”. 

A função hidrológica do ecossistema ripário é desempenhada através da estabilização 

das áreas das ribanceiras dos rios, feita através de algumas formas principais, listadas 

por Lima (1989, p.27): 

“-  estabilização dessa área crítica que são as ribanceiras do rio, 
pelo desenvolvimento e manutenção de um emaranhado radicular; 
- como tampão e filtro entre os terrenos mais altos e o ecossistema 
aquático, participa do controle do ciclo de nutrientes na bacia 
hidrográfica, através de ação tanto no escoamento superficial, 
quanto na absorção de nutrientes do escoamento subsuperficial 
pela vegetação ciliar; 
- pela diminuição e filtragem do escoamento superficial que 
impede ou dificulta o carreamento de sedimentos para o sistema 
aquático, contribuindo, desta forma, para a manutenção da 
qualidade da água nas bacias hidrográficas; 
- pela sua integração com a superfície da água, proporciona 
cobertura e alimentação para peixes e outros componentes da 
fauna aquática; 
- pela mesma razão, intercepta e absorve radiação solar, assim 
contribuindo para a estabilidade térmica dos pequenos cursos 
d’água”. 

Uma outra função das matas ciliares é a manutenção da qualidade da água, uma vez que 

representam as áreas mais sensíveis da bacia, ou seja, localizam-se às margens dos 

cursos d’água e ao redor das nascentes. Sua presença ajuda na diminuição do 

escoamento superficial, que causa erosão e carreamento de nutrientes e sedimentos para 

os rios (Lima, 1989). Sobre este assunto Ganem (1998) afirma que  

“a qualidade da água está diretamente relacionada com o tipo de 
manejo dado à bacia hidrográfica, associada às características 
físicas e químicas do solo, às fases do ciclo hidrológico, assim 
como às características fisiográficas da mesma. As atividades de 
uso e manejo do solo podem modificar a qualidade e a quantidade 
de água de acordo com o tipo de interferência realizada na área” 
(p.07). 
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As bacias hidrográficas constituem uma extensa rede hidrográfica cujos elementos são 

interconectados entre si, unindo pequenos córregos a grande mananciais. Qualquer 

interferência pode afetar toda a área da bacia. A ação antrópica sobre os regimes 

fluviais pode ser constatada através de várias atividades, como o desmatamento da 

vegetação nativa e sua transformação em campos, e principalmente a construção de 

barragens. Costa (1991) atesta que “essas interferências têm exercido efeitos marcantes 

sobre os sistemas fluviais, modificando-lhes tanto a forma do leito, o volume e as 

características de fluxo, quanto a qualidade química de suas águas” (p.47). 

Desta forma, os impactos ambientais advindos da implantação de usinas hidrelétricas 

sobre o meio físico podem ser sentidos em relação ao clima, hidrologia, eutrofização5, 

solo e geologia (Schaeffer, 1986). Em termos climáticos, os reservatórios podem 

exercer influências sobre o microclima, sendo que a importância dos impactos 

dependerá do tamanho da represa e do grau de modificação dos fatores naturais 

influenciadores do clima. Pode ocorrer a formação de nevoeiros e o aumento da 

umidade relativa do ar na vizinhança. Em termos de hidrologia, há uma modificação no 

ciclo hidrológico do rio, e caso estas sejam significativas, podem causar mudanças no 

leito do rio tanto por erosão quanto por sedimentação, bem como alterações na 

qualidade da água do reservatório. Além disso, a vegetação da bacia hidrográfica pode 

ser modificada através do desmatamento, o que pode causar erosão do solo, aumento do 

grau de assoreamento do reservatório e diminuição da capacidade do solo de retenção 

das águas pluviométricas. 

                                                           
5 Eutrofização é o aumento de substâncias nutritivas na água de um rio ou lago, como por exemplo os 
fosfatos e nitratos presentes nos fertilizantes químicos, os esgotos, entre outros. Nos primeiros anos do 
reservatório, a vegetação inundada em decomposição aumenta a demanda por oxigênio, acabando por 
afetar a qualidade da água. As substâncias não absorvidas pela vegetação estimulam a proliferação de 
algas e plantas aquáticas em excesso, e que ao morrer ficam então depositadas no fundo dos 
reservatórios. Aos poucos, as condições de vida vão ficando cada vez mais desfavoráveis, diminuindo o 
teor de oxigênio e fazendo desaparecer a vida animal aquática (Schaeffer, 1986). 
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As alterações na composição físico-química dos solos se fazem sentir, por fim, na 

própria fauna e flora da região e no desenvolvimento das atividades humanas, devido à 

propagação dos seus efeitos em todos os ecossistemas existentes. 

Os impactos sobre o meio biótico incluem aspectos em relação à flora e fauna aquática, 

e a flora terrestre. A formação dos reservatórios favorece a proliferação de espécies 

nocivas de vegetação aquática, que além de transmitirem doenças, prejudicam os usos 

múltiplos da água através da redução da correnteza do rio, aumento da disposição de 

sedimentos, dificuldade para a passagem de embarcações e para a pesca comercial, 

deposição de grande volume de matéria orgânica e a conseqüente estagnação da água, 

entre outros fatores (Schaeffer, 1986).  

Já em relação à fauna aquática, as barragens acabam sendo um problema para os peixes 

na medida em que compõem uma barreira que provoca alterações na extensão e 

qualidade dos locais de desova e alimentação devido a “modificações na velocidade, 

temperatura, química, turbidez e redução no volume de água a jusante da barragem” 

(Schaeffer, 1986, p.52). Na flora terrestre, por sua vez, os impactos incluem a discussão 

acerca da manutenção ou não da vegetação ao redor do reservatório, sendo esta 

“essencial para a que se evitem danos à piscicultura e pesca, danos à navegação, 

proliferação de doenças endêmicas transmitidas por vetores aquáticos, erosão, 

deslizamentos e desmoronamentos” (Schaeffer, 1986, p.52). As opções existentes 

variam entre o desmatamento total do futuro reservatório, que é a mais dispendiosa, o 

desmatamento seletivo, que retira apenas a madeira com valor comercial e utiliza 

recursos que seriam perdidos, ou o desmatamento zoneado, que possibilita a 

comercialização de parte da madeira extraída e permite os usos múltiplos da água. A 
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escolha depende de fatores como temperatura e profundidade da água, topografia, tipo 

de vegetação existente, entre outros. 

 

 1.4.1 – Considerações sobre o Ciclo de Vida das Usinas Hidrelétricas 

Os impactos advindos da construção de hidrelétricas são bem mais amplos do que o 

barramento em si, incluindo todo o ciclo de vida do projeto, a saber, planejamento, 

construção, operação e descomissionamento. A fase do planejamento, especialmente 

ao considerarmos grandes empreendimentos, suscita incertezas e considerações sobre 

seus impactos entre a população que potencialmente pode vir a ser atingida. Assim, 

pode haver na região um movimento em duas direções, enquanto que por um lado pode 

incidir um fluxo migratório com interesses na compra da terra buscando uma potencial 

compensação, na procura de trabalho e no estabelecimento de lojas e serviços; por 

outro, pode haver uma grande dificuldade de venda de imóveis e propriedades em 

virtude das incertezas sobre o empreendimento (Vanclay, 1999). As dúvidas quanto ao 

empreendimento e a especulação por ele gerada podem provocar uma grande 

mobilização social em prol da defesa dos interesses dos prováveis atingidos e do 

patrimônio natural da região, como ocorre com a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

cuja fase de planejamento vem se arrastando ao longo do tempo em virtude de pressões 

sociais, tendo inclusive provocado uma mudança no projeto original visando alagar uma 

área menor. 

A fase da construção é longa, podendo chegar a 10 anos a depender do tamanho da 

usina, e inclui outras atividades em paralelo como o reassentamento populacional e a 

implementação de rodovias e outros aspectos ligados à infra-estrutura. Os impactos 
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nesta fase são muitos e de variados tipos, incluindo desde os intrínsecos a uma 

construção de grande porte, até as mudanças no regime hídrico e o grande número de 

trabalhadores que passa a habitar a região durante os anos de construção, que cria uma 

pressão nas cidades e municípios vizinhos à obra, aumentando a demanda por bens e 

serviços, elevando o preço dos imóveis   e gerando uma inflação local. A compensação 

financeira pelos impactos do empreendimento é normalmente implementada após o 

início da operação da usina. Contudo, é necessário atuar ainda na fase da construção no 

sentido de reduzir os grandes impactos gerados e minimizar as externalidades que 

sobejam para as populações dos municípios próximos à obra. Neste sentido, Vanclay 

(1999) coloca que o fornecimento de informações adequadas e o incentivo à 

participação comunitária no planejamento pode contribuir para reduzir os impactos e 

incertezas associadas à usina. 

A fase de operação e manutenção sinaliza que a construção já foi encerrada e, 

portanto, que os trabalhadores já não se encontram mais no local, podendo causar 

mudanças profundas nas comunidades, que passam a viver um período de readaptação 

socioeconômica e cultural. 

Apesar do descomissionamento de barragens ser um assunto relativamente novo no 

Brasil, esta fase também deve ser considerada. Segundo Oyamaguchi (2005, p.1), 

descomissionamento se refere à “a remoção parcial ou total da estrutura da barragem 

visando a recuperação ambiental, resolução de um problema social ou econômico”, 

sinalizando que a represa vai perdendo sua função com o passar do tempo, necessitando 

de grandes trabalhos de manutenção ou de reforço, transformando-se em um passivo 

ambiental.  
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 1.4.2 – Impactos Sociais de Usinas Hidrelétricas 

Em relação aos fatores sócio-culturais, Ruwer (2004) levantou alguns aspectos 

importantes de serem considerados quando da inserção de um empreendimento 

hidrelétrico em uma determinada região, conforme mostra o Quadro 1. É importante que 

as questões regionais sejam incluídas desde a fase do planejamento, de forma que o 

projeto possa prever, mitigar ou minimizar os efeitos adversos, mobilizando recursos e 

contribuindo para a qualidade de vida da população direta e indiretamente atingida. 

QUADRO 1 

Aspectos Relevantes na Inserção de Um Empreendimento Hidrelétrico em uma 

Determinada Região. 

Dinâmica populacional: condições de assentamento urbano, qualidade de 
vida e alterações na nucleação urbana original. 

Dinâmica econômica: Comportamento da economia municipal em função 
da perda de recursos naturais, renúncia de produção agropecuária e 
desativação de estabelecimentos industriais e comerciais. Benefícios 
propiciados pelo empreendimento, como implementação de atividades 
turísticas ligadas ao reservatório. 

Nível de emprego e renda (urbano e rural). 

Participação absoluta e relativa do incremento de receita propiciado pelo 
empreendimento na arrecadação municipal; destaque para eventuais 
políticas de investimentos em infraestrutura básica, impulsionados pelo 
aumento da arrecadação. 

Aumento das despesas da administração pública municipal e estadual em 
função da manutenção de serviços de atendimento a necessidades criadas 
a partir da inserção do empreendimento. 

Alterações nas tradições culturais. 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

(Município(s) afetados(s), 
c/destaque àqueles que 
tiveram sua demanda 

populacional e econômica 
alterada em função do 

empreendimento) 

Benefícios da energia em nível local e regional. 

Atividades econômicas e infraestrutura: uso e ocupação do solo; usos da 
água no recurso hídrico aproveitado pela usina; atividade produtiva 
primária; relações sociais de produção; atividades turísticas e recreação e 
lazer. 

ÁREA DIRETAMENTE 
AFETADA 

 
(Propriedades, 

estabelecimentos do entorno 
do reservatório, área de 

entorno e áreas de 
reassentamento) 

Aspectos populacionais e qualidade de vida: alterações significativas no 
número, padrão habitacional e na condição de ocupação. 

Fonte: RUWER, 2004. 
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Desta forma, os impactos sociais da construção de usinas hidrelétricas ocorrem em 

grande medida pela modificação da estrutura sócio-econômica e cultural regional e 

local, causando desequilíbrios em termos de mercado de trabalho, infra-estrutura, 

organização social e economia em geral. O impacto já tem início ainda antes do período 

de construção, com as especulações a respeito da obra, gerando incertezas e 

inseguranças. O impacto da fase da construção tem início com os conflitos entre a 

sociedade local e a massa de trabalhadores que se dirige à região em caráter temporário, 

criando uma demanda de bens, serviços e infra-estrutura que eleva os preços e ressalta a 

diferença de nível de renda dos são empregados localmente e dos alocados na obra, que 

possui uma demanda bastante especializada e salários mais elevados (Schaeffer, 1986). 

Ao final das obras, parte deste investimento público e privado passará a ficar ocioso, 

gerando um novo período de adaptação social e econômica. O término da obra da usina 

normalmente gera um vácuo na economia regional, principalmente com a redução do 

número de empregos, aumento da migração para outras obras e em busca de 

oportunidades não oferecidas localmente, entre outros problemas. 

Goldsmith e Hildyard (1984) colocam que uma das conseqüências inevitáveis da 

inundação de uma área é a necessidade de retirada e reassentamento populacional, 

destacando que a falta de compensação adequada e a relocação para terras inferiores às 

anteriormente ocupadas acabam se tornando um padrão. Schaeffer (1986) afirma que 

este processo é bem mais complexo do que a mera questão logística, uma vez que inclui 

a adaptação humana e ajustes individuais e institucionais, que requerem 

acompanhamento e assistência até que a população volte a ficar integrada à sua 

realidade, com as tensões sociais já minimizadas e o padrão de vida restabelecido ou 

preferencialmente melhorado. 
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O pagamento de indenizações de propriedades e benfeitorias inundadas nem sempre é 

capaz de resolver os problemas da população atingida, mais especificamente daqueles 

que não detém terras ou apenas possuem pequenas propriedades. O valor recebido 

muitas vezes acaba sendo utilizado para a subsistência enquanto não conseguem retirar 

seu sustento da produção, considerando ainda que as indenizações tendem a ter valores 

mais baixos, a depender da capacidade de mobilização social e negociação com o 

empreendedor. Há ainda uma tendência para se aumentar o valor da terra nas 

imediações da obra, dificultando as possibilidades de compra de um local com 

características semelhantes à situação anterior (Schaeffer, 1986). 

 

 1.4.3 – Impactos de Hidrelétricas em Terras Indígenas 

O Relatório ‘Povos Indígenas, suas Populações e Áreas, e os Graus de Impacto 

Provocado pelas Usinas Hidrelétricas Compreendidas no Plano 2010’ (IPARJ, 1989) 

adota o conceito de impacto global para se referir aos efeitos sofridos pelos povos 

indígenas quando confrontados com empreendimentos que causam danos globais como 

hidrelétricas, estradas, ou projetos de desenvolvimento regional. Estes danos acabam 

por interferir em muitos ou quase todos os setores da vida de um povo indígena, 

acabando por afetar a etnia e a própria cultura. O mais usual é dividir os impactos em 

diretos e indiretos, contudo os dois podem provocar impactos globais, sendo que muitas 

vezes se pode ter impactos indiretos provocando danos mais profundos e permanentes 

do que os diretos. 

Desta forma, a simples classificação do impacto, quer seja em direto e indireto, ou por 

bacia ou proximidade geográfica, é insuficiente para compreender a verdadeira natureza 
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do dano que uma hidrelétrica pode causar em um povo indígena. É de fundamental 

importância que se tenha um profundo conhecimento da história, da cultura e dos 

problemas regionais dos povos indígenas a serem atingidos por um determinado 

empreendimento hidrelétrico para que se possa construir um quadro mais real de qual 

população poderá vir a ser impactada e, assim, obter diretrizes adequadas para a 

interação com esses povos e para o tratamento do dano em si. 

O relatório supra citado (IPARJ, 1989) adota alguns critérios para a classificação dos 

impactos globais sofridos pelos povos indígenas que vierem a ser atingidos por 

hidrelétricas, que serão descritos a seguir: 

A - Por Bacia Hidrográfica: bacias referentes aos lagos das hidrelétricas que 
atingem os territórios indígenas, podendo ter cinco graus possíveis de 
interferência:  

A1: áreas direta ou permanentemente inundadas; 
A2: áreas intermitentes ou sazonalmente inundadas; 
A3: áreas contíguas ou tangentes ao lago; 
A4: áreas nas margens de cursos d’água afetados pelo lago; 
A5: áreas localizadas na bacia que se forma o lago, mas longe dos 
cursos d’água principais, ou aquelas áreas situadas no divisor de 
águas da bacia em questão; 
A6: áreas na bacia da hidrelétrica com localização desconhecida ou 
imprecisa. 

B – Proximidade: organização espacial do que está relacionado com a 
implantação de hidrelétricas (barragens, estradas, reassentamentos...), sendo 
que esses impactos nas terras indígenas são quase tão importantes quanto os 
do parâmetro bacia hidrográfica. 
C – Inter-relacionamento Étnico: grupos atingidos por afinidades ou 
diferenças histórico-culturais, mesmo que não estejam sob a influência das 
hidrelétricas. Incluem também as modificações culturais provenientes do 
processo de implantação do empreendimento, sendo que a quantificação é 
feita com o estudo de cada caso. 
D – Risco de Extinção: grupos atingidos por impactos globais que estão em 
risco de extinção física ou étnica. 
E e F – Conhecimento Exterior: grupos que conhecem ou não os efeitos da 
dominação da sociedade nacional, que conseguem ou não identificar a sua 
complexidade, podendo ou não se posicionar em relação a eles.  
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Ao considerar o conceito de meio ambiente, Schaeffer (1986) enfatiza a complexidade 

do meio ambiente humano, sendo que: 

“as dimensões sociais, culturais, estéticas ou éticas do meio 
ambiente humano somente têm significado e são operativas na 
medida em que exista a capacidade de se perceber essas variáveis e 
se reagir a elas. A complexa estrutura das sociedades humanas 
determina que o êxito e inclusive a sobrevivência do indivíduo, do 
grupo, da sociedade e da humanidade pode depender, em um sentido 
muito real, de sua capacidade de perceber e reagir frente a variáveis 
de natureza fundamentalmente diferente daquela própria das 
variáveis biológicas e físico-químicas que compõem o meio ambiente 
total dos organismos mais simples. Portanto, estas novas variáveis, 
que de fato representam novas dimensões, são tão legitimamente 
parte do meio ambiente humano como as variáveis bio-físico-
químicas.” (Schaeffer, 1986) [grifos nossos] 

É neste sentido que devem ocorrer as discussões sobre impactos ambientais de projetos 

hidrelétricos em terras indígenas, ou seja, considerando todas as dimensões, as culturais, 

sociais, éticas e estéticas do meio ambiente, além da simples análise as variáveis bio-

físico-químicas. 

Ao levantar aspectos relativos a este diferencial em termos de impactos, Colchester 

(2000) enfatiza que o reassentamento involuntário advindo de projetos hidrelétricos 

ocorrem geralmente com os setores mais pobres e vulneráveis da sociedade, 

principalmente os povos indígenas e minorias étnicas, sendo um processo traumático 

que leva à quebra de sistemas produtivos, desorganização de assentamentos há muito 

estabelecidos, colapso da rede tradicional de relações sociais, rompimento dos relações 

locais de trabalho, desaparecimento de organizações locais formais e informais, 

abandono de marcos simbólicos como cemitérios e locais sagrados de forma a romper 

as ligações com o passado e com a própria identidade cultural, perdas econômicas, entre 

outros fatores, gerando empobrecimento e insegurança. O autor afirma que a relação 

próxima com a terra que os índios ocupam dificilmente pode ser traduzida em um índice 

nos estudos dos planejadores: 
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“o que pode parecer aos planejadores como um impacto menor – a 
inundação de cemitérios ancestrais, por exemplo, ou até um atalho 
específico pela floresta ou piscinas naturais nos rios – pode trazer 
sérias repercussões sociais, visto que a vida econômica e religiosa 
dos povos indígenas está freqüentemente ligada à topografia 
específica de suas terras” (Colchester, 2000, p.18), [tradução livre]. 

Um fator agravante é que a maioria das comunidades afetadas não é consultada quando 

do processo de tomada de decisão, sendo informada dos projetos e empreendimentos de 

forma apenas parcial, sem ser dado uma chance de fazer uma escolha consciente e 

refletida. Nos casos de populações mais isoladas, as informações fornecidas são tão 

além de sua compreensão e experiência que nada passa a fazer muito sentido. Outro 

problema importante é a falha ou ausência de mecanismos de restituição pelas perdas e 

de reassentamento em padrões similares ou melhores que os anteriores (Colchester, 

2000). 

 

1.5 Desenvolvimento Sustentável 

A questão do desenvolvimento sustentável começou a ser pensada formalmente com a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, 1972, 

quando primeiramente se concebeu, em termos globais, o Meio Ambiente como 

afetando a qualidade de vida das populações. Ela veio para lançar uma luz sobre essa 

questão ao introduzir a discussão a cerca das limitações dos recursos naturais e suas 

influências no desenvolvimento futuro. Foram, então, extraídos três princípios que 

justificavam a situação crítica do momento: a necessidade do conhecimento, o 

sentimento de soberania das nações e a força dos mercados (Negret, 1994). O governo 

brasileiro foi o principal organizador da resistência ao se conferir uma importância 

maior ao problema ambiental, principalmente devido à sua política interna baseada na 

atração de indústrias poluentes e na migração das populações desfavorecidas para a 
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Amazônia “para evitar a reforma agrária em suas regiões de origem” (Viola & Leis, 

1995, p.83).  

A crítica ao modelo de crescimento empreendida pelo Relatório Meadows e a promoção 

do crescimento zero tinha por objetivo principal parar este processo de desenvolvimento 

que desconsidera a capacidade de suporte do ambiente, buscando com isso a 

estabilização do nível produtivo em vigor. Apesar das críticas a este relatório, como a 

de que a solução apresentada apenas retardaria um processo de desenvolvimento 

destrutivo (Pires, 1996), e à Conferência de Estocolmo, estes serviram de ponto de 

partida para se buscar novas abordagens e novas maneiras de desenvolvimento, sendo 

uma espécie de embrião do conceito de desenvolvimento sustentável. 

Em 1973, Maurice Strong, primeiro diretor-executivo do PNUMA, Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, criou o termo ecodesenvolvimento significando 

uma resposta à busca de soluções para as relações entre economia, sociedade, ambiente 

e desenvolvimento, sendo que estes dois últimos não se opõem, mas são dois pontos do 

mesmo conceito. Nobre (2002, p. 35) coloca que ecodesenvolvimento está ligado ao 

bem-estar econômico, assumindo-se “que o bem-estar aumenta quando melhora o 

padrão de vida de um ou mais indivíduos sem que decaia o padrão de vida de outro 

indivíduo e sem que diminua o estoque de capital natural ou o produzido pelo homem”. 

Para Sachs (1981), o ecodesenvolvimento implica que as populações envolvidas se 

organizem e se eduquem para melhor compreender as possibilidades específicas de seu 

ecossistema utilizando a ajuda de técnicas apropriadas, colocando a educação como um 

dos fatores fundamentais.  

Para o terceiro mundo, Sachs (1981) afirma que o ecodesenvolvimento necessita de um 

programa de pesquisa sobre as técnicas ecológicas capazes de satisfazer as necessidades 
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da população em termos de alimentação, habitação, energia, produtos industriais e 

serviços sociais, sempre com bases de recursos próprios e não copiando os estilos de 

consumo dos países desenvolvidos (Sachs, 1981; Nobre, 2002). Além disso, seria 

necessária uma ação concreta, com projetos de ecodesenvolvimento urbanos e rurais 

onde haja melhoria na organização social, na educação e na autogestão. Nobre (2002, 

p.35) ainda destaca a necessidade do “desenvolvimento de um ecossistema social 

satisfatório; a solidariedade prospectiva para com as futuras gerações; medidas para 

poupar recursos naturais e o meio ambiente (...)”. 

Para Sachs (1986a) há uma ideologia do crescimento, que tem como argumento maior a 

teoria econômica do “quanto mais melhor”, e ao invés de se concentrar “nas finalidades 

do desenvolvimento, concentra-se nas instrumentações do aumento da oferta de bens e 

serviços” (Sachs, 1986a, p.38), transformando-se em maldesenvolvimento por não 

tomar conhecimento, e por não dar a devida importância à satisfação das necessidades 

sociais da população e aos custos sociais e ecológicos do crescimento. Sachs faz uma 

crítica ao dizer que é no terceiro mundo que “o maldesenvolvimento se desabrocha” e 

que a ideologia do crescimento, para estes países, é tida como a “única maneira de 

queimar etapas no caminho da modernização e do emparelhamento com os países 

industrializados” (Sachs, 1986a, p.97). 

Romeiro (1992) afirma que o conceito de ecodesenvolvimento veio basicamente 

fornecer argumentos para romper o impasse existente entre economia e ecologia. Por 

um lado havia a posição de que os problemas ecológicos e ambientais não se 

constituíam em um perigo para o futuro da humanidade, sendo uma conseqüência do 

progresso. Por outro lado, havia a posição de adotar a teoria do crescimento zero como 

único meio de frear a degradação do meio ambiente e dos recursos naturais não-
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renováveis. Romeiro coloca ainda que o ecodesenvolvimento procura mostrar que é 

possível compatibilizar economia e ecologia por meio da imposição de limites “à 

necessária busca de eficácia econômica em nome do bem estar social das 

coletividades” (Romeiro, 1992, p.207) e da prudência ecológica, alcançando assim sua 

desejabilidade social. 

O conceito de desenvolvimento sustentável parece ter sido inicialmente empregado em 

Estocolmo, em agosto de 1979, no Simpósio das Nações Unidas sobre as Inter-relações 

entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, através do trabalho “A busca de padrões 

sustentáveis de desenvolvimento” de W. Burguer (Nobre, 2002). Contudo, a 

publicidade do conceito só foi adquirida quando da publicação do “World Conservation 

Strategy (WCS)”, documento organizado pela União Internacional para a Conservação 

da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN) que teve seu foco na manutenção da 

diversidade genética. O que aparentava uma total desconexão com as discussões da 

década de 1970 e até mesmo um recuo neste sentido, provou-se uma estratégia eficiente 

para estabelecer as bases de negociação internacional sobre a questão ambiental, 

conforme corrobora Nobre (2002, pp.38-39): 

“Ao estabelecer um vínculo mais frouxo entre ecologia e 
desenvolvimento econômico, ao deixar em suspenso as questões 
políticas e institucionais, o WCS afastou exatamente o que 
emperrava qualquer avanço negociado. Com isso, veio para o 
primeiro plano a necessidade de preservar, de conservar, de 
maneira que, ao retornarem as velhas questões (crescimento 
econômico, desigualdades sociais, instituições políticas 
internacionais, etc.), elas viriam reorganizadas segundo esse 
ponto de vista, abrindo caminho para o ‘desenvolvimento 
sustentável’ tal como seria definido depois pelo Relatório 
Brundtland.” 

Assim, a sessão especial do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP), 

realizada em Nairobi no ano de 1982 já sentiu os efeitos benéficos deste debate uma vez 

que se obteve um acordo gerado principalmente pela não rejeição dos países em 
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desenvolvimento de um desenvolvimento mais ligado às questões ambientais, já que 

antes estavam melindrados com a hipótese do “crescimento zero” e da imposição da 

estagnação econômica em prol de uma melhor disponibilidade de recursos ao longo do 

tempo. Como resultado deste encontro, foi decidido que seria proposto à Assembléia 

Geral da ONU a instituição da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (WCED), mais conhecida como Comissão Brundtland devido à sua 

líder, a primeira-ministra da Noruega. 

Pires (1996, p.21) aponta que o desenvolvimento sustentável, segundo a Conferência de 

Ottawa, realizada em 1986 pela UICN, PNUMA e pela WWF (Fundo Mundial para a 

Natureza), busca a solução de cinco questões: “(a) integração da conservação e do 

desenvolvimento; b) satisfação das necessidades básicas humanas; c) alcance da 

eqüidade e justiça social; d) provisão da autodeterminação social e da diversidade 

cultural; e) manutenção da integração ecológica”. 

Portanto, a criação da Comissão Brundtland, em 1983, teve como objetivo propor 

soluções aos problemas ecológicos, sendo que do seu relatório formalizou-se o conceito 

de desenvolvimento sustentável. Para a comissão, o maior objetivo do desenvolvimento 

é satisfazer as necessidades e aspirações do homem, estendendo a todos a satisfação do 

desejo de uma vida melhor. Miranda Neto (1979, p.27) coloca que desenvolvimento é o 

"processo de mudança social global, com enfoque não apenas econômico, como 

também cultural, onde aspectos políticos e sociais aparecem com destaque". Pearce, 

Barbier & Markandya (1990) afirmam que o desenvolvimento é um vetor de objetivos 

sociais desejáveis, ou seja, uma lista de atributos que a sociedade busca alcançar ou 

maximizar. O vetor inclui aumentos reais na renda per capita; melhoria nos campos da 



  49

saúde, nutricional e educacional; acesso aos recursos; uma distribuição de renda mais 

justa; e aumentos nas liberdades básicas. 

Sustentabilidade é definida pela WWF como “uma característica de um processo ou 

estado que pode manter-se indefinidamente” (WWF, 1991, p.10), sendo que sua chave é 

o equilíbrio entre a população humana e a capacidade limitada dos recursos da Terra. 

Sachs (1986b) estabeleceu as dimensões do conceito de sustentabilidade: a 

sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Estes são aspectos 

gerais que podem ser aplicados a qualquer setor. A sustentabilidade social prega uma 

maior equidade na distribuição da renda entre os grupos; a econômica é representada 

como a regularização dos investimentos externos e internos; a ecológica engloba a 

potencialização dos recursos naturais com danos mínimos ao ambiente; a espacial 

enfatiza a melhor distribuição dos assentamentos; e a cultural visa adotar mudanças que 

respeitem a sua continuidade e uma maior participação nas mudanças tecnológicas. O 

Quadro 2 apresenta essas cinco dimensões (Montibeller, 2004, p. 51). 
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QUADRO 2 

As Cinco Dimensões da Sustentabilidade 

Dimensão Componentes Objetivos 

Sustentabilidade 
Social 

- criação de postos de trabalho que permitam a 
obtenção de renda individual adequada (à melhor 
condição de vida; à maior qualificação profissional). 
- produção de bens dirigida prioritariamente às 
necessidades básicas sociais. 

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 
SOCIAIS 

Sustentabilidade 
Econômica 

- fluxo permanente de investimentos públicos e 
privados (estes últimos com especial destaque para o 
cooperativismo). 
- manejo eficiente dos recursos. 
- absorção, pela empresa, dos custos ambientais. 
- endogeneização: contar com suas próprias forças.  

AUMENTO DA 
PRODUÇÃO E DA 
RIQUEZA SOCIAL 
SEM 
DEPENDËNCIA 
EXTERNA 

Sustentabilidade 
Ecológica 

- Produzir respeitando os ciclos ecológicos dos 
ecossistemas. 
- Prudência no uso de recursos naturais não renováveis. 
- Prioridade à produção de biomassa e à 
industrialização de insumos naturais renováveis. 
- Redução da intensidade energética e aumento da 
conservação de energia. 
- Tecnologias e processos produtivos de baixo índice 
de resíduos. 
- Cuidados ambientais. 

MELHORA DA 
QUALIDADE DO 
MEIO AMBIENTE 
E PRESENVAÇÃO 
DAS FONTES DE 
RECURSOS 
ENERGÉTICOS E 
NATURAIS PARA 
AS PRÓXIMAS 
GERAÇÕES 

Sustentabilidade 
Espacial 

- Desconcentração espacial (de atividades; de 
população). 
- Desconcentração/democratização do poder local e 
regional. 
- Relação cidade/campo equilibrada (benefícios 
centrípetos). 

EVITAR O 
EXCESSO DE 
AGLOMERAÇÕES 

Sustentabilidade 
Cultural 

- Soluções adaptadas a cada ecossistema. 
- Respeito à formação cultural comunitária. 

EVITAR 
CONFLITOS 
CULTURAIS COM 
POTENCIAL 
REGRESSIVO 

Fonte: Montibeller, 2004. 

 

Pires (1996, p.22), coloca que essas cinco dimensões podem ser agrupadas em somente 

3: “econômica, sócio-política e biofísica”. A interação destas dimensões com o 

processo de desenvolvimento se constitui em uma necessidade, destacando, assim, a 

importância do planejamento para a questão. O ‘otimismo’ do Relatório Brundtland, 

conforme se referiu Pires, pressupõe a compatibilização de interesses a princípio 

incompatíveis, como crescimento econômico e preservação ecológica, vindo a 

contribuir para dar um novo sentido para o planejamento. 
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Dois sentidos para este conceito de desenvolvimento sustentável são ainda destacados 

por Pires (1996). O conservador, tendo por base a teoria econômica, é sinônimo de 

crescimento sustentável, congregando “noções de estabilidade, complementariedade, 

reciclagem de energia, e de equilíbrio dinâmico” intrínsecos ao conceito de 

sustentabilidade, com a “expansão, uniformidade, homogeneidade, desigualdade” 

relativos ao crescimento no sentido histórico capitalista (Pires, 1996, p.24). Neste 

sentido, não seria uma nova perspectiva, apenas uma adaptação, ou resignificação de 

conceitos. Na concepção mais radical, desenvolvimento sustentável seria a validação da 

categoria limite para o planejamento, por meio da igualdade, eqüidade social, e da 

preservação cultural e ecológica, todos estes conceitos ligados a esta acepção mais 

radical (Pires, 1996). 

Farshad e Zinck (1993) levantam outros aspectos relativos a sustentabilidade. 

Primeiramente, é preciso atender tanto as necessidades sociais quanto às econômicas. 

Para isso, a agricultura e as atividades extrativas devem ser extremamente dinâmicas, 

equilibrando a utilização de novas tecnologias e o alcance de uma produtividade que 

satisfaça as necessidades, com baixos níveis de degradação. A adoção de práticas 

preventivas é também um fator que deve ser considerado, pois o que se verifica com 

mais freqüência é a minimização dos impactos já ocorridos, que são extremamente 

onerosos. A prevenção é uma prática mais sustentável e muito mais barata, além do fato 

de que em muitos casos a reparação é inviável. Quando o processo de desertificação já 

está instalado, quase nada pode ser feito, tornando-se a terra inútil para qualquer tipo de 

atividade. A sustentabilidade também está ligada a fatores mais gerais, que 

indiretamente exercem algum tipo de pressão. A estabilidade da economia e a melhoria 

da infra-estrutura são necessárias para o desenvolvimento correto de qualquer prática 

sustentável. 
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Para a Comissão das Comunidades Européias, Desenvolvimento Sustentável é, 

portanto, a política que visa à continuidade no tempo do desenvolvimento econômico e 

social, estes ocorrendo sempre em conformidade com as condições do meio ambiente, e 

de uma maneira que não comprometa os recursos naturais indispensáveis à vida 

humana. O Relatório Brundtland, por sua vez, definiu desenvolvimento sustentável 

como “aquele desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem as suas próprias” 

(CMMAD, 1988, p.46), ressaltando dois conceitos básicos: o de necessidade, 

especialmente a dos pobres do mundo, e o das limitações que o estágio da tecnologia e 

da organização social impõe sobre a capacidade do meio ambiente de satisfazer as 

gerações presentes e futuras. 

Flores & Nascimento (1992) afirmam que o conceito de desenvolvimento sustentável 

não visa à preservação da natureza de forma intocável, mas que “condiciona, todavia, a 

padrões de desenvolvimento e de convívio humano que minimizem a degradação ou a 

destruição de sua própria base de produção” (Flores & Nascimento, 1992, p.16). Seu 

objetivo principal seria: 

“a melhoria da qualidade de vida, mediante o gerenciamento 
racional das intervenções sobre o meio ambiente, com ou sem 
transformação da estrutura e das funções dos ecossistemas, 
distribuindo de forma eqüitativa e eticamente justificável os 
custos e benefícios entre as populações envolvidas” (Flores & 
Nascimento, 1992, p.17). 

Dessa forma, o objetivo principal do desenvolvimento sustentável é melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e simultaneamente não comprometer a sobrevivência das 

próximas gerações. O desenvolvimento sustentável requer o encorajamento do consumo 

em padrões ecologicamente viáveis e o crescimento econômico em lugares onde haja 

esta necessidade. Contudo, este consumo deve coexistir com iguais oportunidades para 
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todos, não devendo prejudicar os sistemas naturais que abrigam a vida na terra - 

atmosfera, água, solo e seres vivos. 

“É um processo de mudança no qual a exploração de recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico, e a mudança institucional estão todos em harmonia 
e realçam tanto o potencial atual quanto o futuro para alcançar 
as aspirações e necessidades humanas” (CMMAD, 1987, p.46). 

O uso sustentável dos recursos está intimamente ligado com a aplicação do conceito de 

desenvolvimento sustentável no manejo dos recursos naturais, exigindo um equilíbrio 

entre o uso dos recursos para o bem-estar humano e a capacidade de suporte ambiental. 

A WWF (1991, p.10), o definiu como sendo o “uso de um organismo, ecossistema ou 

outro recurso renovável em um ritmo de acordo com sua capacidade de renovação”. 

Em 1993, a WWF propôs um grupo de critérios para o uso sustentável dos recursos. 

Entre eles estão: 

 uso dos recursos não deve exceder sua taxa de regeneração; 

 se a perda de um só recurso pode desestabilizar a sustentabilidade ecológica do 

sistema, seu uso deve ser compatível com a sustentabilidade global do ecossistema; 

 se as necessidades humanas levaram ao uso excessivo de alguns recursos, estes 

devem ser compensados com um substituto natural renovável, ou outro que gere 

benefícios; 

 os animais e plantas ameaçados de extinção ou de exploração não sustentável devem 

ter sua utilização proibida, de forma a permitir a sua regeneração; 

 uso de recursos não renováveis não deveria exceder a capacidade de criação de 

substitutos renováveis; 
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 quando não se souber ao certo as implicações ecológicas do uso de um determinado 

recurso, deve-se aplicar o Princípio da Precaução, respeitando os limites da 

irreversibilidade impostos pelos atuais conhecimentos. 

 

Em 1992, a Organização das Nações Unidas lançou a Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a CNUMAD, que procurava conciliar “o 

desenvolvimento econômico com a preservação, conservação e manejo dos recursos 

naturais, dentro do marco conceitual do Desenvolvimento Sustentável, tal como havia 

sido proposto em ‘Nosso Futuro em Comum’”, caracterizando este tipo de 

desenvolvimento como um “investimento para o futuro” (Negret, 1994, p.69). A partir 

daí, o conceito de Desenvolvimento Sustentável passou a abranger não só a visão 

regional, mas também a política nacional e internacional, ligando os efeitos ambientais 

em nível global (apolítico). 

Bouamrane e Antona (1998) identificam assim três tradições de pensamento na gênese 

do conceito de desenvolvimento sustentável, tomando por base o pensamento de Ignacy 

Sachs: o ecodesenvolvimento, o questionamento do papel da economia e os 

desdobramentos da posição neoclássica. Os princípios básicos das políticas de 

ecodesenvolvimento incluem questões relacionadas com preocupações sociais, com a 

eficácia econômica e com a prudência ecológica, enfocando a diversidade ecológica e 

sócio-cultural em situações concretas diretamente ligadas às populações carentes, cuja 

satisfação requer adaptações em virtude de particularidades específicas ditadas pelo 

ambiente em que vivem. A redefinição do papel da economia começou a ser discutida a 

partir do final da década de 1960, com o confronto entre as descobertas das ciências 

naturais e os modelos de crescimento, passando a não mais a ser vista como um sistema 
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fechado, mas sim como parte das esferas natural e sócio-cultural. O pensamento 

originado do desdobramento do paradigma neoclássico considera que os problemas 

ambientais são frutos das falhas de mercado e de implementação de políticas públicas, 

gerando externalidades.  

Há uma clara distinção entre o desenvolvimento sustentável, conceito bastante estudado 

e teorizado, e o desenvolvimento viável, que leva em consideração a complexidade e 

variabilidade das situações reais, rejeitando a noção de equilíbrio, tanto em relação ao 

meio biofísico quanto à regulação econômica. Neste sentido, a noção de gestão implica 

em uma consciência das transformações operadas pelo homem no meio físico, 

admitindo diversas interpretações e buscando conciliar objetivos de conservação da 

natureza com os ligados às atividades produtivas. Conforme apontam Bouamrane e 

Antona (1998, p. 144-145): 

“A noção de viabilidade permite uma leitura inovadora dos 
problemas e desafios colocados pela busca de gestão dos 
recursos naturais renováveis. Um procedimento de gestão 
viável inicia-se com uma análise das percepções e das 
representações que os diferentes atores sociais formam a 
respeito das relações entre sociedade e natureza”. 

Neste sentido, o objeto de gestão aqui estudado, no caso a apropriação e uso do recurso 

água para fins energéticos, é definido em um ambiente de interesses conflitantes, onde 

os atores envolvidos (o Estado, empresas do setor elétrico, índios, Movimentos Sociais, 

entre outros) têm sua própria concepção do que seja este recurso e qual a modalidade de 

gestão que preferem adotar. Assim, considerar a gestão pelas variabilidades e pelas 

interações entre sociedade e natureza significa, no pensar de Bouamrane e Antona 

(1998, pp. 146-147), considerar: 

“as percepções e as representações dos atores sociais; os 
direitos que permitem aos usuários reais ou potenciais dispor 



  56

de acesso aos recursos; os processos de tomada de decisão 
envolvendo os atores e seus padrões de racionalidade; e as 
interações entre esses componentes.” 

A premissa dominante é de que a gestão envolve mais do que o uso de um determinado 

recurso, atingindo o conjunto dos mecanismos de reprodução de todo o ecossistema 

considerado. Insere-se assim o conceito de resiliência no sentido produtivo de forma a 

permitir “investigar a capacidade que um sistema produtivo apresenta de manter sua 

funcionalidade apesar das perturbações, do ‘stress’ e dos choques a que se encontra 

submetido” (Bouamrane e Antona, 1998, pp. 146). O conceito de ecossistema, 

importado da ecologia6, passa a explicar melhor do que o de sistema produtivo uma vez 

que essas variabilidades se ampliam e acabam atingindo todo o contexto das interações 

sociais, culturais e econômicas. Assim, as várias opções possíveis para a definição das 

estratégias de ação passam a existir a partir da inclusão da categoria incerteza como 

objeto de gestão, considerando dentro da análise econômica a noção de precaução e de 

irreversibilidade dos impactos. 

 

1.6 Conflitos Sócio-Ambientais 

O desafio de gerir interesses conflitantes se torna maior com a percepção do caráter 

estrutural dos conflitos das sociedades modernas. Segundo Nascimento (2001), este 

conflito estrutural é inerente à modernidade e possui dois vetores principais, um 

primeiro sendo o confronto existente entre o espaço político-institucional nacional e o 

espaço econômico mundial através dos mecanismos perversos do capitalismo, e o 

segundo coloca em cheque “o espaço econômico da desigualdade com o espaço político 
                                                           
6 Segundo Odum (1988, p. 9), ecossitema é a unidade básica da ecologia, sendo “qualquer unidade 
(biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa 
dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas 
bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas”. 
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da igualdade”, onde “o mercado é nascedouro legítimo de nossas desigualdades 

modernas” enquanto que o “espaço da política nos faz iguais” (Nascimento, 2001, p. 

90). É no âmbito da rede composta pelos diferentes “Estados-Nações” que a condição 

internacional do sistema econômico capitalista se desenvolve, trazendo em seu bojo a 

aceitação social da desigualdade no acesso às riquezas e a conquista representada pela 

igualdade em termos de cidadania. É o Estado que regula o mecanismo de reprodução 

do sistema, não permitindo “que a produção da desigualdade destrua o próprio sistema 

econômico e político, intervindo para controlá-la” (Nascimento, 2001, p. 90). 

Nascimento (20001) apresenta a visão de George Simmel, estudioso alemão para quem 

os conflitos fazem parte do processo de interação social das sociedades modernas, 

sendo imprescindíveis para a resolução das dualidades e das divergências de interesses 

entre os atores sociais, assumindo assim um caráter positivo uma vez que “a sociedade 

se constrói por meio dos conflitos” (Nascimento, 2001, p. 94). Partindo desta premissa, 

assume-se que todo conflito é caracterizado por um conjunto de elementos, sendo o 

primeiro deles a definição de sua natureza, que pode ser ambiental, social, política, 

ética, entre outros... A natureza do conflito determina, em última análise, o conjunto de 

atores sociais envolvidos, que se organizam de forma a evidenciar seus 

posicionamentos, articulações e oposições, possuindo interesses, motivações, 

percepções e racionalidades distintas. É no campo de conflito que os atores se 

movimentam, podendo este ser demarcado por meio de um território, geográfico ou 

social, com regras e limitações próprias que acabam por definir os recursos e opções de 

atuação disponíveis. O objeto em disputa também é definido tomando por base a 

natureza do conflito e os atores considerados, e mesmo podendo ser de tipos variados, 

indo do material ao simbólico, envolvem sempre recursos escassos e percepções 

diferenciadas. Cada conflito possui também uma dinâmica ou lógica específica, que 
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determina seu desenvolvimento e a forma de evolução (Nascimento, 2001). Contudo, 

dado à sua característica imprevisível, os elementos de conflito não se encerram nos ora 

listados uma vez que estão em constante construção e que possuem realidades distintas, 

fornecendo apenas algumas características essenciais para a compreensão do processo 

em curso. 

Os conflitos sócio-ambientais, por sua vez, são derivados da relação dos grupos sociais 

com o seu meio natural, possuindo como dimensões básicas o mundo biofísico, o 

mundo humano e suas estruturas sociais e os diversos mecanismos pelos quais estes 

dois mundos se relacionam. Little (2001) estabelece uma tipologia para o entendimento 

e busca de resolução dos conflitos sócio-ambientais, apresentada no Quadro 3 a seguir. 

Esta tipologia não é rígida, podendo ser flexibilizada de acordo com a necessidade uma 

vez que tem como objetivo auxiliar a compreensão dos conflitos sócio-ambientais. 

Inicialmente, cada conflito deve ser percebido através da análise de suas origens e 

causas, de forma a contextualizar a situação em termos ambientais, geográficos e 

históricos (Little, 2001). Geralmente, os conflitos mais complexos ocorrem quando há 

uma diferença de sistemas produtivos entre os grupos sociais, como é o caso dos 

conflitos advindos da implementação de Usinas Hidrelétricas, que possui de um lado a 

energia elétrica fundamental para o funcionamento das indústrias e metrópoles, e por 

outro todo o ecossistema físico e social da região atingida. Em termos geográficos, é 

importante determinar a escala básica que estão sendo considerados os conflitos para 

então analisar a inter-relação do sistema envolvendo os atores e o meio ambiente. De 

forma semelhante, é fundamental compreender o contexto político, social e cultural que 

o conflito está inserido. 
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QUADRO 3 

Tipologia de Conflitos Sócio-Ambientais 

Tipos de Conflitos Dimensões Características 

Política 
- disputas sobre a distribuição geográfica dos recursos 
naturais, cuja decisão acaba sendo política, como por 
exemplo a transposição das águas do Rio São Francisco. 

Social 

- disputas pelo acesso aos recursos naturais 
considerados de domínio público (ex.: pescadores 
tradicionais x empresas de pesca) ou que possuem 
múltiplos interessados (ex.: invasão de terras indígenas 
por garimpeiros ou madeireiros).  

CONTROLE SOBRE OS 

RECURSOS NATURAIS 

Jurídica 

- disputas do controle formal sobre os recursos, onde 
mais de um grupo possuem dispositivos legais sobre 
uma mesma área, como por exemplo o conflito entre os 
que defendem a conservação da natureza e os que 
defendem os povos indígenas, sendo ambos protegidos 
por Lei (conflitos institucionais).  

Contaminação do 
Meio Ambiente 

- geram impactos negativos diferenciados nas 
populações do ambiente onde ocorrem, como por 
exemplo o uso intensivo de agrotóxicos ou a poluição 
do ar e da água. 

Esgotamento de 
Recursos Naturais 

- geram impactos diferenciados nos grupos sociais não 
sendo fáceis de quantificar por só ficar mais evidente no 
futuro. Um exemplo seria o esgotamento de lençóis 
freáticos que gera falta d’água para irrigação e poços 
secos. 

IMPACTOS CAUSADOS 

PELA AÇÃO HUMANA E 

NATURAL 

Degradação dos 
Ecossistemas 

- vinculados aos processos de contaminação e 
esgotamento, como é o caso da desertificação no 
Nordeste, que danifica o solo até não ser mais viável a 
agricultura, ou da construção de hidrovias, que degrada 
todo o ecossistema aquático. 

Percepções de 
Risco 

- são conflitos gerados pela crescente produção de 
novas tecnologias, cujos impactos não são facilmente 
mensuráveis. Dois exemplos clássicos são o debate 
sobre a construção de Usinas Nucleares e o uso dos 
alimentos transgênicos. 

Controle Formal 
dos Conhecimentos 

Ambientais 

- conflito sobre a figura legal da propriedade intelectual, 
que fornece ao seu criador a exclusividade no uso da 
informação. Um exemplo é a apropriação formal por 
meio de copyright de um conhecimento tradicional, que 
é de patrimônio coletivo.  

USO DOS 

CONHECIMENTOS 

AMBIENTAIS 

Lugares Sagrados 
- conflitos que colocam visões de mundo em choque, 
como é o caso da exploração dos recursos naturais de 
um lugar considerado sagrado por determinada 
sociedade tradicional. 

Fonte: Adaptado de Little (2001). 

 

A partir desta discussão, pode-se identificar três procedimentos básicos comuns a todos 

os tipos de conflitos (Little, 2001, p. 118): 

1. Identificação e análise dos principais atores envolvidos, considerando que cada 

um possui seus próprios interesses econômicos e ambientais. Uma 
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hierarquização desses atores pode ajudar a percepção dos interesses, estratégias, 

ponderações e poder de cada ator. 

2. Identificação e análise dos principais agentes naturais, que podem gerar 

impactos ambientais e/ou sociais. 

3. Análise sintética e global do conflito em pauta, esclarecendo a distribuição do 

poder entre os atores e evidenciando os antagonismos e assimetrias entre os 

grupos sociais. 

Os conflitos sócio-ambientais possuem um campo político de atuação bem pronunciado, 

o que determina o foco na busca de mecanismos para sua resolução através da 

proposição de políticas públicas ou outras manobras políticas, sendo esta uma tarefa 

ingrata devido ao grau e à complexidade dos antagonismos considerados. Little (2001) 

apresenta cinco tipos básicos de tratamento dos conflitos sócio-ambientais, que mesmo 

possuindo uma aparente progressão, o final da escala não necessariamente fornece a 

resposta correta. O primeiro é a confrontação, sendo esta uma defesa do modo de vida 

de um grupo social que está sendo fortemente ameaçado, podendo ser de ordem política, 

econômica, física ou simbólica. A repressão ocorre em situações que demandam ações 

imediatas e, sendo sempre uma imposição de um grupo dominante, não é muito 

democrática. A manipulação política é uma das formas de adiar os conflitos pelo uso 

do clientelismo, cooptação ou suborno. A negociação/mediação ocorre normalmente 

após outras formas de interação, sendo mediada por um grupo ou indivíduo externo à 

situação. O diálogo/cooperação envolve a participação voluntária de todas os atores em 

prol de um claro objetivo de conciliação. 
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1.7 Considerações Finais 

Este capítulo ressaltou importantes aspectos ligados às questões ambientais que servem 

de base para o entendimento dos processos que ocorrem na Amazônia, especialmente o 

histórico da ocupação da região e as relações sociais que foram estabelecidas tendo 

como esteio a espoliação das riquezas naturais ali existentes. A abordagem dos 

fenômenos sociais pela perspectiva da construção do espaço permite um melhor 

delineamento dos conflitos, facilitando a visualização da oposição de interesses por 

parte dos agentes sociais e das instituições. O território passa então a representar um 

meio para a concretização dos objetivos voltados para o desenvolvimento conforme o 

planejamento do Estado. O conhecimento da evolução da gestão ambiental contribui 

para a visão em perspectiva do que se vem obtendo em termos de ganhos para a 

salvaguarda legal do patrimônio ambiental dentro do processo de desenvolvimento 

econômico. Neste sentido, o exame do conceito de desenvolvimento sustentável se 

coloca no sentido de fornecer subsídios para a busca de alternativas menos lesivas ao 

meio ambiente e às populações. 

Dando seqüência a esta discussão, o capítulo seguinte trata das considerações sobre as 

questões relacionadas à Amazônia, região central neste estudo pela importância dos 

seus recursos hídricos para a expansão da geração hidrelétrica no país e pelas inúmeras 

terras indígenas existentes. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E O 

PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

2.1 Considerações Iniciais 

O planejamento estratégico do governo brasileiro de 1964 a 1985 impôs à Amazônia um 

papel de fronteira agrícola, buscando não somente promover a ocupação do território 

como também aliviar os conflitos no centro-sul do país, modificando a forma tradicional 

de organização social da região. Bertha Becker, geógrafa e conceituada estudiosa da 

Amazônia, considera que a região é uma das últimas grandes fronteiras da Terra e 

apresenta oito proposições sobre a representação da fronteira amazônica, apresentadas a 

seguir, que ajudam a entender sua gênese e o seu conceito, bem como permitem a 

construção de um arcabouço explicativo da complexidade social, econômica, política e 

ambiental existente na região. Becker (1990) define fronteira usando como vetor de 

análise a relação Estado-espaço devido ao papel dominante que o Estado exerce neste 

sentido. O processo de construção das relações sócio-espaciais mediadas pela ação do 

Estado contribuiu para a configuração atual do território, dos atores e conflitos 

existentes.  

As populações indígenas, por sua vez, possuem uma construção espacial própria e são 

de certa forma protegidas pela legislação que lhes garantem a posse das terras que 

ocupam. Contudo, por estarem inseridas no contexto regional, acabam por sofrer as 

pressões antrópicas pelo uso e controle dos inúmeros recursos naturais e pela própria 

dinâmica e assimetrias estabelecidas entre os outros atores e o Estado. Assim, o 

entendimento da representatividade das questões sócio-espaciais da Amazônia e suas 

complexas dinâmicas são fundamentais para se compreender o pano de fundo em que 

estão inseridos os conflitos na região.  
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Desta forma, são apresentadas a seguir as oito proposições de Becker (1990): 

1. A fronteira amazônica é parte integrante da sociedade nacional, sendo inserida 

no contexto da relação Estado-espaço, entendendo que o Estado possui um papel 

preponderante na mediação da participação da região no modelo de crescimento 

intensivo em capital. É um espaço ainda em estruturação, com alto poder de 

mobilização política que, por sua vez, varia de acordo com a forma de 

apropriação fundiária, com as relações sociais estabelecidas e os variados 

interesses dos atores sociais que ocuparam a região. O Estado, portanto, passa a 

reorganizar as relações sociais de acordo com a sua racionalidade, impondo uma 

nova ordem espacial voltada para os interesses globais, em oposição às noções 

de espaço e interesses locais. 

2. A fronteira é um espaço onde convivem diferentes modos de organização da 

produção, e ainda que apresente um processo de apropriação da terra em larga 

escala não se encontra fechada pois as formas de produção ainda podem ser 

reestruturadas. A necessidade de uma rápida ocupação e controle de um 

território vasto como a Amazônia fez com que o Estado acabasse incentivando, 

mesmo que indiretamente, a apropriação indébita de terras devolutas da União, e 

os incentivos fiscais a atividades pré-determinadas causaram, ao longo do 

tempo, uma assimetria de poder entre os atores presentes na região. 

3. É necessário que haja uma força de trabalho móvel que possa ser moldada às 

necessidades de produção e de ocupação e circulação espacial, criando-se um 

processo de migração induzido voltado para atender a produção nos moldes 

capitalistas. A transformação do campesino em trabalhador assalariado rural ou 

urbano é a condição essencial para a formação do mercado regional, desnudando 
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a estratégia do Estado de condicionar os fluxos de migrantes e a própria 

ocupação sócio-espacial. 

4. O movimento em prol da mobilidade da força de trabalho instituiu um processo 

de dissolução do campesinato tradicional, caracterizado pela produção familiar e 

a não-separação do trabalhador com os meios de produção, sendo este 

submetido ao fracionamento social imposto pela dinâmica adotada pelo Estado 

para ocupar a região. Assim, o camponês pode tanto ser aquele que vende sua 

força de trabalho ou que paga pelo uso da terra, quanto o pequeno produtor, 

proprietário ou posseiro, que não para a renda da terra. 

5. A fronteira amazônica não se restringe à questão rural apenas, ela inclui também 

o processo de urbanização como uma forma de organização do trabalho e 

ocupação do espaço, com o Estado mediando a promoção da integração sócio-

econômica voltada aos interesses capitalistas. Com isso, foram geradas 

ocupações espontâneas e induzidas, e um “urbanismo rural” (Becker, 1990, p. 

21) representado pelos Projetos de Colonização do Incra e pelas ações do 

Polamazônia. 

6. O espaço regional é estruturado de acordo com a lógica política do Estado, onde 

a fragmentação e a dicotomia espaço global/local, público/privado, permite o 

estabelecimento de pesos e poderes diferentes entre os atores, produzindo uma 

diferenciação espacial que acaba por fortalecê-lo. 

7. Todo este controle do Estado sobre o processo de produção do espaço na 

Amazônia não contribuiu para suprimir os conflitos, acontecendo o oposto, eles 

se tornaram mais graves e violentos. A terra passa a ter um valor de troca e de 
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uso devido ao processo induzido pelo Estado buscando formar uma massa móvel 

de trabalhadores, sendo que os expropriados passam a resistir de forma cada vez 

menos pacífica uma vez que absorvem as estratégias usadas por outros atores e 

pelo próprio Estado. 

8. A mobilidade da mão-de-obra possui um alto custo social e implica na 

existência de contradições pois imputa ao Estado custos crescentes em termos de 

infra-estrutura e urbanização, produzindo conflitos sociais. A fronteira passa 

então a ser uma estratégia voltada para minimizar estes conflitos e ao mesmo 

tempo aumentar a eficiência econômica. 

A fronteira é, portanto, um espaço sobretudo político, uma fonte de novas realidades. 

Cada nova forma de apropriação de terras e estabelecimento de relações sociais 

produzem projetos políticos diferenciados. Neste sentido, é o Estado quem reorganiza 

as relações sociais e a divisão inter-regional do trabalho, impondo sua lógica 

globalizada e estratégica ao espaço, inclusive o econômico, podendo gerar oposição 

com os interesses e práticas locais. 

De posse destas colocações, este capítulo busca localizar histórica, social e 

espacialmente a região alvo deste estudo, apontando as características físicas, 

ambientais e sociais que fazem com que ela seja distinta do resto do país e que 

influenciam de sobremaneira a forma de conexão do homem com o meio ambiente, os 

seus interesses econômicos e relações sociais. Sendo uma região que tem uma 

população tradicional bem numerosa e diversa, o entendimento das dinâmicas internas 

da Amazônia contribui para elucidar as muitas pressões e conflitos existentes 

envolvendo seus diversos atores, permitindo assim um planejamento de ações públicas e 

privadas mais fidedigno com a realidade regional. 
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2.2. Caracterização Física 

O conceito de Amazônia transpassa os limites da divisão político-administrativa 

brasileira, que a enquadra como pertencente à Região Norte. A elucidação da possível 

confusão que pode existir entre os limites geográficos e políticos da região passa pela 

premissa de que a Amazônia está mais ligada à grande área de floresta equatorial que 

ultrapassa as fronteiras brasileiras, atingindo também a Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, ocupando um total de 6,5 milhões de 

km2, o que representa dois quintos da superfície da América do Sul (Oliveira, 1977). 

A chamada Amazônia Legal foi criada pela Lei nº 1.806, de 06.01.1953, que também 

criou a SPVEA – Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. 

Este instrumento legal incluiu a porção oeste do Estado do Maranhão, a porção norte de 

Goiás, hoje Tocantins, e o Mato Grosso na Amazônia brasileira, conforme consta seu 

art. 2º:  

“A Amazônia brasileira, para efeito de planejamento econômico 
e execução do plano definido nesta lei, abrange a região 
compreendida pelos Estados do Pará e do Amazonas, pelos 
territórios federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco, e 
ainda, a parte do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo 16º, 
a do Estado de Goiás a norte do paralelo 13º e do Maranhão a 
oeste do meridiano de 44º” (ADA, 2005). 

 

A Lei nº 5.173, de 27.10.1966, extinguiu a SPVEA e criou a SUDAM – 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, incluindo o conceito de Amazônia 

Legal nas ações de planejamento, conforme estabelecido em seu art. 2º:  

“A Amazônia para efeitos desta lei, abrange a região 
compreendida pelos Estados do Acre, Pará e Amazonas, pelos 
Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, e ainda 
pelas áreas do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo 16º, 
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do Estado de Goiás a norte do paralelo 13º e do Estado do 
Maranhão a oeste do meridiano de 44º” (ADA, 2005). 

 

A Lei complementar nº 31, de 11.10.1977 ampliou anda mais os limites da Amazônia 

Legal, incluindo toda a área do estado do Mato Grosso. A Constituição Federal de 1988 

criou o estado do Tocantins a partir do desmembramento do estado de Goiás, e 

transformou os Territórios Federais de Roraima e Amapá em Estados federados, 

mantendo-se a mesma área. Desta forma, foi acrescentado mais 1,4 milhões de km2 aos 

cerca de 3,5 milhões de km2 da Região Norte, configurando a Amazônia Legal, que 

inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e parte do Maranhão (a porção oeste do meridiano de 44º). A Figura 1 

apresenta o mapa de localização da Amazônia Legal, mostrando também uma 

classificação do tipo de cobertura da terra incluindo três variáveis: áreas de Floresta, de 

Savana, e áreas desmatadas, segundo o modelo desenvolvido por Sestini et al. (2003). 
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FIGURA 1 
Mapa de Cobertura da Terra da Amazônia Legal 

 
Fonte: Sestini et al., 2003. 

 

Como parte integrante da região norte, a Amazônia apresenta um relevo que tem por 

base sua estrutura geológica, especialmente as bacias sedimentares e os escudos 

cristalinos. A bacia sedimentar do Amazonas caracteriza-se na superfície como uma 

grande planície recoberta por florestas, cujas altitudes não ultrapassam os 100 metros, 

apresentando, contudo, complexas estruturas geológicas e tectônicas. A Bacia do Acre 

apresenta características diversas da Bacia do Amazonas, com a maior parte dos 

sedimentos sendo de origem marinha ou flúvio-lacustre. A Bacia do Marajó, por sua 

vez, é formada pelas terras baixas do Marajó tendo por origem provável os 

“falhamentos resultantes da rotação diferencial dos escudos das Guianas e Brasileiro 

em função da deriva continental sul-americana” (IBGE, 1977, p.12). As áreas 

dominadas por escudos cristalinos apresentam-se como planaltos ou maciços 
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montanhosos, como é o caso dos blocos que formam a fronteira com a Venezuela, ou a 

serra de Imeri-Tapirapecó, onde está localizado o Pico da Neblina, ponto mais alto do 

Brasil com 3.014 metros. Tanto a bacia sedimentar quanto os escudos periféricos são 

banhados pela rede de drenagem do rio Amazonas e seus formadores, o Madeira, Purus 

e Juruá pela margem direita, e o Japurá, Negro e Trombetas pela margem esquerda 

(IBGE, 1977).  

A estrutura geomorfológica da região está baseada na Planície Amazônica, nos Escudos 

Cristalinos e, em uma menor parte, no domínio litorâneo. A Planície Amazônica 

corresponde a 40% da superfície da região norte e é caracterizada por relevos de menos 

de 200 metros formados a partir das várzeas, sendo caracterizada pelas planícies de 

inundação ou áreas de várzeas, e pelas terras firmes. Os Escudos Cristalinos são 

pediplanados e nivelados com as áreas sedimentares sem que haja descontinuidade 

topográfica, esta estando apenas evidenciada por meio de algumas cachoeiras em rios 

como o Trombetas, Tapajós ou Xingu. O Litoral Amazônico está “relacionado aos 

relevos continentais de baixos platôs e planícies aluviais” (IBGE, 1977, p.23), e inclui 

o Litoral Amapaense, caracterizado por baixadas inundáveis que formam manguezais 

pelo movimento das marés; o Golfão Amazônico ou Marajoara, que abrange a foz do 

Amazonas com as ilhas de Marajó, Caviana e Mexiana e seus muitos canais e ilhas; e o 

Litoral do Leste Paraense, que apresenta-se recortado. 

O clima da Amazônia é quente e úmido, com temperaturas médias superiores a 22ºC, 

estando a região situada no domínio climático com o maior índice pluviométrico total 

do país. Contudo, as precipitações se distribuem de forma desigual ao longo do ano, 

apresentando uma alta amplitude pluviométrica anual (diferença entre o mês mais 

chuvoso e o de menor pluviosidade). Este tipo de clima permite a existência de uma 
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"floresta densa e sempre verde” (IBGE, 1977, p.59), embora não homogênea devido às 

mudanças locais do clima, topografia e solo, permitindo a existência de uma vegetação 

rica e muito variada. 

A Figura 2 a seguir apresenta o mapa de vegetação da Amazônia Legal, na escala 

1:5.000.000, incluindo 37 classes distribuídas pelas categorias vegetação, associação 

vegetação - agricultura, drenagem, áreas de contatos entre tipos de vegetação diferentes. 

A Tabela 1 mostra cada classe com suas respectivas áreas e proporção em %, e o 

Quadro 4 é um elemento explicativo das principais fisionomias apresentadas. 

FIGURA 2 
Vegetação da Amazônia Legal 

 
Fonte: Sestini et al., 2002. 
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TABELA 1 

Classes de Vegetação incluídas no Mapa de Vegetação da Amazônia Legal 
Classes de Vegetação Área (km2) % 

A_agric Floresta Ombrófila Aberta com agricultura   88.079  1,77 
A_T_Ec_C Área de tensão ecológica (contato indefinido) com agricultura    3.106  0,06 

Ab Floresta Ombrófila Aberta terras baixas 367.395  7,39 
As Floresta Ombrófila Aberta Submontana 541.516 10,90 

C_agric Floresta Estacional Decidual Submontana com agricultura   23.780  0,47 
Cs Floresta Estacional Decidual Submontana    8.634  0,17 

D_agric Floresta Ombrófila Densa com agricultura 200.052  4.02 
Da Floresta Ombrófila Densa Aluvial 254.790  5,12 
Db Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas 826.092 16,63 
Dm Floresta Ombrófila Densa Montana   37.828  0,76 
Ds Floresta Ombrófila Densa Submontana 817.083 16,45 

F_agric Floresta Estacional Semidecidual c/ veget. secundária c/ ativ. agric.   30.598  0,61 
Fa Floresta Estacional Semidecidual aluvial    3.642  0,07 
Fs Floresta Estacional Semidecidual Submontana   36.286  0,73 
La Campinarana Arborizada   16.352  0,32 
Ld Campinarana Florestada   48.121  0,96 
Lg Campinarana Gramíneo Lenhosa   18.567  0,37 
LO Contato Campinarana/Floresta Ombrófila 190.351  3,83 
ON Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional 192.134  3,86 

ON_agric Contato Floresta Ombrófila/Floresta Estacional com agricultura   12.884  0,25 
P_agric Formação Pioneira com agricultura   11.180  0,22 

Pa Formação Pioneira vegetação com influência fluvial ou lacustre   84.184  1,69 
Pf Form. Pion. c/ infl. fluviomarinha (manguezal e Campo Salino)    7.232  0,14 

Rm Refúgio montano      356    0,007 
S_agric Savana com área agrícola 124.245  2,50 

Sa Savana Arborizada 361.003  7,26 
Sd Savana Florestada   29.428  0,59 
Sg Savana Gramíneo Lenhosa   32.786  0,66 
SM Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista        463    0,009 
SN Contato Savana/Floresta Estacional 199.574  4,01 

SN_agric Contato Savana/Floresta Estacional com agricultura   28.747  0,57 
SO Contato Savana/Floresta Ombrófila 146.354  2,94 

SO_agric Contato Savana/Floresta Ombrófila com agricultura   16.591  0,33 
Sp Savana Parque 184.143  3,70 
ST Contato Savana/Savana estépica    6.731  0,13 
Td Savana Estépica Florestada    6.063  0,12 
Tp Savana Estépica Parque   10.522  0,21 

Fonte: Sestini et al., 2002. 
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QUADRO 4 

FORMAÇÕES FITOECOLÓGICAS 
 

Floresta Ombrófila Densa: caracterizada por árvores de porte elevado, com mais de 50 
metros de altura, e que apresenta feições diferentes de acordo com a topografia. 

• Aluvial: formação que pode ser ou não influenciada pelo regime dos rios, 
com raras árvores emergentes e alguns casos de palmeiras e buritis. 

• Montana: agrupamento vegetal de altas montanhas apresentando estrutura 
florestal variada e árvores com mais de 30m, sobre os quais surgem espécies 
emergentes, grossas e bem distribuídas. 

• Submontana: formação de áreas dissecadas e aplainadas, de porte baixo e 
com árvores de 10 a 15m de altura. 

Floresta Ombrófila Aberta: possui árvores bastante espaçadas com presença freqüente 
de agrupamentos de palmeiras e grande quantidade de fanerófitas sarmentosas que 
envolvem as árvores e cobrem inteiramente o estrato. 

Floresta Estacional Decidual: formação restrita às áreas de contato dos climas tropical 
super úmidos amazônicos, semi-árido do nordeste e monçônico do planalto central, 
ficando entre a floresta e a savana. É constituído em mais de 60% de espécies deciduais 
(caducifólias), com a presença de elementos da savana, caatinga e espécies autóctones.  

Floresta Estacional Semi-decidual: a maioria dos elementos são lenhosos com troncos 
de casca grossa rugosa e alta conicidade. Apresentam gemas foliares protegidas contra 
período seco e folhas maduras perenes. A decidualidade chega a mais de 30%. 

Formações Pioneiras: 

• Savanas: presença de árvores tortuosas, com grandes folhas raramente 
deciduais e por formas biológicas adaptadas aos solos pobres, profundos e 
aluminizados. 

• Savana Parque: grandes extensões de campo com gramíneas com algumas 
fanerófitas altas ou baixas, em áreas de inundações periódicas ou 
permanentes. 

• Savana Estépica: caracterizada por vales encaixados e encostas suaves de 
rochas vulcânicas menos dissecadas e com solos argilosos profundos. 
Formação arbórea decidual. 

• Campinarana ou falsa campina: designa formações do tipo lenhosa-
arbustiva com extensões de gramíneas que ocorrem nas depressões 
alagadas. 

 
Fonte: Adaptado de Vieira & Santos, 1987. 
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A construção do mapa disposto na Figura 4 teve por base as 26 cartas em escala 

1:1.000.000 referentes à Amazônia Legal apresentadas pelo Projeto RADAMBRASIL. 

A classificação da vegetação é derivada do esquema de Kuchler, que considera as 

formas dominantes na paisagem, as adaptações ao clima e as formas de relevo, bem 

como a densidade de cada classe de vegetação na paisagem e a proporção de detalhes 

estruturais em cada classe (Sestini et al., 2002). As áreas consideradas como de contato 

são áreas de tensão ecológica, ou seja, áreas com a presença de dois ou mais tipos de 

vegetação diferentes. 

Os mapas das Figuras 3 e 4 fornecem uma visão geral da pressão antrópica que a região 

sofre. A remoção da cobertura vegetal se dá por motivos e interesses variados, causando 

desmatamentos crescentes, mais intensificados nas regiões de contato entre Floresta e 

Savana, como mostra a Figura 3. Sestini et al. (2002, p. 24) utilizam o conceito de 

desflorestamento, sendo este “a substituição da floresta primária ou de vegetação de 

fisionomia florestal por atividades agrosilvopastoris”, cuja detecção se dá através de 

imagens de satélite. 

Buscando entender o desmatamento na Amazônia, Margulis (2003) identificou duas 

lacunas de difícil explicação. A primeira é uma lacuna de conhecimento, pois mesmo 

com baixas taxas de retorno e a redução ou quase supressão dos incentivos fiscais, a 

pecuária continua avançando na região. A segunda lacuna é a falta de base empírica e 

analítica para se analisar a proporção das perdas e custos ecológicos bem como dos 

possíveis ganhos dos desmatamentos. 

A continuidade do desmatamento mesmo com a redução dos estímulos governamentais 

para as atividades econômicas na região induz à existência de uma certa racionalidade 

econômica implícita neste processo. Assim, Margulis (2003, p. 14) advoga que “a 
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pecuária de corte na Amazônia Oriental, ou na chamada fronteira consolidada, é 

altamente rentável do ponto de vista privado, apresentando taxas de retorno superiores 

às da pecuária nas regiões tradicionais do país”.O foco na Amazônia Oriental se dá 

por motivos técnicos, ou pelas “condições geo-ecológicas”, nos dizeres de Margulis 

(2003, p. 14), sendo descartada a Amazônia Ocidental pela vegetação dominante, a 

floresta ombrófila densa, e os altos índices pluviométricos tornarem as atividades 

agropecuárias praticamente inviáveis. 

O desmatamento na Amazônia faz parte de um processo complexo de transformação de 

florestas em áreas agrícolas ou pecuárias, onde os interesses dos vários atores levam a 

conflitos de naturezas diversas. O fácil acesso a terra, estimulado por anos de incentivos 

governamentais à ocupação das áreas de fronteira agrícola contribui para intensificar as 

ações lesivas ao meio ambiente. Weiss (2003) salienta que o desmatamento é um dos 

meios para se legalizar a apropriação indébita de terras públicas, sendo que “a 

insegurança quanto ao título de propriedade incentiva a degradação, enquanto não há 

incentivo ao uso sustentável” (Weiss, 2003, p. 139). Além disso, não há uma 

contabilização das perdas ambientais ligadas à produção agropecuária na Amazônia. 

Este intricado processo é retratado na Figura 3, que mostra como se dá o circuito do 

desmatamento na Amazônia. A especulação imobiliária, dos pecuaristas e dos 

agricultores de variados níveis sócio-econômicos pressionam e alimentam o 

desmatamento e são alimentados por ele, que é usado como mecanismo de ocupação, 

criando demandas de infra-estrutura e de mais assentamentos. Weiss (2003) cita que a 

variação engendrada pelas diversas políticas voltadas para a ocupação da Amazônia, 

aliada às muitas formas de apropriação da terra e dos recursos florestais são fatores que 

podem interferir nas decisões dos atores com interesses na região. O desmatamento 
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acaba por ser um espelho do ordenamento e formas de apropriação do espaço, das 

relações e funções sociais estabelecidas pelos atores a partir das ações políticas e 

econômicas empreendidas na região, e pelo comportamento adquirido social e 

historicamente frente aos recursos naturais, que reflete o impacto das escolhas 

individuais e coletivas ou em muitos casos, a falta de opções de sobrevivência. 

FIGURA 3 

Causas do desmatamento na Amazônia 

Fonte: Weiss, 2003. 

Os dados que compõem a estimativa do desmatamento reflete a perda de floresta, 

medida em km2 com o auxílio de imagens de satélite, mas dificilmente indicam quanto 

de biodiversidade está se perdendo nas áreas devastadas. Neste sentido, Vieira et al. 

(2005) colocam a perda de biodiversidade como uma irreversível conseqüência do 

desmatamento na Amazônia, especialmente pela distribuição das espécies da região ser 



  76

mais restrita, além de muitas delas serem raras e sensíveis a transformações em seus 

habitats. 

Biodiversidade, para Dias (2001), é um conceito que traduz “a variedade genética 

dentro das populações e espécies; a variedade de espécies da flora, da fauna e de 

micro-organismos; a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos 

organismos nos ecossistemas; e a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas 

formados pelos organismos” (p.2), referindo-se a categorias que incluem tanto a 

quantidade ou riqueza de espécies e paisagens quanto as variações e 

complementaridades entre populações ou entre biomas. A preocupação com a 

preservação da biodiversidade é justificada pelo grande potencial econômico das 

florestas, incluindo desde atividades extrativas tradicionais, como a borracha e a 

castanha-do-pará até a biotecnologia, e também pela contribuição na manutenção da 

estabilidade dos ecossistemas (Dias, 2001). 

As terras indígenas são espaços importantes de preservação da biodiversidade, 

especialmente na Amazônia. Um estudo recente de Nepstead et al. (2006) publicado na 

revista Conservation Biology conclui que a proteção de uma parte significativa da 

biodiversidade mundial é possível porque aproximadamente 2 milhões de Km2 de 

florestas tropicais estão protegidas por populações indígenas, sendo que as terras 

indígenas da Amazônia brasileira reconhecidas oficialmente respondem por metade 

deste total. O estudo fez uma medição e localização das áreas com queimadas ativas e 

comparou-as com o mapa de localização das áreas protegidas, comparação esta 

mostrada na Figura 4 a seguir. 



  77

FIGURA 4 

Áreas Protegidas e Distúrbios Antrópicos na Amazônia Legal 

 

 
Fonte: Nepstead et al., 2006. 
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A Figura 4 mostra as áreas protegidas e os distúrbios causados por ação antrópica na 

Amazônia Brasileira em duas fases, sendo que a primeira (“a”) mostra as áreas 

protegidas (parques, reservas florestais públicas, reservas extrativistas e reservas 

indígenas), estradas (as pavimentadas estão em cinza e as não pavimentadas em preto e 

branco) e o desmatamento (com dados de 2000) da Amazônia Brasileira7; e a segunda 

(“b”) mostra o polígono das áreas protegidas e as queimadas ativas registradas pelo 

satélite GOES em 1998. A influencia das áreas protegidas para as queimadas foi medida 

comparando-se a quantidade de queimadas por km2 em 1998 (densidade) dentro de 

faixas de 20 km junto ao perímetro das reservas8.  

O estudo de Nepstead et al. (2006) conclui, portanto, que as terras indígenas inibem o 

desmatamento na fronteira agrícola em atividade, e que a variabilidade encontrada no 

desempenho das reservas é devido às histórias individuais. No caso das terras indígenas, 

a maior parte dos casos de desmatamento se concentra fora do perímetro da área, sendo 

um indicador das pressões antrópicas a que estão sujeitos. Nestes casos, o 

desmatamento está mais ligado às explorações e invasões originadas pelos não-índios 

em um período anterior à demarcação. As terras indígenas com maiores taxas de 

desmatamento encontradas na amostra do estudo estão próximas a áreas urbanas ou a 

rodovias, sendo elas Igarapé do Caucho (Acre), Katukina/Kaxinawa (Acre), Governador 

(Maranhão), Maraiwatsede (Mato Grosso). 

 

                                                           
7 As letras descritas no mapa “a” se referem às terras indígenas citadas no texto de Nepstead et al. (2006): 
Go – Governador, IC – Igarapé do Caucho, Ka – Kayapó, KK – Katukina/Kaxinauá, MM – Mãe Maria, 
Ma – Maraiwatsede e Xi – Parque Indígena do Xingu. 
8 O estudo usou áreas maiores para a estimativa das queimadas devido às diferenças de resolução espacial 
das imagens de satélite obtidas - o pixel do satélite GOES, usado no mapa “b”, possui 4 km de largura 
enquanto que o do Landsat, usado para a confecção do mapa “a”, é de 30m. 
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2.3. O Processo de Ocupação 

Antes de sua “descoberta” pelos colonizadores Europeus, a Amazônia era ocupada por 

quase mil nações indígenas, que foram sendo dizimadas a partir do século XVII, por 

doenças, conflitos e lutas, escravização e confinamento em missões religiosas (Serra e 

Fernández, 2004). A miscigenação de brancos e índios na região fez surgir os chamados 

caboclos, atuais ribeirinhos, que foram ocupando as áreas deixadas pelos índios e 

absorvendo sua forma harmônica de lidar com a floresta, criando uma unidade que os 

inclui na categoria população tradicional. Desde então, os governos passaram a ter uma 

preocupação com a salvaguarda desta região tão cheia de riquezas naturais e 

possibilidades de ganhos. O século XVIII foi palco da extração de produtos florestais 

para a exportação, como canela, cravo, borracha, resina, entre outros. O século XIX deu 

início a um período afortunado pela exploração da borracha, sendo que de 1870 a 1912 

as cidades de Belém e Manaus viveram dias de riqueza, importando cultura e moda 

européias, sendo este processo interrompido com o declínio desta cultura motivado 

principalmente pelo contrabando de sementes da borracha para a Ásia (Serra e 

Fernández, 2004). 

Desta forma, o processo de ocupação da Amazônia foi historicamente realizado 

intercalando-se surtos de produção com longos períodos sem atividade, tendo por base 

os ciclos econômicos de produtos de intensa e transitória valorização no mercado 

internacional, assumindo assim um caráter predatório que foi reproduzido por entidades, 

instituições e indivíduos dos setores públicos e privados. Tal comportamento vem desde 

o descobrimento, com a exploração de produtos florestais para a exportação, e 

continuou ao longo dos anos. Becker (2001) identificou três tipos conceituais de análise 

do processo de ocupação da Amazônia, sendo o primeiro deles o que promoveu a 
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chamada “economia de fronteira” (Becker, 2001, p. 135), ocupação feita a partir de 

iniciativas externas que adotava um padrão econômico voltado para a exportação e para 

a exploração ilimitada dos recursos naturais. O controle do território, por sua vez, era 

mantido através da “intervenção em locais estratégicos, de posse gradativa da terra 

(utis possidetis) e da criação de unidades administrativas diretamente vinculadas ao 

governo central” (Becker, 2001, p. 135). 

O segundo tipo conceitual é a coexistência de duas concepções de modelos de ocupação 

territorial diferentes, sendo uma exógena, fundamentada por uma visão externa ao 

território com ações ditadas pelas relações com a metrópole; e outra endógena, baseada 

numa visão mais interna do território, enfatizando a autonomia local (Becker, 2001). O 

modelo exógeno é o reflexo contemporâneo da concepção histórica, o modelo endógeno 

busca o desenvolvimento local. 

O terceiro tipo conceitual reproduz o padrão exógeno/endógeno, sendo o primeiro 

relativo às redes de articulação externa voltadas para assegurar a produção e exportação, 

e o segundo é relativo às grandes extensões de terra voltados para a subsistência de 

populações locais. A história da ocupação da região amazônica é constituída, pois, da 

interação dessas diferentes concepções espaciais dentro dos ditames econômicos 

externos e de suas próprias dinâmicas internas, salientando uma dicotomia clara entre 

exportação versus desenvolvimento local, conforme apontou Becker (2001). 

Antes da Revolução de 1930, o Estado brasileiro buscou reduzir os problemas regionais 

através de políticas de incentivos a agricultura e infra-estrutura. Neste período, as ações 

voltadas para o planejamento eram esporádicas e descontínuas (Matos, 2002). Esta 

forma institucional de planejamento ocasional durou até 1939, sendo que em 1912 

ocorreu a primeira ação organizada do Estado voltada para a colonização da Amazônia 
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e promoção da borracha natural, com ações voltadas para a construção de ferrovias, 

obras para obter a navegabilidade efetiva nos rios Negro, Purus, Branco e Acre, além de 

ter criado a Superintendência da Defesa da Borracha, que precedeu a SPVEA – 

Superintendência do Plano de valorização da Amazônia e a SUDAM – 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, atual ADA – Agência do 

Desenvolvimento da Amazônia (Freitas, 2002). Serra e Fernández (2004) afirmam que a 

criação do SPVEA em 1953 representou uma mea-culpa das falhas em promover o 

desenvolvimento da economia amazônica, sendo um reconhecimento da necessidade e 

importância de organizar um plano de ações através de uma agência especificamente 

voltada para o planejamento regional, sendo desta época a definição política da 

Amazônia Legal. 

A partir da década de 1930, o Estado identificou-se com a acumulação industrial, 

fomentando o setor urbano em um processo característico de mudança da variável 

exógena para a endógena, ou seja, passou do setor agrário exportador para o 

desenvolvimento industrial (Matos, 2002). De 1930 a 1964 deu-se a criação de um 

proletariado urbano, sendo lançado o pacto populista conciliando os interesses rurais 

com os urbano-industriais, sendo que  

“Enquanto a expansão da fronteira agrícola assegurava o 
crescimento da produção agropecuária necessária para 
abastecer os centros urbanos e gerar divisas para importar 
máquinas, equipamentos, insumos industriais e bens de 
consumo das camadas mais ricas da população, o fechamento 
da fronteira aos produtores familiares e trabalhadores sem 
terra asseguravam a expulsão de mão-de-obra necessária para 
alimentar o mercado de trabalho nas cidades que emergiam 
como pólos industriais dinâmicos” (Buainain e Pires, 2003, pp. 
5-6). 

O resultado é que o desenvolvimento da região sudeste foi ‘sustentado’, em boa medida, 

pelo resto do país, intensificando-se as diferenças regionais.  
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A Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) e a ameaça dos japoneses aos seringais do 

Oriente representaram um grande estímulo para a produção de borracha natural na 

Amazônia. Em 1942, os Estados Unidos e o Brasil assinaram um acordo para incentivar 

o crescimento exploração da borracha até atingir um patamar de 45.000 toneladas por 

ano. Para a consecução de tal meta, foi necessário o recrutamento de trabalhadores, em 

sua maioria nordestinos, cuja migração era familiar de modo a garantir que eles não 

retornassem a seus lugares de origem, permanecendo na região como mão-de-obra local 

(Brasil, Santos e Teixeira, 2002). O período pós-guerra caracterizou-se pela retomada 

da produção do Oriente e o conseqüente colapso da produção brasileira em virtude 

dessa concorrência e do fato dos Estados Unidos ter rompido o acordo anteriormente 

firmado, parando de importar a borracha brasileira. 

No período de 1930-70, houve, portanto, uma participação crescente do Estado na 

economia, sendo que são as crises econômicas que estabelecem as condições dessa 

participação. Ianni (1978) coloca que neste período, a industrialização não resultou da 

combinação das forças de mercado com a atividade empresarial, acabando por resultar 

da ação direta do Estado. A cada problema institucional que surgia, mais e mais era 

necessária a ação do Estado para racionalizar o sistema produtivo segundo as metas do 

setor privado. A estratégia predominante foi a do capitalismo dependente, não havendo 

crises profundas o suficiente para romper com a dependência. 

A política desenvolvimentista adotada na década de 1950 instaurou um novo modelo 

econômico voltado para a substituição das importações e o aumento da produção 

industrial para o escoamento através da ampliação do mercado interno. Este período é 

característico das grandes obras de infra-estrutura, como a construção da rodovia 

Belém-Brasília, que buscava promover a integração da Região Norte com o Centro-Sul 
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e o Distrito Federal, o que colocou a Amazônia com possibilidades de ter uma maior 

ligação com o restante do país (Brasil, Santos e Teixeira, 2002). Nesta época, a região 

era caracterizada por ser “subdesenvolvida e fortemente dependente de decisões 

exógenas” (Acordo SUDAM/PNUD, 2001), com uma economia colonial, onde se 

exportava a produção e importava os bens de consumo, denotando uma fragmentação 

econômico-espacial pela existência de nichos de produção independentes e 

desconectados da economia regional. 

O regime militar (1964 a 1985) implantou na Amazônia políticas de desenvolvimento e 

integração voltadas para a maximização dos benefícios econômicos, utilizando os 

recursos naturais e os grandes espaços inabitados como um meio de minimizar o 

impacto das questões sociais, econômicas e geopolíticas que o país enfrentava, 

utilizando como filosofia o controle do Estado sobre as ações empreendidas e sobre o 

processo de modernização (Serra e Fernández, 2004). O domínio sobre a economia se 

deu pela formulação de planos de desenvolvimento e pela centralização do 

planejamento regional. Sobre a ação do Estado nesta fase, Becker (2001, p.137) 

classifica como sendo “um novo e ordenado ciclo de devassamento amazônico” 

adotando estratégias de ocupação regional onde a construção do território se vincula à 

produção do espaço político para um melhor controle social que inclui aspectos técnicos 

e políticos e uma ampla rede de conexões usando as cidades como base de apoio, sendo 

esta “a malha programada” (Becker, 2001, p. 137) pelo Estado para a apropriação e 

domínio do território. 

A partir dos anos 1970, portanto, o governo investiu em planos e programas voltados 

para a integração nacional e a ocupação da Amazônia. O Programa de Integração 

Nacional (PIN), instituído através do Decreto-Lei no 1.106, de 16.06.1970, tinha por 
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objetivo promover a integração do Nordeste e da Amazônia através do financiamento de 

grandes obras de infra-estrutura, especialmente rodovias (Costa, 2002). O Programa de 

Redistribuição de Terras (PROTERRA) é complementar ao PIN e foi instituído pelo 

Decreto-Lei no 1.178, de 01.07.1971, buscando promover o acesso a terra, melhorar as 

condições da mão-de-obra e fomentar a agroindústria nestas duas áreas através da 

SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e da SUDENE – 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste9. Contudo, a gerência do Programa 

ficou sob a responsabilidade do INCRA – Instituto Nacional de Reforma Agrária, 

diminuindo a importância dessas superintendências para a questão (Costa, 2002). 

O PIN deu início à colonização dirigida na Amazônia, e na verdade buscava diminuir as 

tensões sociais no Nordeste, que demandava ações efetivas para promover a reforma 

agrária, diluindo-as pelo assentamento dos colonos sem terra nas rodovias 

Transamazônica e Cuiabá-Santarém ou, nas palavras de Kohlhepp (2002, p. 37), “a 

região amazônica era vista como escape espacial para os conflitos sociais não-

solucionados”. Os projetos de colonização só puderam existir com a criação do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 1970, que incorporava as 

funções do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e do Grupo Executivo de Reforma Agrária. O 

Decreto-Lei n° 1.164 de 01.04.1971 deu para o INCRA gerenciar o equivalente a 63% 

da superfície da Amazônia Legal, declarando indispensáveis à segurança e ao 

desenvolvimento nacionais, terras devolutas situadas na faixa de 100 km de largura de 

cada lado do eixo de rodovias. 

                                                           
9 A Medida Provisória Nº 2.146-1, de 4 de maio de 2001, extinguiu a SUDAM e a SUDENE, criando em 
seu lugar as Agências de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e do Nordeste (ADENE), sendo ambas 
de natureza autárquica, vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, e tendo por objetivo 
implementar políticas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento das suas respectivas regiões. 
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Para Becker (2001), esta ação representou uma apropriação federal sobre os territórios 

estaduais, conferindo ao Estado um maior poder de negociação através do controle 

sobre a distribuição de terras. Neste sentido, esta apropriação teve início com a 

demarcação da área da Amazônia Legal, que incluiu mais 1.400.000 km2 aos 

3.500.000km2 já existentes, ampliando assim a área de atuação e a manipulação estatal 

do território. 

A atuação do INCRA se deu através dos PICs (Projetos Integrados de Colonização), 

PADs (Projetos de Assentamento Dirigido) e PARs (Projetos de Assentamento Rápido). 

Os PICs foram melhor programados, e teoricamente selecionavam os colonos, faziam a 

demarcação dos lotes, abriam as estradas e davam assistência e orientação. Nos PADs, 

os colonos deveriam possuir situação econômica melhor, e o governo só abriria algumas 

estradas como investimento máximo. Os PARs surgiram para atender aos pequenos 

produtores. Eram lotes de 50 ha., onde existiam somente as picadas, ao invés das 

estradas de acesso, e a infra-estrutura estava condicionada à fase de produção 

(Perdigão e Bassegio, 1992). 

O insucesso do PIN se deu por vários motivos, entre eles: a exigência de capacitação 

técnica, a migração excessiva gerando ocupação de áreas impróprias, os conflitos 

surgidos e a incapacidade do INCRA de atender aos colonos. Neste sentido, Brasil, 

Santos e Teixeira (2002, p. 44) afirmam que  

“a intensa propaganda que o Governo fez em torno do 
Programa atraiu um grande contingente de nordestinos e outros 
migrantes espontâneos, em quantidade muito superior à sua 
capacidade de absorção, de forma que de cada família 
assentada pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), 
quatro outras ocuparam espontaneamente a região”  
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A colonização ao longo da Transamazônica demonstrou que a agricultura nos moldes 

tradicionais não é adequada à região devido à baixa fertilidade natural dos solos, 

contribuindo para o insucesso deste empreendimento juntamente com fatores como a 

falta de assistência técnica, de condições de armazenamento e distribuição da produção, 

e a postura paternalista adotada pelos órgãos oficiais. Das metas inicialmente propostas, 

assentar 100 mil famílias de baixa renda no período de 1970 a 1974, só tinham sido 

assentadas 6.000 famílias até o fim de 1974, correspondendo a aproximadamente 

42.000 pessoas (Brasil, Santos e Teixeira, 2002). 

O modelo de ocupação econômica da Amazônia foi concebido através dos planos 

econômicos denominados Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), sendo o I PND 

de 1972 a 1974; o II PND, de 1976 a 1979; e o III PND, de 1980 a 1985. O I PND teve 

por base objetivos de ordem econômica, que implicariam na modernização do setor 

produtivo, na implantação de grandes projetos, na melhoria das condições de 

competição internacional entre outros. O crescimento almejado seria baseado nos 

setores agrícola e industrial, de forma a evitar as disparidades. A intenção de 

desenvolver o Brasil de forma rápida e a qualquer custo legou uma situação social 

caótica, com a marginalização de grande parte da população, demonstrando que o 

crescimento econômico não se deu em conjunto com uma melhor distribuição de renda 

(Vermulm, 1985). A grande empresa assumiu importância capital pois com ela viria a 

produção em larga escala, alto volume de capital e implementação tecnológica. Apesar 

de ter alcançado seus objetivos econômicos, a contrapartida foi o arrocho salarial e a 

dívida externa. Segundo Rodrigues (1994), o I PND buscava desenvolver a agricultura 

empresarial no Sul; transformar a agricultura de subsistência em economia de mercado 

no Nordeste; abrir novas fronteiras agrícolas no Planalto Central, Amazônia e Vale do 
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São Francisco; e modernizar os setores de comercialização e transportes da produção 

agrícola. 

O II PND, por sua vez, tinha como cenário internacional a crise energética e a crise 

monetária internacional, crises estas que se estenderam em âmbito interno, com a 

contínua pauperização da população, maior concentração de renda e queda do 

crescimento do PIB (Vermulm, 1985). Sua estratégia visava a consolidar a 

agroindústria, aumentar a produtividade e aumentar sua base técnica. Incluía uma 

estratégia de integração Nacional entre Centro-oeste, Nordeste e Amazônia, através do 

Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais (Polamazônia), Programa de Áreas 

Integradas do Nordeste (Polonordeste), o Programa Especial de Desenvolvimento da 

Região Geoeconômica de Brasília (Polocentro), e o Programa Especial de 

Desenvolvimento do Pantanal (Rodrigues, 1994). Para Vergolino e Gomes (2002, p. 

263) o II PND “aprofunda a noção de Amazônia como fronteira de recursos, enfatiza a 

contribuição que a regiáo deverá dar, no futuro, para melhorar a balança comercial do 

País e, mais do que nunca, a necessidade de integrá-la ao mercado”. 

O cenário mundial do III PND ainda era de crise econômica, e a inflação, dívida 

externa, alta do petróleo e o desemprego foram fatores limitantes do planejamento. A 

agricultura foi a solução encontrada para resolver boa parte dos problemas, já que 

teoricamente este plano visava diminuir a pobreza, redistribuir melhor a renda e 

melhorar os níveis de emprego. Aqui, as metas sociais não são mais conseqüências das 

econômicas, elas passam a significar a legitimação do poder do Estado, pois esta não 

mais ocorreria baseada no desempenho econômico (Rodrigues, 1994). Os principais 

setores eram o social, como já foi visto, a agricultura e o setor energético, embora 
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também incluísse setores não-prioritários, como a indústria, mineração, comércio e 

turismo (Vermulm, 1985).  

O Polamazônia - Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais, criado em 

1974 sob os auspícios do II PND, visava desenvolver 15 áreas específicas, os chamados 

‘pólos de desenvolvimento’10 previstos no Plano, que orientavam os investimentos para 

as atividades produtivas ligadas às áreas agropecuária, industrial, florestal e mineral, 

por meio de reduções dos tributos e outros benefícios de cunho financeiro, procurando 

atrair para a região empresas e migrantes com maior poder econômico. Para Becker 

(2001, p. 139), nesta fase o Estado adotou como estratégia “a concentração em poucas e 

grandes áreas selecionadas” para “reduzir a despesa pública, aumentar rapidamente as 

exportações e desenvolver tecnologia” buscando resolver os conflitos existentes pela 

ampliação da ação militar, sendo este o caso do Programa Grande Carajás11 (1980) e do 

Projeto Calha Norte12 (1985). 

Sobre a atração de empresas para a região, Kohlhepp (2002, p. 39) afirma que nesta fase  

“tornou-se vantajoso para bancos, companhias de seguro, 

                                                           
10 O conceito de ‘Pólo de Desenvolvimento’ foi cunhado pelo economista francês François Perroux, e 
postula que as atividades econômicas podem funcionar como estimuladoras do desenvolvimento, 
contribuindo para a implementação de estratégias de ação descentralizadas envolvendo objetivos como 
crescimento econômico, equilíbrio regional e integração de áreas atrasadas economicamente. 
Investimentos em infra-estrutura e incentivos fiscais são os fatores de indução dos ‘pólos’ para atrair as 
indústrias e, assim, fomentar a economia dos aglomerados urbanos, produzindo um crescimento 
equilibrado. Este conceito foi prontamente apropriado pelo Governo Militar para a consecução dos seus 
objetivos geopolíticos e econômicos na Amazônia (Serra e Fernández, 2004). 
11 O Programa Grande Carajás atingiu uma área de 895.000 km2, que equivale a 10,6% do território 
brasileiro. A base do Programa era o Projeto Carajás, e, além de investimentos em infra-estrutura e em 
projetos agropecuários, agroindustriais e extrativos, incluía também mais 3 grandes projetos: o Complexo 
de alumínio Albrás-Alunorte, o Complexo de alumina-alumínio Alumar, e a Usina Hidrelétrica de 
Tucuruí. A intenção do governo era atrair capital estrangeiro e gerar divisas, e junto com os 
investimentos em infra-estrutura, conseguir atrair empresas agrícolas e industriais para os pólos de 
desenvolvimento localizados nas cidades de Paraupebas, Marabá, Açailândia, Buriticupu, Santa Inês, 
Rosário e São Luís (Serra e Fernández, 2004). 
12 Abrange uma área de 6.500 km ao longo da fronteira, representando 24% da área da Amazônia e 12% 
do Brasil, incluindo uma vasta área ao norte das calhas dos rios Amazonas e Solimões. Tem por objetivo 
a ocupação e o aproveitamento do potencial econômico desta área (Costa, 2002). 
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mineradoras e empresas estatais, de transportes ou de 
construção de estradas investir na devastação da floresta 
tropical para introduzir grandes projetos de criação de gado, 
com subsídios oficiais, realizando a exploração das terras a 
preços baixos”. 

O processo de desmatamento e queimadas foi intensificado para a implantação das 

fazendas agropecuárias, causando problemas ambientais ligados a erosão, compactação 

do solo, aumento do escoamento superficial, entre outros, contribuindo igualmente para 

aumentar a especulação da terra e os conflitos pela sua posse, especialmente entre 

posseiros e populações indígenas. Como conseqüência da degradação ambiental, os 

próprios produtores de gado passaram a ter dificuldades pela falta de condições de 

estabelecer boas pastagens, diminuindo de sobremaneira o lucro e os rebanhos 

(Kohlhepp, 2002). 

O incentivo às atividades de mineração foi outro foco da ação do Estado na Amazônia, 

especialmente neste período, onde houve a expedição de muitas licenças para 

exploração mineral empresarial em grandes áreas. Foram implantados o complexo de 

Carajás, próximo a Marabá, voltado para a exploração de minerais diversos 

principalmente o minério de ferro; o Projeto Mineração Rio do Norte, no Vale do rio 

Trombetas, município de Oriximiná, para a exploração de bauxita; o Projeto Albras-

Alunorte da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no município de Barcarena, 

próximo a Belém, para a exploração de alumínio e alumina; Projeto Alumar da empresa 

Alcan-Alcoa, em São Luís, Maranhão, voltado para a produção de lingotes de alumínio 

(Vergolino e Gomes, 2002). 

Como o Polamazônia abrangia uma área muito extensa, sentiu-se a necessidade da 

criação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil - 

Polonoroeste, em 1982, que por sua vez englobava o então Território Federal de 
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Rondônia e as regiões oeste e noroeste de Mato Grosso. Tal programa tinha como 

objetivo principal absorver as pessoas oriundas de regiões que possuíam uma estrutura 

fundiária não condizente com sua capacidade econômica e financeira, através da 

ocupação racional e ordenada da área num processo de colonização. Era, portanto, um 

programa regional voltado principalmente para os setores agrícola e de transporte, 

englobando os assentamentos de desenvolvimento rural.  

As linhas de ação do Polonoroeste abrangiam, além do apoio ao produtor rural, a 

preservação do meio ambiente e a proteção das comunidades indígenas. Apesar disso, 

deram-se com intensidade desmatamentos e queimadas, bem como conflitos originados 

através do avanço dos migrantes em áreas indígenas não demarcadas. A questão 

ambiental e a problemática indígena, embora fossem as novidades do Programa, não 

receberam um tratamento especial no sentido de prevenir ou até mesmo minimizar os 

efeitos de um processo intensivo de ocupação, especialmente pela característica de 

atração às grandes empresas e produtores com maior poder aquisitivo. Houve um 

aumento substancial das tensões no campo e das pressões sobre as terras indígenas, 

constantemente invadidas por uma gama de atores com interesses na região como 

madeireiros, posseiros, garimpeiros, empresas de mineração, entre outros (Serra e 

Fernández, 2004). 

A política de distribuição controlada de terras e de seletividade no repasse de crédito 

agrícola contribuiu para a atração populacional voltada para a formação e 

disponibilização da força de trabalho, estratégias que permitem ao Estado uma 

manipulação do espaço voltado para objetivos estratégicos ou para dirimir conflitos 

sociais (Machado, 1990). No caso de Rondônia, a colonização foi planejada apenas em 

parte uma vez que houve a atração de um grande afluxo migratório espontâneo para a 
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região, ultrapassando a capacidade de gerenciamento por parte do órgão oficial 

encarregado, o Incra, gerando “a invasão de terras públicas e particulares com fortes 

conflitos, o que por sua vez, resulta num povoamento induzido não controlado, efeito 

não previsto e não desejado pelo Estado” (Becker, 1990a, p.149). Este processo de 

colonização gerou conseqüências não previstas e intensificou a cultura do 

desmatamento na região. A ocupação dos lotes implica necessariamente em 

desmatamento e queima, já que estas práticas são consideradas como beneficiamentos e 

são indícios de uma ocupação efetiva. O aumento da área desmatada é diretamente 

proporcional ao aumento do número de migrantes. Fearnside (1989) concluiu que, em 

Rondônia, o desmatamento aumenta percentualmente mais que a população, o que 

significa que além de ter mais pessoas do que antes, cada pessoa está desmatando mais. 

Um exemplo disso é que entre 1980 a 1985, a população de Rondônia aumentou 14,8% 

e o desmatamento aumentou 24,8% ao ano, no mesmo período.  

Rondônia é um dos estados da Amazônia Legal que possui mais representatividade para 

se identificar os reflexos da política adotada pelo Estado para povoar e desenvolver a 

região norte. O resultado das políticas públicas adotadas a partir da década de 1960 foi 

uma ocupação desordenada do estado, efeitos estes intensificados a partir da década de 

1970 (Paz, 1997). A participação decisiva do Estado para a organização sócio-espacial 

do país é realizada pela orientação dos fluxos migratórios, da colonização e do 

estabelecimento de núcleos populacionais que visava dirimir os conflitos sem resolver 

os graves problemas sociais que o país vinha enfrentando. O Polonoroeste é apenas um 

exemplo que pretende ilustrar , que “o homem não é o centro das políticas públicas na 

Amazônia, muito menos as populações tradicionais amazônidas, índios, caboclos, 

seringueiros ou ribeirinhos” (Leonel, 1991, p.320). 
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Os Planos Nacionais de Desenvolvimento seguiram a mesma linha, demonstrando uma 

dicotomia entre o planejado e a realidade, ressaltando uma falta de conexão e 

continuidade do processo de planejamento, negando a realidade da coletividade local e 

regional e suas potencialidades (Freitas, 2002). Ao invés de desenvolver o país como 

um todo, observou-se a generalização da apropriação indébita dos recursos naturais 

amazônicos, estimulando-se práticas danosas ao meio ambiente, como o desmatamento 

e as queimadas, abrindo espaço para a biopirataria que acaba se voltando contra o 

próprio país. Este foi o caso da semente da Hevea brasiliensis, árvore do qual se extrai a 

borracha, que foi apropriada para a Malásia, abrindo uma concorrência desleal e 

destrutiva para os milhares de extrativistas que extraíam seu sustento desta atividade. 

As conseqüências negativas das políticas sobre o meio ambiente amazônico e o avanço 

da destruição da floresta atraíram o interesse internacional para salvaguardar sua 

proteção. Para tanto, o grupo de países do G-7 começou a formular uma proposta a 

partir de uma reunião ocorrida em Houston, Texas, em julho de 1990, sendo aprovada 

pelo governo brasileiro na época reunião da cúpula da UNCED no Rio de Janeiro, em 

1992 (ECO 92). Assim, foi criado o Programa Piloto Internacional para Conservação 

das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG-7), sendo um investimento conjunto do Brasil, 

Banco Mundial e os países do G-7 voltado para o uso sustentável dos recursos naturais, 

diminuição do desmatamento, preservação da biodiversidade e integração dos objetivos 

econômicos e ecológicos. O Programa abrange as seguintes linhas de ação: promoção 

de práticas de preservação da natureza e educação ambiental junto a comunidades 

locais; melhoria do manejo de áreas protegidas (parques, reservas naturais e 

extrativistas, terras indígenas e florestas nacionais) incluindo a demarcação de áreas 

indígenas; suporte técnico aos governos estaduais da Amazônia para a implementação 
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de políticas ambientais através de uma parceria público-privado; estímulo a pesquisas 

científicas sobre temas Amazônicos (Kohlhepp, 2002). 

A implementação das ações do PPG-7 gerou movimentos contraditórios, pois por um 

lado os governos locais investiam em infra-estrutura e dinamização da economia 

regional, por outro havia um compromisso de promover o desenvolvimento e práticas 

sustentáveis. O programa Avança Brasil, formulado para o período 2000-2003, fortalece 

a primeira posição citada na medida em que organizou um projeto para melhorar a 

infra-estrutura através da identificação de projetos que possam estimular e acelerar o 

desenvolvimento econômico, evidenciando ser mais uma carteira de oferta de 

investimentos do que propriamente uma política que envolve o desenvolvimento 

regional (Kohlhepp, 2002). Os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento se 

constituíram no carro chefe desta opção de planejamento, e começaram a ser gestados 

na confecção do Plano Plurianual – PPA 1996-99 para inclusão no Programa Brasil em 

Ação, que precedeu o Avança Brasil (Costa, 2002).  

A noção de Eixo Nacional de Integração e Desenvolvimento (ENID) está centrada na 

promoção da articulação das economias regionais com os mercados internacionais 

através de uma nova organização espacial que integre as diversas opções de 

investimento, potencializando os fluxos nos muitos corredores criados e focando nas 

extremidades, diferindo muito pouco da estratégia anterior dos Pólos de 

Desenvolvimento uma vez que perpassa os graves problemas sociais da região 

enfatizando o crescimento econômico. 

Em relação a Amazônia Legal, os eixos considerados são o Madeira-Amazonas, o Arco 

do Norte e o Araguaia-Tocantins. O Eixo Madeira-Amazonas tem uma área de 

abrangência de 2,7 milhões de Km2 (32% do território nacional) e inclui a área de 
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influência da hidrovia Madeira-Amazonas, atingindo 188 municípios. O Eixo Arco 

Norte possui uma área aproximada de 370 mil Km² (4,3% do território nacional) e 

inclui 23 municípios. O Eixo Araguaia-Tocantins abrange uma área de 

aproximadamente 1.374.567 Km2 (16% do território nacional) e inclui os Estados de 

Goiás e Tocantins, grande parte do Estado do Maranhão, o sudeste do Pará, o leste do 

Mato Grosso, e alguns municípios do noroeste de Minas Gerais; abriga o Distrito 

Federal e as capitais, Palmas, Goiânia, e São Luís (Brasil, 2001). As Figuras 5 e 4 

apresentam o mapa dos Eixos Madeira-Amazonas e Arco Norte, e do Eixo Araguaia-

Tocantins. Vale destacar a visão geral dos conflitos possíveis entre terras indígenas, 

centros de mineração, unidades de conservação, represas e áreas para atividades 

agropecuárias que a Figura 5 pode prover. 

FIGURA 5 

Eixo Madeira-Amazonas e Eixo Arco Norte 

 
   Fonte: Brasil, 2001. 
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FIGURA 6 

Eixo Araguaia-Tocantins 

 

 
   Fonte: Brasil, 2001. 

 

Sobre os eixos de desenvolvimento, Becker (2001) salienta que a estratégia voltada para 

as exportações e o grande mercado de soja já instalado na região irão favorecer e 

estimular esta atividade, ressaltando os objetivos diferentes entre as ações do PPG-7 em 

prol da proteção florestal e o incentivo dado para a expansão da soja pela Organização 

Mundial do Comércio. Além disso, o estabelecimento das redes físicas para a circulação 

dos fluxos de bens e serviços favorece a abertura de estradas e, com isso, permite o 

avanço das madeireiras e dos pequenos e grandes produtores, acelerando o 

desmatamento e prejudicando o meio ambiente. Ou seja, “o modelo exógeno não teve 

sucesso econômico, mas manteve a unidade regional, enquanto s ENIDs, cujos efeitos 

na economia são incertos, contém o risco de impactos sócio-ambientais negativos e 

parecem não favorecer a unidade regional mas, pelo contrário, estimular a sua 

fragmentação” (Becker, 2001, pp. 153-154). 



  96

Para finalizar este capítulo, o Quadro 5 apresenta um panorama sintético das políticas e 

instrumentos de desenvolvimento Regional implementados para a Amazônia entre 

1910-2002, ressaltando as ações do Estado e suas principais motivações. 

QUADRO 5 

Políticas e Instrumentos de Desenvolvimento Regional Criados para a Amazônia – 

1910-2002 
Fases Ano/Períod

o 
Instrumento, Instituição 

ou Política 
Objetivo 

1912 Plano de Defesa da Borracha Recuperar a economia da borracha em 
virtude da crise da redução do preço 
internacional desde 1910 

1942 Banco de Crédito da Borracha Fomentar a cultura da borracha, sob o 
patrocínio de capitais norte 
americanos 

1946 Inserida na Constituição do 
País - SPVEA 

Reduzir a dependência da região da 
monocultura da borracha pela 
tentativa de diversificação produtiva 

1950 Banco de Crédito da Borracha 
muda para Banco de Crédito da 
Amazônia 

Órgão de fomento às atividades 
produtivas na região,além da borracha 
extrativa 

Fase I: Ação 
Governamental 
mais Limitada – 
Complexo 
Econômico 
Regional 
Centrado na 
Exportação de 
Borracha 

1953 Ano de Criação da SPVEA Promover o desenvolvimento regional 
1966 SUDAM em substituição à 

SPVEA 
Promover o desenvolvimento 
econômico e administrar os 
mecanismos de incentivos fiscais 

1966 Banco da Amazônia (BASA) 
em substituição ao Banco de 
Crédito da Amazônia 

Servir de braço financeiro da Sudam 
para o desenvolvimento de atividades 
produtivas 

1967 Zona Franca de Manaus (ZFM) Alocar recursos de incentivos fiscais 
para o desenvolvimento da Amazônia 
Ocidental 

1970 Programa de Integração 
Nacional (PIN) 

Financiar a construção das Rodovias 
Transamazônica (BR-230) e Cuiabá-
Santarém (BR-165) e financiar 
projetos de colonização e irrigação  

1971 Programa de Redistribuição de 
Terras e Estímulo à 
Agroindústria do Norte e 
Nordeste (Proterra) 

Facilitar o acesso à terra para amplas 
populações, e promover a 
agroindústria na AM e NE 

1974 Polamazônia Desenvolver a infra-estrutura 
econômica – criação de 15 pólos de 
crescimento para atrair a iniciativa 
privada 

Fase II: 
Ampliação 
Governamental – 
Proposta de 
Diversificação do 
Complexo 
Econômico 
Regional pela 
Industrialização 

1975 Grandes Programas no âmbito 
do II PND: Ferro-Carajás; UHE 
Tucuruí; Mineração Rio do 
Norte/ Albrás-Alunorte 

Promover o desenvolvimento 
econômico 

Década de 
1980 

Finalização dos Investimentos 
dos grandes programas do II 
PND 

Consolidação da Infra-estrutura básica 
para a exploração econômica indicada 
na década anterior 

Fase III: 
Exaustão da Ação 
do Governo no 
Desenvolvimento 
Regional – 
Estado como 
Sinalizador dos 
Subespaços 
Nacionais 

Década de 
1990 

Ampliação dos gastos de 
consumo e sociais, e redução 
dos investimentos 
Programa Brasil em Ação: 
Criação dos Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento 

Fim do Estado desenvolvimentista na 
ação regional, atuando mais como 
coadjuvante do desenvolvimento. 
Eixos criados na Amazônia: Arco do 
Norte, Madeira-Amazônas, Araguaia-
Tocantins 

Fonte: Adaptado de Vergolino e Gomes, 2002. 
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2.4. Considerações Finais 

A Amazônia é uma região complexa que abriga contradições e congrega inúmeros 

interesses. A compreensão de seus processos físicos, econômicos, sociais e políticos é 

fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, plano ou projeto na região. O 

histórico de espoliações e desfalques ambientais, e o processo de ocupação que a região 

viveu e vive até hoje fornecem subsídios para uma avaliação do que já foi feito e do que 

se poderá fazer em prol de uma política verdadeiramente voltada para a região, para a 

sua população e seus objetivos. 

A abertura da fronteira agrícola como forma de ocupar os chamados ‘vazios’ existentes, 

ou seja, as áreas pouco povoadas, revelou-se uma forma de manipulação política para 

promover o alívio das tensões sociais originadas pela demanda imperativa por uma 

reforma agrária eficiente, liberando mão-de-obra para a consecução dos objetivos de 

maximização econômica tanto pública quanto privada. O Estado impõe a sua lógica e os 

seus objetivos estratégicos através da ingerência direta sobre o território e sobre o 

processo de produção do espaço, reorganizando as relações sociais e gerando conflitos e 

uma dicotomia entre políticas voltadas para o global/nacional e práticas locais. 

É dentro deste espaço que está localizada a questão central deste estudo. A visão 

histórica dos processos e ações públicas para o controle territorial e econômico, e dos 

conseqüentes rebatimentos sociais e ambientais na região permite um planejamento 

mais apurado e fidedigno voltado não somente para os interesses exógenos mas 

entendendo que a consideração das questões e dinâmicas locais é imprescindível para se 

atingir plenamente os objetivos ligados ao desenvolvimento do país como um todo cuja 

base física é a Amazônia.  
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O conhecimento das dinâmicas da região amazônica permite uma compreensão mais 

ampla da questão indígena e das pressões sofridas por estas populações na região. O 

conflito com os empreendimentos do setor elétrico, especialmente os hidrelétricos, é 

apenas uma das facetas das inúmeras situações a que estão sujeitas estas populações. 

Desta forma, o capítulo seguinte é dedicado ao entendimento da questão indígena, das 

formas de regularização fundiária a que estão sujeitas as suas terras e de outros 

interesses além dos hidrelétricos em suas áreas.  
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3. A QUESTÃO INDÍGENA 

3.1 Considerações Iniciais 

Os povos indígenas ainda não estão claramente definidos na legislação internacional. 

Colchester (2000) coloca que, de uma maneira geral, o termo “indígena” se refere a 

qualquer pessoa ou comunidade que habita uma determinada região por um longo 

período sendo que o termo “povos indígenas” se refere especificamente àqueles 

fortemente ligados a suas terras e que são dominados por outros elementos da sociedade 

nacional. O princípio da auto-identificação dos grupos é reconhecido pelo artigo 8 da 

Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, que está em discussão na 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Grupo de Trabalho das 

Populações Indígenas considera a seguinte definição, publicada no chamado “Cobo 

Report”, de 1986: 

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, 
having a historical continuity with pre-invasion and pre-
colonial societies that developed on their territories, consider 
themselves distinct from other sectors of the societies now 
prevailing in those territories, or parts of them. They form at 
present non-dominant sectors of society and are determined to 
preserve, develop and transmit to future generations their 
ancestral territories, and their ethnic identity; as the basis of 
their continued existence as peoples, in accordance with their 
own cultural patterns, social institutions and legal systems.”13 
(Cobo apud Colchester, 2000, p.4) 

Colchester (2000) estabelece algumas características dos povos indígenas adotadas por 

agências externas que planejam projetos em áreas indígenas e, portanto, possuem uma 

                                                           
13 Tradução livre: “Comunidades indígenas, povos e nações são aquelas que, tendo uma continuidade 
histórica de sociedades pré-invadidas e pré-coloniais que se desenvolveram nos seus territórios, se 
consideram distintos de outros setores das sociedades que prevalecem agora nesses territórios, ou em 
parte deles. Atualmente, eles formam setores não-dominantes da sociedade e são determinados a 
preservar, desenvolver e transmitir a gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica 
como a base de sua existência continuada como povos, conforme seus próprios padrões culturais, 
instituições sociais e sistemas legais”. 
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metodologia própria para identificá-las, através da adoção de indicadores. Um exemplo 

é o Banco Mundial, que considera indígenas os povos que manifestam (Colchester, 

2000, p.2): 

 Vulnerabilidade ao estarem em desvantagem no processo de desenvolvimento; 

 Forte ligação aos territórios ancestrais e aos recursos naturais existentes; 

 Auto-identificação ou identificação por terceiros como membros de determinado 

grupo; 

 Uma língua indígena geralmente diferente da língua nacional oficial; 

 Presença freqüente de instituições políticas e sociais; 

 Produção voltada para a subsistência. 

A legislação internacional garante aos índios e minorias os direitos humanos 

fundamentais de qualquer outro povo, além de estabelecer condições legais para 

protegê-los de qualquer abuso e discriminação. Entre os direitos mais fundamentais 

encontra-se o direito à posse, controle e gerenciamento dos territórios e recursos 

tradicionais dos povos indígenas. Em nível internacional, estes direitos foram 

primeiramente estabelecidos em 1957, na 107ª Convenção da Organização Internacional 

do Trabalho14 cujo tema era “Populações Indígenas e Tribais”, e foi posteriormente 

revisado em 1989, na 169ª Convenção da OIT. Entre outras coisas, os artigos 14 e 15 da 

169ª Convenção estabelecem que (Colchester, 2000, p.3): 

 Os direitos de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam devem ser 

reconhecidos, devendo igualmente ser tomada medidas para salvaguardar os 

direitos dos povos que têm suas terras ocupadas por terceiros. 

                                                           
14 A Organização Internacional do Trabalho – OIT (International Labour Organisation – ILO) foi criada 
em 1919 e se juntou às Nações Unidas quando de sua criação, em 1946. Ela busca promover a justiça 
social pela melhoria das condições de vida e de trabalho das populações do mundo através de convenções 
(tratados) celebradas entre representantes das Nações, dos empregadores e dos trabalhadores. 
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 Os governos devem identificar as terras tradicionalmente ocupadas para garantir 

uma proteção efetiva do direito de posse. 

 Procedimentos devem ser estabelecidos no âmbito da legislação nacional para 

solucionar disputas de terra neste sentido. 

 Os direitos dos povos em relação aos recursos naturais de suas terras devem ser 

garantidos, o que inclui a participação no seu uso, gerenciamento e conservação. 

As convenções da OIT contribuíram para firmar o princípio de que a posse de terra 

‘aborígine’ advém de um direito imemorial e independe do Estado, sendo que o termo 

‘terra’ é usado no sentido amplo, incluindo os recursos que a compõem. A relocação 

forçada de povos indígenas só pode ocorrer por determinação de uma lei nacional e por 

razões de segurança nacional, de desenvolvimento econômico e pela própria saúde do 

povo. Caso sejam relocados como uma medida excepcional, eles devem ser ressarcidos 

com terras e recursos de igual qualidade, adequadas às necessidades presentes e ao 

desenvolvimento futuro, sendo totalmente recompensados pelas perdas sofridas. 

 

3.2 Índios no Brasil 

O Brasil é um país que possui uma notável diversidade étnica, traduzida em um alto 

grau de miscigenação. Um questionamento inicial, portanto, diz respeito à definição de 

quem é verdadeiramente indígena, conceito por vezes confundido pelas misturas 

existentes (mamelucos e cafuzos podem ser considerados indígenas?). Questionamento 

semelhante pode ser feito ao se deparar com tribos indígenas que já adotam hábitos e 

instrumentos dos ditos civilizados como ferramentas, vestuários, trocas monetárias, etc. 
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Melatti (1986) reuniu cinco critérios, dentre os mais variados que surgiram, para 

distinguir os índios das demais populações que hoje vivem na América: o racial, o legal, 

o cultural, o de desenvolvimento econômico e o de auto identificação étnica. 

O critério racial identifica os índios como evidenciados por características físicas 

distintas dos seus colonizadores europeus. Contudo, os índios não são uma única raça e 

os cruzamentos tornam a identificação com base neste critério uma tarefa muito difícil. 

O critério legal adota o pressuposto de que toda pessoa que se enquadre na 

caracterização feita pela lei como sendo pertencente aos indígenas é identificada como 

um deles. O critério cultural leva em consideração todo o conjunto de elementos não 

transmitidos por caracteres biológicos. Neste critério, são índios todos aqueles que 

nasceram em aldeias indígenas ou que desde pequenos foram levados para elas, e que 

foram criados como os demais habitantes da aldeia. Da maneira como foi caracterizado, 

este item também não pode identificar o índio de uma maneira correta, pois se apóiam 

em um conceito ultrapassado de cultura, ou seja, uma mera acumulação de crenças, 

costumes e técnicas. Na verdade, este conceito não leva em conta todo o sistema 

cultural de elementos que mantêm relações entre si e que possuem também importância 

diferenciada.  

O penúltimo critério, o de desenvolvimento econômico, leva em conta as deficiências 

concretas das populações indígenas, anotando dados sobre renda, produção agrícola, 

taxa de mortalidade etc. De acordo com esses dados, as populações que se encontrarem 

em um determinado limite podem ser consideradas indígenas. Vê-se claramente que 

este critério confunde a situação indígena com a situação de subdesenvolvimento. O 

último critério, a auto-identificação étnica, é o que melhor se adequa à realidade e 

considera o índio como sendo o reflexo de uma consciência social com vínculos 
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trabalhistas e econômicos, possuindo idioma distinto e uma tradição de nações ou povos 

aborígenes (Mellatti, 1986). Segundo este critério, só é indígena aquele que se 

considerar ou que a comunidade que o cerca o considerar índio. 

Portanto, a categoria dos índios abrange populações diferentes entre si, quer física ou 

lingüisticamente. A diversidade biológica dos índios brasileiros é latente tanto entre 

tribos quanto dentro de um mesmo grupo. Com relação à diversidade lingüística, pode-

se acreditar que ela não exista, pois a língua indígena é considerada como sendo quase 

unicamente Tupi. Essa super valorização Tupi se deu quando os portugueses chegaram 

no Brasil e encontraram no litoral a maioria de índios Tupi, sendo esta também a 

primeira língua que os missionários aprenderam. Eles se afeiçoaram com a língua e até 

a modificaram, obrigando os povos com os quais entravam em contato a somente falar o 

Tupi, quando na verdade muitas outras línguas eram faladas no Brasil pelos indígenas. 

No século XVI, o primeiro século de colonização, os índios do litoral leste e sudeste 

entraram em choque com os brancos, querendo estes não apenas se apropriar da lavoura 

mas também da mão-de-obra. Os índios Tupi desta faixa desapareceram, só restando os 

Potiguara, na Paraíba. No século XVII, a economia ainda era canavieira e os 

conquistadores avançavam pelo interior do Nordeste e pelo rio São Francisco, sendo 

promovida a ocupação do Maranhão e do Pará, e no Sul os paulistas também já 

começavam a capturar os índios do interior para fazê-los escravos. A exploração 

aurífera era a tônica do século XVIII e as lutas ocorriam justamente nessas áreas de 

exploração, ou seja, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. No século XIX os criadores de 

Gado continuaram a avançar pelo Brasil, lutando contra os índios Xavante e Kayapó. A 

luta continuou também no século XX, diminuindo consideravelmente a quantidade de 
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povos indígenas (Melatti, 1986). O Quadro 6 apresenta um breve resumo deste histórico 

de contato e dizimação dos índios brasileiros. 

QUADRO 6 

Breve Histórico do Contato Indígena com Colonizadores e Exploradores 

Período Acontecimentos Principais 

Século XVI - Exploração do Pau Brasil e da cana de açúcar pelos Portugueses 
gerando conflitos armados e escravização das populações indígenas 
desde o litoral de Pernambuco até o de São Paulo. 

Últimas décadas do séc. XVI 
até primeiras décadas do séc. 
XVII 

- Conquista do litoral do Nordeste, incluindo os potiguaras, entre 
outros. 
- Expedições paulistas contra os guaranis no Sul. 

Século XVII - A partir de 1615: conquista da Amazônia com destruição dos 
tupinambás e caetés que se instalaram no Golfão Maranhense 
fugindo do Leste e Nordeste.  
- Disputa entre colonos (para os engenhos de cana) e missionários 
(para aldeias catequéticas) por índios isolados. 
- Segunda Metade do séc. XVII: dizimação dos índios do interior do 
Nordeste com ajuda dos bandeirantes paulistas. 
- Portugueses entram em conflito com missionários espanhóis pela 
busca de escravos no alto Amazonas ou Solimões. 
- Paulistas percorrem Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso em busca 
de escravos. Depois da descoberta do ouro, as expedições passam a 
ter objetivos diferentes. 

Segunda metade do séc. XVIII - Portugueses aboliram a escravidão indígena. 
- Portugueses e Castelhanos entram em guerra contra os guaranis do 
interior do Rio Grande do Sul pela não aceitação da mudança da 
área da colônia do Sacramento pelos índios. 

Início do séc. XIX - Permissão por meio de Carta Régia para a guerra e escravização 
dos índios nos rios Araguaia, Tocantins e Doce. 
- Expedições contra os carajás, timbiras e botocudos em Goiás, 
Maranhão e fronteira de Minas Gerais com o Espírito Santo, 
respectivamente. 

Segunda metade do séc. XIX - Lei de Terras permitiu que províncias do Nordeste considerassem 
as antigas terras indígenas, que desde o período colonial eram 
consideradas terras devolutas. 
- Continuação do processo de escravização indígena na Amazônia, 
especialmente no rio Japurá. 
- Início da exploração da borracha. Conquista dos cursos médio e 
superior dos rios Purus, Juruá, Jutaí, Jandiatuba, Javari, no sudoeste 
Amazônico. 

Século XX - 1910: criação do SPC – Serviço de Proteção ao Índio. 
- 1967: criação da Fundação Nacional do Índio. 

Fonte: Adaptado de Melatti (2004). 

Apesar de ser um país de grandes proporções físicas e de abrigar incontáveis terras e 

povos indígenas diferentes, o Brasil possui o menor percentual de indígenas entre todos 

os países das Américas, conforme mostra a Tabela 2. Melatti (2004) destaca que as 

populações indígenas com maiores percentuais são justamente aquelas cujos países 



  105

possuíam grandes formações estatais ou civilizações pré-colombianas, como a do 

império inca incluindo Bolívia, Peru e Equador, e a da civilização maia com Guatemala, 

Belize e México15. Além disso, é digno de nota a inexistência dos países antilhanos na 

lista, uma vez que a invasão espanhola teve início nas ilhas do Caribe, devastando a 

população indígena com guerras, escravidão e doenças de maneira que no início do 

século XVII elas já tinham se extinguido. Este processo se repetiu no litoral brasileiro e 

nas margens do rio Amazonas, os primeiros locais impactados pela colonização 

portuguesa (Melatti, 2004). 

TABELA 2 

População Indígena das Américas em 1994 

Países População total População indígena % do total 

Bolívia 8.200.000 4.142.187 50,51 
Guatemala 10.300.000 4.945.511 48,01 
Peru 22.900.000 8.793.298 38,39 
Equador 10.600.000 2.634.494 24.85 
Belize 200.000 27.300 13,65 
Honduras 5.300.000 630.000 11,88 
México 91.800.000 8.701.688 9,47 
Panamá 2.500.000 194.719 7,78 
Nicarágua 4.300.000 326.600 7,59 
Chile 14.000.000 989.745 7,06 
Guiana 806.000 45.500 5,64 
Guiana Francesa 104.000 4.100 3,94 
Canadá 29.100.000 1.045.885 3,59 
Suriname 437.000 14.600 3,34 
Paraguai 4.800.000 94.456 1,96 
Colômbia 35.600.000 620.052 1,74 
El Salvador 5.200.000 88.000 1,69 
Venezuela 21.300.000 315.815 1,48 
Argentina 33.900.000 372.996 1,10 
Costa Rica 3.200.000 24.300 0,75 
Estados Unidos 260.800.000 1.959.234 0,75 
Brasil 155.300.000 254.453 0,16 
Total 720.647.000 36.224.933 5,03 
Fonte: Melatti, 2004. 

 

                                                           
15 No México também se insere a confederação Asteca. 
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Atualmente, o Brasil possui 611 terras indígenas, que atingem uma superfície total de 

105.672.003 ha, que corresponde a 12,41% do território nacional. Dessas 611 terras 

indígenas, 123 ainda estão a identificar e 398 já se encontram registradas, alcançando 

87,27% do total das áreas das terras indígenas do Brasil (dados obtidos junto ao 

Departamento de Assuntos Fundiários – DAF/FUNAI em 19.06.2006). Esta 

porcentagem refere-se apenas à área total das terras indígenas já identificadas. As 123 

terras indígenas a identificar representam um valor ainda desconhecido, incluindo os 

índios isolados e algumas tribos ainda não contatadas. Destas, boa parte encontra-se na 

Amazônia. O procedimento de demarcação das terras indígenas foi definido por meio 

do Estatuto do Índio – Lei nº 6.001, de 19.12.1973, e do Decreto nº 1775, de 

08.01.1996, e inclui as seguintes fases (Ladeira et al., 2002; Santilli, 1999a): 

1. Identificação: formação do Grupo de Trabalho (GT) de identificação e delimitação 

pela Funai, coordenado por um antropólogo e que visa elaboração de uma proposta 

de limites baseada nos estudos e levantamentos de campo. Após a aprovação do 

relatório, o resumo do mesmo é publicado no Diário Oficial da União. 

2. Declaração: a partir da publicação do resumo no D.O.U., abre-se um prazo de 90 

dias para a contestação de terceiros interessados, que é analisada pela Funai e 

encaminhada para decisão e deliberação do Ministro da Justiça, sendo expedida a 

Portaria Declaratória da Terra Indígena que acionará a demarcação da área. 

3. Demarcação: procedimento de execução da demarcação dos limites físicos da área, 

com a abertura de picadas em torno do seu perímetro e colocação de marcos 

(topográficos, geodésicos, testemunha e azimute) e placas identificadoras. 
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4. Homologação: realizada por meio de Decreto presidencial com o objetivo de 

confirmar a demarcação física da terra indígena, publicado pelo D.O.U.. 

5. Registro e Extrusão: procedimento realizado para registrar a Terra Indígena no 

Cartório de Registro de Imóveis (CRI) da comarca do imóvel e na Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU). Além disso, é promovida a retirada dos ocupantes não-

índios bem como a indenização das benfeitorias realizadas de boa-fé. 

A seguir, a Tabela 3 mostra a situação das terras indígenas do Brasil em 19.06.2006, a 

Figura 7 mostra o percentual de terras indígenas do Brasil por etapa do processo de 

regularização fundiária, e a Figura 8 mostra o percentual de terras indígenas da Região 

Norte e da Amazônia Legal em relação às terras indígenas de outras regiões do Brasil. 

TABELA 3 

SITUAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL 

(em 19.06.2006) 

Etapa do Processo de 

Regularização Fundiária 

Quantidade de Terras 

Indígenas 

Superfície (ha) % 

Registrada 398 92.219.200 87,27 

Homologada 27 3.599.921 3,40 

Declarada 30 8.101.306 7,67 

Delimitada 33 1.751.576 1,66 

Em Estudo 123 ------ ---- 

FONTE: Dados obtidos junto a Diretoria Fundiária da FUNAI, 2006. 
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FIGURA 7 

Percentual de Terras Indígenas do Brasil por 

Etapa do Processo de Regularização Fundiária 
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FONTE: Dados obtidos junto a Diretoria Fundiária da FUNAI, 2006. 

 

 

FIGURA 8 

Percentual de Terras Indígenas da Região Norte e da Amazônia Legal em Relação 

às Terras Indígenas de outras Regiões do Brasil 
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FONTE: Dados obtidos junto a Diretoria Fundiária da FUNAI, 2006. 
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3.3 Índios e a Posse da Terra 

A Constituição Federal reconhece aos índios a sua especificidade cultural e social, em 

consonância com a forma diferenciada do trato da questão territorial pelo seu caráter 

fundamental para a reprodução dos grupos indígenas. A epígrafe do artigo 231 afirma 

que, 

"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens." 
(Brasil, 1988) 

Por terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a Constituição Federal (art. 231, § 

1º) entende que: 

"as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições." (Brasil, 1988) 

Ao se declarar que uma terra é tradicionalmente ocupada pelos índios, está se 

declarando, na verdade, os limites da terra sobre as quais os índios exercem seu direito 

pré-constituído e reconhecidamente originário, ou seja, precedem ao próprio Estado. O 

conceito de tradicionalidade não faz referência à relação temporal, e sim retrata o modo 

tradicional dos índios ocuparem e utilizarem suas terras; é a própria relação que os 

índios têm com seu espaço, é o modo tradicional de se relacionarem e de exercerem seu 

modo de ser. Não se utiliza também o termo tradicionalidade como sinônimo de 

imemorialidade, pois este representa as terras ocupadas em tempos remotos já perdidos 

na memória, o que não é o caso. 

A prevalência da ocupação indígena sempre foi entendida como excludente de 

quaisquer outros títulos. Ao se regularizar uma terra indígena, a União está apenas 
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reiterando formalmente, por bases legais, um direito pré-existente. Desta forma, 

qualquer posse concorrente com a dos índios é nula, nos termos do § 6º do art. 23116 da 

Constituição Federal. O § 1º do art. 62 da Lei nº 6.001/73 determinou aplicar-se tal 

nulidade “às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades 

indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular”. A Constituição não 

exige que a habitação permanente seja exclusiva, ao contrário, o procedimento 

demarcatório tem justamente por finalidade devolver o caráter de exclusividade à posse 

indígena, nos termos garantidos pelo § 2º do art. 231: 

“As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a 
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes” [grifos 
nossos] (Brasil, 1988). 

A posse indígena sobre as terras tradicionais que ocupam tem, portanto, um caráter 

permanente e de natureza diversa da posse civil, uma vez que os padrões de ocupação 

indígena são definidos a partir de sua cultura, não estando restrita a fatores econômicos 

de ocupação mas sim à sobrevivência física e cultural (Santilli, 1999c). O usufruto 

indígena está definido na Lei nº 6.001/1973: 

“Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas 
compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas 
naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, 
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas 
e utilidades. 

§ 1º Incluem-se no usufruto, que se estende aos acessórios e seus 
acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das 
vias fluviais compreendidas nas terras ocupadas.” (Senado 
Federal, 1999, p. 66) 

                                                           
16 “São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra 
a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.” 
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Os índios possuem, então, o direito de se utilizar dos recursos naturais de suas terras, 

podendo desenvolver qualquer atividade produtiva cuja finalidade seja o seu consumo 

ou o suprimento de bens não disponíveis em seu habitat bem como obter rendimentos 

para sua auto-sustentação. Essas atividades tradicionais podem ser exercidas sem 

qualquer restrição, contudo as atividades com finalidade comercial estão condicionadas 

às normas legais em vigor no país, incluindo as ambientais. Santilli (1999c) ressalta que 

este direito deve ser entendido não como uma restrição mas como uma proteção que 

busca garantir que os índios tenham meios para o seu sustento e reprodução física e 

cultural. 

Pelo Código Civil brasileiro, as terras indígenas são bens públicos. Neste sentido, 

Tourinho Neto (1993, p. 36) esclarece que 

“as terras indígenas são do domínio público e não do privado, 
mas não de uso comum do povo (Código Civil, art. 66, inciso I) e 
sim dominicais (Código Civil, art. 66, inciso III), constituindo 
patrimônio da União [...] As terras dos índios são, como se vê, 
bens públicos patrimoniais da União. Integram o seu patrimônio. 
[...] O domínio das terras indígenas é da União, mas a posse 
pertence, exclusivamente, aos índios”. (grifos do autor) 

Assim, como não são caracterizados como proprietários, os índios não podem fazer 

transferências, vendas ou alienações de qualquer forma das terras que ocupam, não o 

podendo também a União. 

Um ponto fundamental para a compreensão da forma como os índios estruturam a sua 

noção de território é a diversidade de suas concepções, que tanto pode assumir um 

caráter exclusivo, mais parecido com o sentido não-índio do conceito de propriedade, 

como este caráter pode não ter muita importância caso não haja ameaças à 

sobrevivência. Existem grandes diferenças em termos da forma de ocupação e uso do 

território e dos recursos naturais entre os povos indígenas, que variam devido a 
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características históricas, de disponibilidade de recursos, de alianças e parcerias com 

outros grupos indígenas, por questões ligadas à facilidade ou não de locomoção, por 

características culturais, pela dinâmica demográfica, pelos impactos da relação de 

contato com os não-índios e também pela política indigenista. A percepção dos limites 

físicos das terras indígenas por parte dos próprios índios não é baseada em coordenadas 

geográficas, mas sim em termos concretos, como rios, igarapés, tipos de vegetação e 

outras noções que incluem valores simbólicos, religiosos e culturais (Santilli, 1999a). 

 

3.4 Interesses Conflitantes em Terras Indígenas Amazônicas 

A Amazônia é uma região cuja vocação é fundamentalmente florestal, sendo sua 

população tradicional constituída basicamente de extrativistas, ribeirinhos e índios. 

Estes se apresentam, em sua maioria, em uma relação harmoniosa com o meio ambiente 

que vivem, ao mesmo tempo contribuindo para a manutenção da floresta e utilizando-se 

dela para a sobrevivência. Contudo, por ser uma região rica em recursos naturais, a 

Amazônia converge e agrega interesses diversos, gerando permanentes conflitos com 

esta população tradicional, especialmente com os índios, que possuem culturas, formas 

de vida e níveis de contato diferentes.  

Os conflitos assumem por vezes um caráter mais combativo e violento, envolvendo não 

somente as instâncias legais, mas incluindo também confrontos diretos. Os conflitos 

com mineradores e garimpeiros, por exemplo, assumiram uma complexidade tal que 

existem concessões de lavras incidentes em Terras Indígenas que foram liberadas após 

sua homologação, como ocorreu com as 6 concessões autorizadas em 1993 à 
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Cooperativa dos Produtores de Ouro de Pontes de Lacerda (MT), que incidia sobre a TI 

Sararé, homologada em 1991 (Ricardo, 2000). 

O órgão responsável por fomentar a produção mineral é o DNPM - Departamento 

Nacional de Produção Mineral, e seus princípios básicos de atuação incluem a busca da 

preservação ambiental em todas as etapas minerárias, busca da conjugação das ações do 

setor com as do meio ambiente na concessão e fiscalização das atividades minerárias, e 

o controle da garimpagem de forma a diminuir seus impactos sobre o meio ambiente 

(Machado, 1991). Os problemas que mais se interpõem frente aos objetivos e à atuação 

do DNPM são os que dizem respeito ao uso inadequado das técnicas exploratórias e a 

inconveniência da concessão de alvará de pesquisa ou portaria de concessão de lavra. 

Este último pode ser resolvido alterando-se os projetos de engenharia originais dos 

candidatos (Arruda, 1985). Este procedimento em muitos casos pode não ser suficiente 

uma vez que as áreas contempladas podem ser destinadas a outras finalidades e suas 

legislações se confrontarem diretamente com o código de mineração, como é o caso da 

mineração em terras indígenas, que joga com altos interesses políticos e econômicos. 

Em 1983, o governo do então Presidente João Figueiredo permitiu a possibilidade de 

existir mineração empresarial em áreas indígenas através do Decreto n° 88.985, 

aumentando o número de requerimentos deste tipo e fazendo crescer as 'expectativas de 

direito' das empresas (CEDI, 1988). Esta situação gera outras conseqüências pois 

enquanto os empresários de mineração tentam conseguir o alvará que legaliza as áreas 

de pesquisa e lavras, os garimpeiros estimulam as invasões nas áreas indígenas, 

tentando com isso legalizar a área por meio do fato já consumado, em parte com alguma 

conivência do governo. 
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O termo Alvará se refere aos diplomas legais fornecidos pelo DNPM/MME, publicado 

no Diário Oficial da União, que autoriza o interessado a desenvolver pesquisa mineral 

em uma área determinada por 3 anos no máximo, podendo este prazo ser prorrogado. 

Por Requerimento entende-se como sendo as solicitações de autorização de pesquisa 

mineral feitas ao DNPM, que indicam apenas a pretensão dos solicitantes, possuindo 

estes uma certa prioridade em relação aos possíveis concorrentes. 

A primeira tentativa legal de estabelecer o direito dos garimpeiros foi em 1934, com o 

Decreto Federal nº 24.193, incluindo a primeira definição de garimpagem em termos 

legais, sendo esta atividade o "trabalho de extração de pedras preciosas de rios, 

córregos ou morros, de instalações temporárias e com ferramentas simples" e 

estabelecia o registro gratuito e compulsório dos garimpeiros, que podiam trabalhar sem 

ônus em terras do governo, necessitando de permissão em terras particulares (Baxter, 

1988). As características distintivas dos garimpeiros são a pequena escala do 

empreendimento, o pequeno capital investido, pouca mão de obra e ausência de técnicas 

sofisticadas e de equipamentos modernos para a exploração.  

O código de mineração foi estabelecido em 1940, ampliando os pontos abordados pelo 

Decreto de 1934, sendo considerado uma espécie de compilação das legislações 

anteriores. Foi estabelecido um limite máximo de 10% sobre a porção produzida nas 

minas a ser pago pela concessão da exploração da terra de particulares. Em 1968, o 

Código de Mineração definiu garimpagem como sendo: 

"um trabalho individual de quem utilize instrumentos 
rudimentares, aparelhos minerais ou máquinas simples e 
portáteis, na extração de pedras preciosas, semi-preciosas e 
minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, em depósitos de 
eluvião e aluvião, nos álveos de cursos d'água ou nas margens 
reservadas, bem como nos depósitos secundários ou chapadas 
(grupiaras), vertentes e altos de morros, depósitos estes 
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genericamente denominados garimpos". 

Em 1957, a Lei nº 3.295 criou a FAG (Fundação de Assistência aos Garimpeiros), 

colocando os serviços básicos de bem-estar social em contato com os garimpeiros para 

o seu usufruto. A garimpagem em propriedades particulares deve ser feita com um 

registro na FAG ou na Coletoria Federal. Para o comércio de pedras preciosas, os 

negociantes precisam ser licenciados e pagam uma taxa de 1% do total pago pela 

mercadoria. O Código de Mineração de 1968 possui algumas contradições como é o 

caso dos Artigos 75 e 76. Enquanto o Art. 75 estabelece que a permissão para explorar 

recursos minerais não pode interromper as atividades de garimpeiros já registrados na 

área, o Art. 76 estabelece que quando uma companhia recebe permissão para explorar 

em uma área, as atividades garimpeiras devem cessar imediatamente, podendo ainda o 

DNPM fechar uma área de garimpeiros quando bem lhe aprouver alegando "razões de 

ordem pública ou de malbaratamento da riqueza mineral", previsto no Art. 78 de 

mesmo código. Ao garimpeiro cabe apenas apelar para a justiça, possuindo, no entanto, 

muito poucas chances de reverter uma situação em contrário devido ao seu baixo status 

sócio-econômico. 

De acordo com Neto (1991), as áreas garimpeiras oficialmente demarcadas pelo 

governo possuem 4.666.924 ha, mas no total estima-se que estas áreas cheguem a ter 

mais de 11.500.000 ha. De 1700 a 1970, a garimpagem brasileira sobreviveu pela 

utilização de métodos rudimentares de extração, sendo que nas duas últimas décadas 

houve uma significativa mecanização, utilizando-se de dragas e bombas de sucção no 

garimpo a céu aberto, e de guinchos em garimpos subterrâneos. Essa mecanização 

propiciou um aumento no ritmo de exploração das áreas de garimpo, um fortalecimento 

da busca de novas regiões e, conseqüentemente, um aumento na extensão das áreas 

atingidas pela poluição (Granato, 1991). Nos garimpos, a poluição é sentida 
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principalmente como poluição física, que tem como causa tanto as altas taxas de 

particulados, quanto o assoreamento de rios e igarapés; e poluição química, cujos 

responsáveis são o mercúrio e os materiais graxos jogados nas drenagens (Neto, 1991). 

A alta taxa de elementos químicos no ar e no solo também se constitui uma fonte 

poluidora preocupante, além dos altos índices de desmatamento nas áreas do garimpo. 

A utilização do mercúrio na garimpagem do ouro é uma fonte de poluição, já que esta 

substância é altamente tóxica para o homem, com efeitos diretos no sistema nervoso 

central (Maddock e Marins, 1985). Alguns estudos apontam que a toxidade do mercúrio 

está relacionada com a inativação das proteínas nas membranas das células, causando 

danos nos rins e cérebros. Além desses efeitos, foram descobertos traços de um 

derivado de mercúrio, o dimetil mercúrio, nos tecidos de animais afetados com a doença 

de Minamata, cujos efeitos vão desde problemas locomotores até o nascimento de bebês 

deformados e a morte de homens e animais (Neto, 1991). Para o seu controle é 

necessário monitorar as áreas de garimpagem no sentido de evitar o início de um ciclo 

de mercúrio, ou devem ser desenvolvidas técnicas de garimpagem que não precisem 

utilizar o mercúrio. 

Segundo Júnior (1991), as atividades referentes à mineração afetam irreversivelmente o 

meio físico, os ecossistemas aquáticos e terrestres, a paisagem, o uso do solo e até o 

nível de vida. As alterações no meio físico causam transformações na fisiografia, 

alterações na rede hidrográfica e regime hídrico, e alteração na qualidade das águas. A 

transformação na topografia é um dos primeiros impactos sentidos com relação a 

fisiografia, e ocorrem devido a escavação das minas, a construção das pilhas de estéril e 

a formação de barragens para contenção de rejeitos. O tamanho do impacto está 

diretamente relacionado ao volume do material escavado. Os abatimentos do terreno 
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natural podem interceptar aqüíferos e cursos d'água superficiais, e quando estão em 

áreas urbanas podem ameaçar a infra-estrutura e até mesmo a população. As pilhas de 

estéril, estradas e taludes de cavas podem ser erodidos, causando assoreamento nos 

cursos d'água, que muitas vezes abrange uma área bem maior que a do projeto e pode 

alterar a rede hidrográfica e o regime hídrico. Todo este processo tem também como 

conseqüência a modificação das propriedades físico-químicas das águas de superfície. 

Outra alteração fisiográfica importante é a contaminação das águas subterrâneas, 

causado por vários fatores, como barragens com rejeitos poluentes ou contaminação no 

interior de minas subterrâneas (Neto, 1991). 

A questão da mineração suscita preocupações com o controle e fiscalização da poluição 

ambiental e, conforme colocado anteriormente, seus efeitos no meio ambiente se fazem 

sentir de forma intensa. Tal situação é agravada pela incidência de minerações e 

garimpos em terras indígenas, amplificando os efeitos poluidores em virtude das 

culturas e formas de vida distintas. Os interesses minerários em terras indígenas 

continuam gerando muitos conflitos e uma crescente demanda junto ao DNPM, 

conforme a tabela "Requerimentos de pesquisa mineral por Terra Indígena e empresas, 

pré e pós Constituição de 1988, válidos junto ao DNPM em abril/98", apresentada 

Cardoso e Rolla (1999), na qual a inclusão das categorias Antes e Depois da 

Constituição é imprescindível para a análise da questão uma vez que a regulamentação 

da mineração em terras indígenas, feita através dos projetos de Lei 2.057/91 e 1610-

A/96, oferece tratamento singular aos requerimentos sucedidos antes da promulgação da 

Constituição de 1988. Os autores destacam que o número dos requerimentos incidentes 

em terras indígenas da categoria Antes somam 1.941 e o da categoria Depois somam 

4.951, sendo que as terras indígenas com a maior quantidade de títulos minerários 

anteriores à 05 de outubro de 1988 estão listados na Tabela 4. Ao todo, os 
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requerimentos atingem 123 terras indígenas diferentes, buscando a exploração dos mais 

variados minérios. 

TABELA 4 
Terras Indígenas com Maior Quantidade de Títulos Minerários Antes da 

Constituição de 1988 e sua Situação Depois 
 

Terra 
Indígena 

Nº de 
Processos 
Antes de 

05/10/1988 

Nº de 
Processos 
Depois de 
05/10/1988

Nº de 
Empresas 

Mineradoras 
Interessadas 

Minérios Encontrados 

TI Yanomami 
(RR) 

554 158 49 Ouro, cassiterita, rutilo, tungstênio, zircão, 
berílio, chumbo, cobre, estanho, platina, prata, 

tântalo, zinco, nióbio, esteatito, ilmenita, 
titânio, carvão, fosfato, pegmatito, molibdênio, 

níquel, césio, lítio, wolframita, alumínio, 
enxofre, ilmenita 

TI Alto Rio 
Negro (AM) 

 

320 72 30 Ouro, cassiterita, alumínio, chumbo, cobre, 
cromo, níquel, paládio, prata, estanho, platina, 

antimônio, tantalita, columbita, nióbio, 
alumínio, fosfato, titânio, zircônio, linhito, 

wolframita, zirconita, turfa, zinco, magnetita, 
schellita, rutilo, enxofre 

TI Waimiri-
Atroari 

(RR/AM) 

140 56 31 Granito, wolframita, chumbo, cobre, tântalo, 
zinco, berílio, lítio, ouro, cassiterita, ilmenita, 
ferro, zircônio, tungstênio, molibdênio, zircão.

TI Raposa 
Serra do Sol 

(RR) 

70 41 17 Ouro, ferro, diamante, cassiterita, níquel, 
titânio, wolframita, schellita, zinco, berilo, 
rutilo, cobre, salgema, calcário, columbita, 

platina, manganês, arsênio, nióbio. 
TI 

Nhamundá-
Mapuera 
(PA/AM) 

54 40 09 Cassiterita, columbita, ouro, alumínio, carvão, 
enxofre, fosfato, linhito, titânio, turfa, 

zirconita, tantalita, ilmenita, wolframita, ouro, 
estanho, chumbo 

FONTE: Cardoso e Rolla, 1999. 
 

Cardoso e Rolla (1999) também listam os títulos de mineração em situação irregular que 

incidem sobre as terras indígenas, sendo definidos como todos aqueles "que não são 

requerimento para pesquisa, que é a fase inicial do processo no DNPM para obtenção 

de autorização de pesquisa" (p. 41). O total desses títulos soma 311, sendo 14 

concessões de lavra, 17 licenciamentos, 163 autorizações de pesquisa, 92 requerimentos 

de lavra e 25 títulos em disponibilidade. Muitos desses títulos se referem a atividades 

garimpeiras, sendo que boa parte foi concedida "após ou durante o reconhecimento 

oficial das terras indígenas onde incidem" (Cardoso e Rolla, 1999). 
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Santilli (1999b) afirma que são ilegais as atividades minerárias desenvolvidas em terras 

indígenas, tanto as praticadas informalmente por terceiros, quanto às realizadas pelos 

próprios índios. Dos requerimentos existentes no DNPM, o ouro é o mais solicitado, 

atingindo 62%, sendo também expressivos o cobre (5,9%) e a cassiterita (5,77%). 

Santilli coloca também que os mineradores utilizam a estratégia de apresentar 

requerimentos sempre que for anunciado alguma modificação importante na legislação, 

sendo esta uma forma de impedir o ingresso de terceiros nas áreas com probabilidade de 

ocorrência de jazidas, já que o Código de Mineração respeita o direito de prioridade 

para o primeiro requerente. Os alvarás e requerimentos acabam por se constituir em um 

mercado que pode ser bastante conveniente para aumentar o valor das empresas e de 

suas ações. A Figura 9 mostra os interesses minerários em Terras Indígenas na 

Amazônia Legal. 



  120

FIGURA 9 
Interesses Minerários em Terras Indígenas na Amazônia Legal 

Fonte: ISA, 2006. 
 
 

A Constituição Federal declara em seu artigo 20 que os recursos minerais são bens da 

União, incluindo os do subsolo, sendo assegurado aos Estados, Distrito Federal, 

Municípios e órgãos da administração direta da União uma participação ou 

compensação financeira no resultado da sua exploração. É de competência da União 

determinar as áreas e as condições para a ocorrência das atividades de garimpagem (art. 

21 da C.F.), competindo ainda legislar sobre as jazidas, minas e outros recursos 

minerais e de metalurgia (art. 22 da C.F.). 

É de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a exploração, o 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras 

indígenas (art. 49 da C.F.). Ainda referente aos recursos minerais, a Constituição 

constituiu o Conselho de Defesa Nacional, sendo este um órgão de consulta do 



  121

Presidente da República em assuntos referentes à soberania nacional e defesa do Estado 

Democrático, sendo responsável por "propor os critérios e condições de utilização de 

áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, 

especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a 

exploração dos recursos naturais de qualquer tipo" (art. 91, § 1º item III da C.F.). O 

Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, será portanto o 

agente de planejamento, incentivo e fiscalizador, favorecendo "a organização da 

atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente 

e a promoção econômico-social dos garimpeiros" (art. 174, § 3º). O § 1º do art. 176 

estabelece que a autorização ou concessão da União para a pesquisa e lavra de recursos 

minerais em terras indígenas será fixada sob condições específicas, sendo assegurado ao 

proprietário do solo uma participação nos resultados da lavra. 

Santilli (1999b) destaca o tratamento diferenciado que foi dado pela Constituição 

Federal de 1988 para o aproveitamento dos recursos minerais em terras indígenas, 

outorgando aos índios o direito de usufruto das riquezas existentes no solo, rios e lagos, 

ficando o subsolo como propriedade da União. O autor também ressalta que a provável 

descentralização das atividades do DNPM com a criação de uma agência reguladora, 

acabaria por favorecer os interesses locais, tanto em nível político quanto econômico, o 

que dificultaria as ações de fiscalização e acompanhamento do Estado para a proteção 

das Terras Indígenas. 

Os interesses militares em terras indígenas, por sua vez, tomam formas particularmente 

inquietantes considerando a vocação florestal da Amazônia, gerando reflexões a cerca 

da forma como esta inserção é realizada e do modo que se dá a interação dos militares 

com a população tradicional. O assunto motivou a aprovação do Decreto nº 4.412, de 7 
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de outubro de 2002, que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia 

Federal em terras indígenas. Na verdade, o referido Decreto legitima e autoriza o 

trânsito e acesso militar e da Polícia Federal quando no exercício de suas atribuições 

legais, permitindo igualmente, em seu art. 1º inciso II “a instalação e manutenção de 

unidades militares e policiais, de equipamentos para fiscalização e apoio à navegação 

aérea e marítima, bem como das vias de acesso e demais medidas de infra-estrutura e 

logística necessárias”. O tratamento dado aos direitos indígenas é meramente 

facultativo, como indica o parágrafo único do art. 2º: “a Secretaria-Executiva do 

Conselho de Defesa Nacional poderá solicitar manifestação da Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI acerca de eventuais impactos em relação às comunidades indígenas das 

localidades objeto das instalações militares ou policiais” (grifos nossos); e também o 

art. 3º: 

“as Forças Armadas e a Polícia Federal, quando da atuação em 
terras ocupadas por indígenas, adotarão, nos limites de suas 
competências e sem prejuízo das atribuições referidas no caput 
do art. 1, medidas de proteção da vida e do patrimônio do índio e 
de sua comunidade, de respeito aos usos, costumes e tradições 
indígenas e de superação de eventuais situações de conflito ou 
tensão envolvendo índios ou grupos indígenas” (grifos nossos). 

O Decreto nº 4.412 gerou considerações sobre sua inconstitucionalidade, uma vez que 

viola flagrantemente o disposto na legislação indigenista. O documento encaminhado 

pelo Procurador Regional da República, Aurélio Virgílio Veiga Rios, à Subprocuradora 

Geral da República, Ela Wiecko Volkmer de Castilho, datado de 31 de outubro de 

200217, admoesta que não é prevista nenhuma medida regulamentar para o caso de 

serem praticados atos que culminem na ocupação de terras indígenas, quer seja em 

caráter permanente ou temporário. Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 231 § 

6º, estabelece que a ocupação permanente de terras indígenas poderá se dar em caso de 

                                                           
17 Documento encontrado no site www.socioambiental.org/website/indiosemilitares/4412.htm  

http://www.socioambiental.org/website/indiosemilitares/4412.htm
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relevante interesse público da União, de acordo com o que dispuser a Lei 

Complementar, que ainda não foi editada pelo Congresso Nacional, tornando assim o 

Decreto ilegítimo, uma vez que este não pode ser um substituto à Lei Complementar. 

O presidente da Associação Brasileira de Antropologia – ABA, Gustavo Lins Ribeiro, 

também se manifestou contra os termos do Decreto nº 4.412 por meio do Ofício nº 127, 

de 28 de novembro de 2002, encaminhado à Presidência da República18, afirmando que 

“o decreto deixa escapar a oportunidade de regular positivamente a interação de 

organismos do Estado, com funções de proteção da sociedade, que poderiam intervir 

protegendo populações indígenas em situação de ameaças”, apontando o 

desconhecimento que o Decreto faz sobre “o sabido despreparo [...] desses setores da 

administração pública no trato da diversidade sociocultural brasileira”. A ABA sugere 

a retirada do Decreto supracitado, sendo este substituído por um dispositivo legal que 

inclua a escuta dos interessados, a restrição desta atuação às terras indígenas em faixas 

de fronteira, e a capacitação dos militares e policiais para atuar nestes espaços dado às 

especificidades da questão tratada. A Figura 1019 fornece as dimensões espaciais que a 

intervenção militar em terras indígenas pode tomar. 

 

                                                           
18 Documento encontrado no site www.socioambiental.org/website/indiosemilitares/pres_rep.html

19 Fonte: http://www.socioambiental.org/website/indiosemilitares/index.asp

http://www.socioambiental.org/website/indios
http://www.socioambiental.org/website/indiosemilitares/index.asp
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FIGURA 10 
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A interferência de empreendimentos em terras indígenas é bastante expressiva ao 

analisarmos cada interesse separadamente, como foi o caso da mineração e das Forças 

Armadas, mas pode assumir características mais danosas e permanentes quando se 

examina a integração de todos estes interesses na Amazônia. Podemos reproduzir e se 

apropriar da afirmação de Barbosa (1988) ao se referir à situação da região do Médio 

Solimões (AM) em termos de estrutura social e movimentos de base territorial, 

originados pela entrada do Estado como empresário, fomentando a ocupação territorial 

e desorganizando a sociedade tradicional: 

“Através de diretrizes aparentemente contrárias, a atuação do 

Estado parece contribuir para o caráter desordenado da 

ocupação fundiária atualmente em curso, produzida ao sabor de 

estratégias de organismos distintos (de níveis federal, estadual e 

municipal), cujos efeitos refratam a face fragmentária do Estado, 

condicionada a uma crise estrutural” (BARBOSA, 1988, p. 205). 

Tal afirmação se adapta de forma bastante adequada aos conflitos de interesses em 

terras indígenas, todos mediados pela ação do Estado. Seus três níveis de organização, 

Federal, Estadual e Municipal, parecem perseguir objetivos distintos, adotando por fim 

estratégias não coadunadas, com princípios e filosofias discordantes. Como 

conseqüência, são favorecidos os interesses de políticos locais, intensificando o jogo de 

poder existente entre as atividades econômicas presentes na região e as populações 

tradicionais. 

Além disso, os conflitos são também agravados pela complexidade que a ocupação 

territorial na Amazônia pode assumir, uma vez que seu histórico originou diversas 

categorias de apropriação fundiária. Juridicamente, é o título definitivo da terra que 

certifica os direitos de propriedade, sendo verificado que existem outras modalidades de 
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ocupação que não fornecem esta garantia, como o título de conclusão, título provisório, 

título de ocupação, título de posse, demarcação, sentença, arrendamento, aforamento, 

entre outros (BARBOSA, 1988). O INCRA – Instituto Nacional de Reforma Agrária é o 

órgão que responsável por recolher o imposto territorial e seu cadastro é um dos 

mecanismos utilizados na tentativa de garantir a posse legal da terra. Contudo, seu 

comprovante não se constitui em uma garantia ao direito de propriedade. Na Amazônia, 

é comum verificar que a maioria das modalidades de ocupação se constitui em simples 

apropriação indébita de terras devolutas da União. 

 

3.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou algumas particularidades a serem consideradas na abordagem 

da questão indígena, ressaltando aspectos legais do processo de regularização fundiária 

e do reconhecimento das especificidades culturais e sociais destas comunidades, cujo 

território é fundamental para a sua reprodução. As riquezas naturais existentes nas 

Terras Indígenas da Amazônia atraem interesses econômicos diversos, causando muitos 

conflitos. Um destaque foi dado ao exame dos conflitos ambientais envolvendo as 

populações indígenas e os interesses minerários e militares, de forma a exemplificar que 

eles são mais abrangentes do que somente os referentes ao setor elétrico. Esta 

compreensão mais ampla da questão é importante para o reconhecimento das pressões e 

conflitos já existentes na região quando da análise dos aspectos relacionados à geração 

hidrelétrica e ao setor elétrico, assunto tratado no capítulo seguinte. 
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4. ENERGIA 

 

4.1. Considerações Iniciais 

Com o processo de industrialização, a apropriação da natureza deixou de ser resultado 

apenas do trabalho do homem ou do animal, passando a incluir a ciência e tecnologia 

para magnificar a produção, rompendo importantes paradigmas. O crescimento 

econômico passou a ser fruto não somente da exploração extensiva da natureza, mas 

também dos processos intensivos em energia, ganhando estes tamanha importância que 

passaram a ser a base do desenvolvimento e sua disponibilidade o centro dessa ruptura. 

O progresso passou a ser divisado pela busca de fontes energéticas e o seu controle nada 

mais é do que uma ação política sobre o território, conforme afirma Costa (2001, p. 40) 

"A busca ao controle físico das fontes de energia esteve presente direta ou 

indiretamente nos grandes conflitos que fizeram a história dos séculos XIX e XX". 

Assim, o sistema econômico internacional se moldou em uma estrutura marcadamente 

desigual, e como resultado foi estabelecida uma grande assimetria entre centro e 

periferia, fazendo com que a competição seja uma característica intrínseca e a 

cooperação uma utopia (Costa, 2001). É prioritário ter o controle sobre a dinâmica dos 

processos de inovação tecnológica para a manutenção de uma posição de destaque no 

cenário mundial, restando aos excluídos apenas a dependência. Esta análise permite 

inferir o esforço empreendido pelo governo brasileiro no período de 1930 a 1980 

visando alcançar o desenvolvimento "nos manteve presos aos limites de uma 

modernização periférica e nunca nos aproximou, de fato, de uma posição central no 

sistema mundial" (Costa, 2001, p. 42). 
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O avanço do processo da mundialização da economia é uma tentativa dos países 

industrializados de exercerem o controle e de manterem "os atuais fluxos de 

distribuição da renda mundial ou concentrá-los ainda mais em sua direção, para 

preservar a opulência de suas sociedades" (Carvalho, 2002, p.114). A perpetuação do 

processo de dependência se dá por meio do controle que os países desenvolvidos 

exercem sobre os serviços de infra-estrutura dos países em desenvolvimento, utilizando-

se para isso de pressões sobre os produtos e serviços ligados à cadeia energética, "por se 

constituírem monopólios naturais que têm à sua disposição mercados cativos e 

crescentes" (Carvalho, 2002, p. 115), requerendo grande volume de investimentos e 

gerando um elevado nível de apropriação de renda.  

A materialização dos anseios e desejos do homem se dá, em grande medida, por meio 

da energia. Sendo um dos fatores propulsores ao desenvolvimento e à própria 

sobrevivência humana, a energia assume um caráter estratégico para dinamizar a 

economia do país. A eletricidade, por sua vez, não representa uma fonte energética, mas 

sim uma forma conveniente de utilização da energia, e sua comodidade reside no fato de 

que pode ser empregada em quantidades variáveis e de acordo com a necessidade 

apresentada (Bôa Nova, 1985). Além disso, seu fluxo regular conduz a uma grande 

eficiência e versatilidade, permitindo usos diversos e abrindo novas frentes para a 

inserção econômica. Assim, os avanços tecnológicos vêm possibilitando a ampliação do 

uso da energia elétrica tanto pelas novas descobertas em termos técnicos de geração, 

transmissão e distribuição, quanto pelo seu maior alcance geográfico. Se por um lado, a 

energia permite o desenvolvimento e a satisfação das necessidades cada vez mais 

exigentes de parte da população, por outro, mantém uma parte ainda maior alijada de 

seus benefícios, especialmente e, relação ao acesso à eletricidade de forma regular e 

segura, além de gerar uma série de impactos sobre os recursos naturais e sobre o meio 
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sócio-cultural. Neste contexto, é importante considerar os aspectos sócio-ambientais da 

produção de energia elétrica, buscando promover a equidade no acesso e a 

sustentabilidade da geração. 

Deste modo, a energia faz parte do patrimônio ambiental e pertence à coletividade. Seu 

uso representa a utilização deste patrimônio comum, o que pode incitar ações tanto de 

busca do aumento da oferta quanto de conservação de energia, podendo igualmente 

determinar um padrão de privatizar os lucros e dividir os custos com a sociedade, 

favorecendo o aparecimento de desigualdades sociais (Bôa Nova, 1985). A política na 

área de energia no Brasil historicamente privilegiou o atendimento das necessidades dos 

grandes consumidores industriais e das grandes cidades da Região Sudeste (La Rovere, 

1998), sendo a expressão de um estilo de desenvolvimento que visa um rápido 

crescimento por meio de uma grande concentração de recursos financeiros (Pinguelli 

Rosa e Schaeffer, 1988). Apesar do sucesso obtido por esta política, fomentando a 

industrialização e expandindo o PIB brasileiro, trouxe também sérias conseqüências do 

ponto de vista econômico, social, ambiental, político e até mesmo cultural. Sendo assim, 

temos a Amazônia como guardiã de um grande potencial de recursos energéticos, 

especialmente a hidroeletricidade, o gás natural e a lenha/carvão vegetal. Com relação à 

hidroeletricidade, dois terços do potencial brasileiro remanescente encontra-se na 

Amazônia. 

A política energética brasileira, como bem lembrou Bôa Nova (1985), é marcada por 

estratégias setoriais que compreendem programas e iniciativas muitas vezes isoladas e 

desarticuladas, sendo "uma coleção de projetos de oferta" (Bôa Nova, 1985, p. 146) 

sem a devida abordagem das questões de demanda. Só muito recentemente vêm sendo 

observadas ações de políticas que atuam sobre a demanda. 
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O modelo de mercado utilizado em particular na década de 1990 foi um reflexo tanto do 

processo histórico de desenvolvimento adotado pelo país quanto do programa de 

privatização, fruto este da implementação de políticas neoliberais como tentativa de 

gerir melhor o Estado, associado desde a década de 1980 com a inabilidade e o excesso 

de volume. A deterioração dos serviços públicos, a desorganização da administração, o 

desequilíbrio dos orçamentos federal e estadual geraram reduções nos investimentos de 

infra-estrutura no setor de transportes e de energia, falência de muitas empresas pelo 

aumento das taxas de juros, diminuição da oferta de empregos, crescimento da 

economia informal e impossibilidade do 'resgate da dívida social' (Leite, 1997). Sobre a 

crise do abastecimento de energia, nominadamente o “apagão” Pinguelli Rosa (2001) 

corrobora colocando que esta 

"não é apenas, como se viu, uma crise de energia. É uma crise do 
modelo econômico, que diz respeito às restrições de 
investimentos públicos e a uma privatização restrita à venda de 
ativos das estatais para atrair dólares, sem atenção à expansão 
da oferta de energia." (p.138) 

O mercado passou a ser um dos pontos fundamentais do modelo concorrencial 

implementado no setor elétrico. As dificuldades para sua consolidação advêm não 

somente do fato de se ter uma base hídrica na matriz elétrica nacional, mas também dos 

pressupostos inviáveis de eficiência econômica pela competição e expansão por 

intervenção do setor privado. O acompanhamento do ritmo do crescimento da demanda 

pela expansão da oferta do sistema não foi realizado a contento pelos novos atores, que 

ficaram cautelosos pelas incertezas quanto ao retorno dos investimentos e ao 

funcionamento do mercado.  

A crise do abastecimento em eletricidade, que teve início no começo de 2001, motivou 

a criação da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) em março do mesmo 
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ano, com o objetivo de gerir os ajustes necessários e implementar os programas 

emergenciais. Foi então instituído o Programa de Racionamento de energia elétrica, que 

durou de 1º de junho de 2001 a 28 de fevereiro de 2002, compelindo os consumidores 

acima de 100 kWh a restringir em 20% seu consumo. 

 

4.2. Energia e Hidrelétricas no Brasil 

A intervenção do Estado nas questões do uso da água começou a tomar forma em 1931, 

sob a vigência do governo de Getúlio Vargas, quando a União assumiu o poder de 

conceder direitos de uso sob qualquer curso ou queda d’água, anteriormente 

incorporadas ao solo de acordo com o disposto na Constituição de 1891. Em 1934, foi 

promulgada a Carta Constituinte, que solidificou estes princípios intervencionistas do 

Estado em setores considerados de interesse nacional, incluindo aí a expansão do 

aproveitamento hidrelétrico. Este instrumento previa a nacionalização dos recursos 

naturais indispensáveis à defesa do país, cabendo ao Poder Executivo a fiscalização e 

revisão das tarifas, e não permitindo a existência da garantia de juros às concessionárias 

(Lima, 1995). 

O Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, instituiu o Código de Águas, ponto 

culminante destas medidas estatais, que limitava o uso da água quase que 

exclusivamente para a geração de energia, fornecendo uma base que até hoje orienta e 

norteia as concessões de água e energia elétrica no Brasil. O Código de Águas foi alvo 

de muitas críticas, intensificadas pelos que eram contrários à intervenção estatal no 

setor elétrico. Em 1937, com o golpe que criou o Estado Novo, uma nova Constituição 

foi realizada, proibindo de vez qualquer novo projeto hidrelétrico realizado por 
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empresas estrangeiras, intensificando a participação dos governos federal e estadual 

como acionistas das empresas de energia e constituindo também empresas estatais 

(Müller, 1995). Tal ato foi motivado pela liderança do capital externo no setor, e pela 

necessidade de fortalecimento da indústria nacional de materiais e de equipamentos, 

bem como do início do desenvolvimento da engenharia hidrelétrica brasileira. 

A Usina Hidrelétrica de Marmelo-Zero (1889), construída no rio Paraibuna em Juiz de 

Fora, representou o início dos empreendimentos públicos brasileiros. Já na virada do 

século XX, a capacidade instalada pelo serviço público era de 12.085 KW, dividida em 

seis termelétricas e cinco hidrelétricas. Figuram entre as principais usinas hidrelétricas 

do início do século XX: Usina Hidrelétrica de Parnaíba (1901), no rio Tietê; Usina de 

Fontes (1907); Usina de Jacu (1909); Usina de Fruteiras (1910), no Espírito Santo; 

Usina de Paulo Afonso (1913), em Alagoas (primeira usina do nordeste); Usina do Salto 

de Itupararanga (1914); Usina de Bananeiras (1920), na Bahia; Usina de Rasgão (1925), 

no rio Tietê; Usina de Ilha dos Pombos (1925), no rio Parnaíba (ANEEL, 2000). 

Em outubro de 1945, o Decreto-Lei nº 8.031 instituiu a CHESF, Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco, com o objetivo de colocar em funcionamento a UHE de 

Paulo Afonso, com 180 mil KW, o que foi conseguido dez anos depois. Em 1954, o 

ainda governo Vargas elaborou dois projetos de lei, o do Plano Nacional de 

Eletrificação e o da criação da Eletrobrás, ambos encaminhados ao Congresso. Em 

1956, o governo Juscelino Kubitschek criou a primeira estatal federal do setor elétrico, 

posteriormente denominada Furnas Centrais Elétricas S.A. Em 1961, a Eletrobrás foi 

finalmente criada, sendo fruto da crise política enfrentada pelo setor na década de 1950, 

quando a Light e Amforp, concessionárias estrangeiras, deixaram de investir em reação 

ao controle estatal das tarifas (Müller, 1995). Logo em seguida, deu-se a criação da 
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Eletrosul, em 1968, e da Eletronorte, criada em 1973. Coube a Eletrobrás delimitar as 

áreas de jurisdição e competências dessas empresas regionais de geração e transmissão, 

Eletronorte, Eletrosul, CHESF e Furnas. 

Entre os principais empreendimentos hidrelétricos surgidos a partir da década de 50, 

destacam-se: Usina de Paulo Afonso (1954), Usina de Estreito (1957), Usina de Três 

Marias (1962), Usina de Furnas (1963), Usina de Jupia (1968); Usina de Marimbondo ( 

1975); Usina de Ilha Solteira (1973); Usina de Foz do Areia (1977); Usina de Paulo 

Afonso IV (1979); Usina de Itumbiara (1980); Usina de Emborcação (1982); Usina de 

Tucuruí (1983); Usina de Itaparica (1990); Usina de Xingó (1994) Usina de Porto 

Primavera (1994) e a Usina binacional de Itaipú (1991) (Aneel, 2000)20. 

Pinguelli Rosa (1993) distingue três períodos característicos para a questão da energia 

elétrica no Brasil, tendo por marco a crise do petróleo de 1973, que definiu alternativas 

de substituição pela eletricidade: 

 Antes de 1973: forte participação dos derivados do petróleo e existência de uma 

política tributária apropriada à obtenção de recursos internos e externos para seus 

projetos de expansão. 

 De 1973 a 1979: período em que o crescimento econômico foi desacelerado, sendo 

marcado pela criação do Programa Nacional do Álcool, pela utilização do carvão 

mineral, pelo acordo nuclear com a Alemanha e pela intensificação da prospecção 

de petróleo (off-shore). 

                                                           
20 www.aneel.gov.br 
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 Depois de 1979: período marcado por uma regressão da economia brasileira, um 

crescimento energético caracterizado pela diminuição dos derivados do petróleo e 

uma crescente sustentação da demanda de hidroeletricidade. 

Em relação à geração hidrelétrica, Pinguelli Rosa e Shaeffer (1988b) afirmam que a fase 

de grandes obras hidráulicas teve início com a construção da Usina Hidrelétrica da 

Paulo Afonso I, em 1954, prosseguindo durante a década de 1960. As usinas de Tucuruí 

e Itaipú são frutos da “atmosfera do milagre brasileiro” (Pinguelli Rosa e Shaeffer, 

1988b, p.186) da década de 1970.  

O crescimento do consumo de eletricidade geralmente é acompanhado da modernização 

da economia e do aumento do setor terciário. A década de 1980 foi marcada por uma 

nítida diminuição da eficácia energética, resultante principalmente do desenvolvimento 

das indústrias eletro intensivas, de perdas no transporte da eletricidade, da má utilização 

final da energia, e do desenvolvimento da economia informal (Pinguelli Rosa, 1993). A 

criação do PROCEL, em 1985, tinha como objetivo justamente melhorar a eficiência, 

sendo mais voltado para a utilização final de todos os setores econômicos, 

compreendendo também ações particulares ao nível do sistema elétrico. 

A estrutura centralizada que sustenta a política de energia no Brasil permite a 

concentração do poder econômico e político quando da concepção e execução das 

grandes obras. A dinâmica de centralização da demanda de energia deixa de lado as 

necessidades das regiões isoladas e a centralização da oferta, no caso da 

hidroeletricidade, se dá por condicionantes naturais, ou seja, se faz uso do manancial 

hídrico de menor custo marginal. 
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Dentro deste contexto de posicionamentos dicotômicos estão inseridas as comunidades 

indígenas. Como habitantes originários da região, os índios possuem uma longa história 

de desrespeito à sua cultura e ao seu território. A Constituição Federal reconhece aos 

índios o direito às terras por eles habitadas tradicionalmente, sendo que a terra é 

condição essencial para assegurar a sobrevivência dos índios como grupo culturalmente 

diferenciado da sociedade nacional. 

A relação das sociedades indígenas com o meio ambiente amazônico é constante, e não 

significa apenas uma adaptação passiva dos índios frente ao meio circundante, mas sim 

uma longa história em comum, onde sociedade e natureza evoluíram conjuntamente. A 

Amazônia de hoje foi moldada por longos anos de intervenção social, da mesma forma 

que as sociedades indígenas também são o resultado de séculos de convivência com a 

floresta. Esta relação profunda entre homem e meio ambiente, especialmente a das 

comunidades indígenas, que envolve não só fatores ambientais e sociais, mas inclui uma 

poderosa interferência cultural, deve ser muito respeitada ao se considerar 

investimentos de grande porte, que interferem de forma intensiva na vida dos atores 

atingidos. 

 

4.3 O Setor Elétrico Brasileiro 

O sistema elétrico brasileiro atende 47,2 milhões de unidades de consumidores dentro 

de uma população residente de 169.799.170 pessoas (IBGE, 2003). Do total da 

população brasileira, 64,29% é referente às regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O 

Nordeste, por sua vez, possui 28,12% do total de habitantes do país e o Norte 7,60%, 

sendo que estas regiões possuem o maior índice de pessoas domiciliadas no meio rural, 
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com 30,93% e 30,13%, respectivamente. A região Sudeste, além de ser a mais 

concentradora em termos de população, com 42,65% do total, possui a grande maioria 

da população, 90,52%, morando no meio urbano. Este padrão é seguido pelas regiões 

Sul e Centro-Oeste. No total, o Brasil possui 81,25% de sua população vivendo no meio 

urbano, situação que contribui para o aumento da demanda energética e que caracteriza 

um cenário onde o meio urbano possui uma cobertura em termos de energia elétrica 

quase que total. 

Em termos de capacidade instalada de geração, o Brasil possui 1.434 empreendimentos 

em operação, o que perfaz um total de 92.390.788 kW de potência. Para os próximos 

anos, está previsto um incremento de 30.590.351 kW, advindos de 74 empreendimentos 

em construção e 518 empreendimentos outorgados (ANEEL, 2005). As fontes de 

energia exploradas no Brasil incluem a energia eólica, a Hidráulica, a solar e a térmica. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam a situação dos empreendimentos atualmente em operação 

no país. Em termos de consumo total de eletricidade, no Brasil o setor industrial 

responde por 47,9%, seguido pelo setor residencial com 21,9%, pelo setor comercial 

com 13,9%, pelo setor público com 8,4% e pelo agropecuário com 4,1%, como mostra a 

Figura 11. 
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TABELA 5 

Empreendimentos em Operação 
 

Tipo Quantidade Potência Outorgada 
(kW)21

Potência Fiscalizada 
(kW)22

%23

Central Geradora Hídrica 181 95.758 95.469 0,10 

Usinas Elioelétricas 11 31.075 28.625 0,03 

Pequenas Centrais Hidrelétricas 256 1.343.969 1.306.651 1,41 

Central Geradora Solar Fotovoltaica 1 20 20 0,01 

Usinas Hidrelétricas 147 70.891.080 69.222.559 74,92 

Usinas Termelétricas 836 24.716.478 19.730.464 21,36 

Usinas Termonucleares 2 2.007.000 2.007.000 2,17 

TOTAL 1.434 99.085.380 92.390.788 100 

FONTE: ANEEL, 2005 

 

TABELA 6 

Resumo da Situação Atual dos Empreendimentos 
 

Fonte de Energia Situação Potência Associada (kW) 

132 empreendimento(s) de fonte Eólica outorgada  5.841.643 

1 empreendimento(s) de fonte Eólica em construção       9.000 

11 empreendimento(s) de fonte Eólica em operação     28.625 

283 empreendimento(s) de fonte Hidráulica outorgada  8.503.446 

56 empreendimento(s) de fonte Hidráulica em construção  4.305.578 

584 empreendimento(s) de fonte Hidráulica em operação 70.624.679 

1 empreendimento(s) de fonte Solar em operação             20 

103 empreendimento(s) de fonte Térmica outorgada  9.725.665 

17 empreendimento(s) de fonte Térmica em construção  2.205.019 

838 empreendimento(s) de fonte Térmica em operação 21.737.464 

  FONTE: ANEEL, 2005 

                                                           
21 A Potência Outorgada é igual a considerada no Ato de Outorga. 
22 A Potência Fiscalizada é igual a considerada a partir da operação comercial da primeira unidade geradora. 
23 Os valores de porcentagem são referentes a Potência Fiscalizada. 
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FIGURA 11 

Consumo Total de Eletricidade - Ano Base 2004  
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Fonte: MME, 2005 

 

4.4. O uso dos recursos hídricos para a geração de energia no Brasil 

 4.4.1 – Água Como um Recurso 

A água é um recurso natural fundamental para a vida humana, sendo que sua 

disponibilidade varia de acordo com o meio ambiente que a circunda, incluindo 

características do solo e do ar, bem como da poluição a que está sujeita. Neste sentido, 

Sioli (1991, p.12) afirma que a água fornece a base para se “inferir as condições e o 

fundamental quanto ao ambiente terrestre da região”. A água é um dos únicos líquidos 

inorgânicos que ocorre naturalmente na biosfera, possuindo muitas funções na natureza 

e, conforme afirma Costa (1991, p.04), “desempenha papel exclusivo na dinâmica da 

crosta terrestre, determina a natureza e a estrutura da biosfera, e rege a composição 

química e o metabolismo bioquímico dos seres vivos”.  

Apesar de ser uma fonte conceitualmente renovável, é notório o seu caráter finito, sendo 

cada vez mais estratégica para a sobrevivência das nações. Sendo um bem dotado de 
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valor econômico, deve ser preservada e protegida, sendo que pode ser usada para 

múltiplas finalidades, incluindo a geração de energia elétrica, consumo doméstico e 

industrial, irrigação, navegação, pesca, recreação, entre outros. O crescimento das 

atividades industriais, bem como das demais atividades pertencentes à chamada vida 

moderna, estabeleceu um padrão de utilização dos recursos naturais altamente poluidor, 

que se faz sentir com mais ênfase em relação aos recursos hídricos. Aliado a este fator 

tem-se que entre 1940 e 1990, a população mundial dobrou, passando de 2,3 para 5,3 

bilhões de habitantes, o que ocasionou o aumento do consumo de água em proporções 

ainda mais alarmantes, de 1.000 km³ para 4.000 km³, respectivamente (Silveira, C. A. 

C. et al., 1999). 

O uso das águas pode assumir um caráter consuntivo, quando é captada do curso natural 

e somente parte dela retorna ao curso normal do rio, ou não consuntivo, quando a 

totalidade da água captada retorna ao curso original (Setti et al., 2000). O Quadro 7 

mostra a classificação sistemática dos usos da água, abordando aspectos como a 

existência ou não de derivação de águas do curso natural, a finalidade e os tipos de uso, 

as perdas pelo uso consuntivo da água, os requisitos de qualidade para cada uso e os 

efeitos do uso na qualidade da água. 
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Quadro 7 – Usos Múltiplos da Água 

Forma Finalidade Tipos de Uso 
Uso 

Consuntivo 

Requisitos de 

Qualidade 

Efeitos nas 

Águas 

Abastecimento 
urbano 

Abastecimento 
doméstico, industrial, 
comercial e público 

Baixo, de 
10%, sem 
contar as 
perdas nas 
redes 

Altos ou médios, 
influindo no 
custo do 
tratamento 

Poluição 
orgânica e 
bacteriológica 

Abastecimento 
industrial 

Sanitário, de 
processo, 
incorporação do 
produto, refrigeração 
e geração de vapor 

Médio, de 
20%, 
variando 
com o tipo 
de uso e de 
indústria 

Médios, 
variando com o 
tipo de uso 

Poluição 
orgânica, 
substâncias 
tóxicas, elevação 
de temperatura 

Irrigação  Irrigação artificial de 
culturas agrícolas 
segundo diversos 
métodos 

Alto, de 
90% 

Médios, 
dependendo do 
tipo de cultura 

Carreamento de 
agrotóxicos e 
fertilizantes 

Abastecimento  Doméstico ou para 
dessedentação de 
animais 

Baixo, de 
10% 

Médios Alterações na 
qualidade com 
efeitos difusos 

Com 
derivação 
de águas 

Aqüicultura  Estações de 
piscicultura e outras 

Baixo, de 
10% 

Altos  Carreamento de 
matéria orgânica 

Geração 
hidrelétrica 

Acionamento de 
turbinas hidráulicas 

Perdas por 
evaporação 
do 
reservatório 

Baixos Alterações no 
regime e na 
qualidade das 
águas 

Navegação 
fluvial 

Manutenção de 
calados mínimos e 
eclusas 

Não há Baixos  Lançamento de 
óleo e 
combustíveis 

Recreação, 
lazer e 
harmonia 
paisagística 

Natação e outros 
esportes com contato 
direto, como iatismo 
e motonáutica 

Lazer 
contemplativ
o 

Altos, 
especialmente 
recreação de 
contato primário 

Não há 

Pesca  Com fins comerciais 
de espécies naturais 
ou introduzidas 
através de estações 
de piscicultura 

Não há Altos, nos corpos 
de água, 
correntes, lagos, 
ou reservatórios 
artificiais 

Alterações na 
qualidade após 
mortandade de 
peixes 

Assimilação 
de esgotos 

Diluição, 
autodepuração e 
transporte de esgotos 
urbanos e industriais 

Não há Não há Poluições 
orgânicas, 
físicas, químicas 
e bacteriológicas 

Sem 
derivação 
de águas 

Usos de 
preservação  

Vazões para 
assegurar o equilíbrio 
ecológico 

Não há Médios  Melhoria da 
qualidade da 
água 

Fonte: Setti et al., 2000 

O aproveitamento do potencial de geração de energia hidrelétrica é a principal forma de 

uso não consuntivo da água uma vez que as condições propiciadas pelo ciclo 

hidrológico imprimem um caráter renovável a este tipo de geração. Contudo, mesmo 
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não tendo um consumo efetivo das águas dos rios, a geração hidrelétrica influencia na 

quantidade de água que estará disponível para outras finalidades, e suas necessidades 

intrínsecas geram externalidades que podem aumentar a pressão sobre os recursos 

hídricos (Setti et al., 2000). 

Assim, a importância da preservação dos recursos hídricos se faz sentir com intensidade 

ao se analisar os dados existentes sobre a ocorrência de água doce no mundo. Do total 

da água existente na Terra, somente 2,5% é água doce e destes, apenas 0,3% encontram-

se sob a forma de rios e lagoas. Desta forma, as águas superficiais se tornam 

extremamente importantes para a manutenção da vida, conforme afirma Costa (1991):

“As águas correntes exercem, por um lado, as funções 
fisiológicas de sistemas renais, escoando os produtos finais do 
metabolismo abiótico e biótico das paisagens, levando-os para o 
grande receptáculo derradeiro, que são os oceanos; por outro 
lado, atuando através da erosão e da sedimentação, moldam as 
paisagens adjacentes, das quais, por seu turno, dependem, em 
parte, as formas de vida no contexto da paisagem das terras 
emersas, influenciando destarte, direta e indiretamente, a vida 
em seu âmbito, ao engendrar e colocar à disposição das espécies 
de plantas e animais, bem como dos indivíduos, condições 
peculiares de biótopo, de “nichos” especialmente” (Sioli, 1991, 
pp. 13 e 14). 

O Brasil possui então, dentro destes 0,3%, 8% do total de água doce do mundo em 

superfície, fato que vem demonstrar que a energia hidrelétrica é a verdadeira ‘vocação’ 

em termos de geração de energia no país. Atualmente, temos que 91% de toda a 

eletricidade consumida no Brasil é proveniente da geração hidrelétrica, sendo que 

apenas 22% do potencial hidrelétrico brasileiro, estimado em 260 GW (referente a 

janeiro de 1998), é aproveitado (Silveira et alli, 1999). 
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4.4.2 – O Potencial Hidrelétrico Brasileiro 

Potencial hidrelétrico refere-se ao "potencial possível de ser técnica e 

economicamente aproveitado nas condições atuais de tecnologia", sendo mensurado 

"em termos de energia firme, que é a geração máxima contínua na hipótese de 

repetição futura do período hidrológico crítico". O potencial inventariado engloba "as 

usinas em operação ou construção e os aproveitamentos disponíveis estudados nos 

níveis de inventário, viabilidade e projeto básico" (MME, 2002, p.61). Desta forma, o 

planejamento de empreendimentos hidrelétricos é realizado através de uma seqüência 

de estudos agrupados para subsidiar as decisões, incluindo as etapas que vão desde a 

análise preliminar das alternativas energéticas, estudos de inventário e estudos de 

viabilidade até a concepção do projeto básico, do projeto executivo e a operação do 

empreendimento, conforme descrito na Figura 12. 

FIGURA 12 

Etapas do Planejamento de um Empreendimento Hidrelétrico 

 
         Fonte: Pires, 2001. 
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Os estudos de planejamento da expansão do sistema elétrico brasileiro são divididos em 

três etapas de análise (Fortunato et. al., 1990; Pires, 2001): 

• Longo Prazo: horizonte de análise de aproximadamente 30 anos, onde há a 

identificação das linhas mestras de desenvolvimento do sistema e fixação das 

metas para o programa de médio prazo. 

• Médio Prazo: horizonte que vai de 10 a 15 anos, com um ciclo de atividades 

anual – estabelece o programa de expansão do sistema elétrico e planeja os 

estudos de viabilidade a partir do que foi listado nos aproveitamentos 

inventariados. 

• Curto Prazo: horizonte de análise de 10 anos. As concessionárias de energia 

organizam os projetos básicos e realizam ajustes eventuais no programa de 

expansão frente a variações conjunturais. 

Em relação à expansão da geração hidrelétrica, os estudos de longo prazo indicam as 

bacias a serem priorizadas na elaboração de estudos de inventário hidrelétrico e os mais 

de curto prazo detalham a programação e prioridade das obras para os 10 primeiros anos 

do planejamento de longo prazo. Há uma forte correlação dos estudos de planejamento 

com os estudos para o desenvolvimento de um empreendimento hidrelétrico específico, 

sendo este um processo estruturado onde as estratégias e alternativas são reavaliadas 

continuamente até à tomada de decisão por um determinado projeto (Pires, 2001). 

A implementação de um projeto de aproveitamento hidrelétrico requer estudos com 

diferentes níveis de profundidade, desenvolvidos em 5 etapas principais (Fortunato et 

al., 1990): 
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1. Estimativa: Análise preliminar das características das bacias hidrográficas, 

incluindo os aspectos topográficos, hidrográficos e geológicos levantados 

por meio de dados secundários. Representa uma primeira estimativa do 

potencial hidrelétrico, do número de locais de barramento, dos custos do 

empreendimento e dos estudos de inventário das bacias envolvidas e seus 

prazos de execução. 

2. Inventário: Definição do potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, 

estudo da divisão de queda e a estimativa do custo de cada aproveitamento 

hidrelétrico em nível de orçamentos-padrão. Tem por objetivo a escolha dos 

aproveitamentos que, no conjunto, propiciam um máximo de energia ao 

menor custo e com um mínimo de efeitos sobre o meio ambiente. 

3. Viabilidade: definição da concepção global de um determinado 

aproveitamento da alternativa de divisão de queda escolhida na etapa de 

inventário. Leva-se em consideração sua otimização técnico-econômica-

ambiental, seu dimensionamento final, a definição do melhor eixo de 

barramento, arranjo geral, níveis d’água operativos, quedas, volume do 

reservatório, potência a ser instalada, número e tipo de unidades, além de 

benefícios e custos associados. 

4. Projeto básico: detalhamento do aproveitamento de acordo com a 

concepção na etapa de viabilidade, com a elaboração do seu orçamento final 

e a definição das obras civis e dos equipamentos permanentes visando as 

respectivas licitações, adjudicações e a construção da usina. 

5. Projeto Executivo: detalhamento do projeto básico a nível construtivo, com 

a elaboração dos desenhos, detalhamento das obras civis e dos equipamentos 
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eletromecânicos necessários à execução da obra e montagem dos 

equipamentos. 

O setor elétrico vem tentando buscar alternativas para a incorporação da variável 

ambiental desde os primeiros estágios do planejamento, em um ensaio para a inclusão 

de padrões de desenvolvimento mais sustentáveis em seus projetos e para a concepção 

dos empreendimentos de uma forma mais integrada, onde as dimensões econômicas, 

políticas, técnicas, sociais e ambientais estejam mais equilibradas. Contudo, a 

incorporação da dimensão ambiental na cadeia das decisões do planejamento do setor 

ainda não foi realizada de forma efetiva, sendo condicionada ao atendimento das 

questões dispostas na legislação em vigor, considerando apenas projetos isolados e não 

a cadeia de impactos cumulativos e sinérgicos existentes no mesmo rio ou bacia 

considerado. Pires (2001) afirma que as avaliações ambientais ainda não assumiram o 

caráter estratégico que seria necessário, apontando a inexistência de critérios e métodos 

adequados para esta incorporação. 
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TABELA 7 

Planejamento do Setor Elétrico 
Etapa Características Informações Disponíveis Decisões 

Longo Prazo - Horizonte: 30 anos 
- Discretização: qüinqüenal 
- Periodicidade: cada 5 anos 

- Previsões a longo prazo – 
econômicas, tecnológicas e 
energéticas 
- Potencial energético total:  
  *usinas em operação 
  *usinas em construção 
  *usinas em projeto básico 
  *usinas em nível de viabilidade 
  *recursos inventariados 
  *recursos estimados 

- linhas mestras do desenvolvimento 
do sistema. 

  *capacidade instalada de cada 
tipo de fonte geradora. 
  *grandes troncos de 
transmissão 

- custos marginais de referência. 
- política industrial e tecnológica. 
- programa de inventário de 
recursos energéticos. 

Médio Prazo - Horizonte: 15 anos 
- Discretização: mensal 
- Periodicidade: cada 2 anos 

- Previsões de médio prazo – 
econômicas e energéticas 
(mercado) 
- Potencial energético 
inventariado:  
  *usinas em operação 
  *usinas em construção 
  *usinas em projeto básico 
  *usinas em nível de viabilidade 
  *recursos inventariados 

- Determinação do programa de 
referência 
  *projetos de geração e sua 
programação. 
  *programa de estudos de 
viabilidade de projetos de geração. 

Curto Prazo - Horizonte: 10 anos 
- Discretização: mensal 
- Periodicidade: anual 

- Previsões a curto prazo – 
financeiras e energéticas (mercado)
- Potencial energético em nível de 
viabilidade: 
  *usinas em operação 
  *usinas em construção 
  *usinas em projeto básico 
  *usinas em nível de viabilidade 

- Ajustamento do programa de 
expansão de referência. 
  *programa decenal de geração. 
  *condições de atendimento do 
mercado. 
- programação financeira do setor 
elétrico 
- Programa de estudos de projeto 
básico de usinas. 

Fonte: Fortunato et al., 1990 

O potencial de geração hidrelétrica brasileiro está localizado em grande parte na Bacia 

Hidrográfica do Rio Amazonas (40,6%), como mostra a Tabela 8. Contudo, nem todo 

este potencial foi inventariado, fato que pode mudar de sobremaneira os números 

apresentados. Em termos nacionais, o potencial inventariado atinge cerca de 68% do 

potencial de geração hídrica, mas a maior bacia do Brasil, a Bacia Amazônica, possui 

apenas 23% do potencial conhecido (ANEEL, 2005). 
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TABELA 8 

Potencial Hidrelétrico Brasileiro por Bacia Hidrográfica 

(Situação em Março/2003) 

Bacia Inventariado [a] Remanescente [b] Total [a+b] 

Hidrográfica (MW) % (MW) % (MW) % 

Rio Amazonas  40.883,07 23,0 64.164,49 78,8 105.047,56 40,6 

Rio Tocantins  24.620,65 13,9   2.018,80 2,5   26.639,45 10,3 

Atlântico Norte/Nordeste    2.127,85 1,2   1.070,50 1,3     3.198,35 1,2 

Rio São Francisco  24.299,84 13,7   1.917,28 2,4   26.217,12 10,1 

Atlântico Leste  12.759,81 7,2   1.779,20 2,2   14.539,01 5,6 

Rio Paraná  53.783,42 30,3   7.119,29 8,7   60.902,71 23,5 

Rio Uruguai  11.664,16 6,6   1.151,70 1,4   12.815,86 5,0 

Atlântico Sudeste    7.296,77 4,1   2.169,16 2,7     9.465,93 3,7 

BRASIL 177.435,57 100,0 81.390,42 100,0 258.825,99 100,0 

Fonte: ANEEL, 2005 

A capacidade instalada de geração hidrelétrica no Brasil gira em torno dos 61 GW, 

correspondendo a 37% do potencial inventariado. Como mostra a Tabela 9, a Bacia do 

Rio Paraná possui 63,76% da capacidade instalada. Já a Bacia do Rio Amazonas possui 

hoje em funcionamento 1% da capacidade instalada, considerando o universo dos 

40.883,07 MW de potencial inventariado. Tal fato se deve por esta ser uma região de 

planícies, que apresenta grandes distâncias dos centros consumidores de energia e 

grande diversidade biológica, em contraponto ao desenvolvimento econômico acelerado 

e aos planaltos predominantes na região centro-sul (ANEEL, 2002). Em virtude do 

esgotamento do aproveitamento do potencial hidráulico das regiões Sul e Sudeste, a 

busca pelo aproveitamento de regiões mais remotas foi intensificada, o que 

naturalmente aponta a região Amazônica como um dos alvos principais para a geração 

hídrica presente e futura. 
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TABELA 9 

Capacidade Instalada por Bacia Hidrográfica (MW) 

(Situação em Março/2003) 

Bacia Hidrográfica (MW) (%) 

Rio Amazonas 667,30 1,0 

Rio Tocantins 7.729,65 11,7 

Atlântico Norte/Nordeste 300,92 0,5 

Rio São Francisco 10.289,64 15,5 

Altântico Leste 2.589,00 3,9 

Rio Paraná 39.262,81 59,3 

Rio Uruguai 2.859,59 4,3 

Atlântico Sudeste 2.519,32 3,8 

TOTAL 66.218,23 100,00 

Fonte: ANEEL, 2005 

O Brasil possui atualmente 517 centrais hidrelétricas em operação (situação em 

Setembro/2003)24, onde 139 são relativos às Usinas Hidrelétricas, atingindo um total de 

69.563 MW de capacidade instalada e 230 são Pequenas Centrais Hidrelétricas, que 

apresentam um total de 1.048 MW de capacidade instalada (ANEEL, 2005). A Tabela 

10 apresenta a distribuição das usinas hidrelétricas em operação por faixa de potência. 

                                                           
24 Os valores apresentados na Tabela 10 diferem dos dispostos nas Tabelas 8 e 9 em função das datas em 
que os dados foram extraídos das fontes e de diferenças na forma de contabilização empreendidas pelo 
Atlas de Energia Elétrica do Brasil de 2005 (ANEEL, 2005).  
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TABELA 10 

Distribuição das UHEs em Operação por Faixa de Potência 

(Situação em Set/2003) 

Faixa de Potência (MW) Nº de Usinas Potência (MW) Potência (%) 

UHE (acima 30 MW) 139 69.563 98,40 

PCH (de 1 até 30MW, inclusive) 230* 1.048 21,48 

CGH (até 1 MW) 148 81 0,12 

TOTAL 517 70.693 100,0 

     Fonte: ANEEL, 2005 
     (*) Existem mais empreendimentos com características de PCH, que foram outorgados antes da Lei 
nº9.648, de maio de 1998 e, portanto, não enquadrados nessa categoria. 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas detém a maior parte do potencial de geração 

hidrelétrica do Brasil, sendo que 77% de seu potencial total ainda está para ser 

inventariado, o que só contribuirá para elevar ainda mais a importância desta bacia para 

matriz energética do país. Pelos dados apresentados, pode-se inferir uma intensificação 

das ações do setor elétrico na Amazônia na medida em que as necessidades de geração 

de energia renovável forem se fazendo notar com mais vigor e o potencial hídrico 

passar a ser cada vez mais conhecido.  

Desta forma, inúmeros conflitos com as comunidades indígenas podem ser antecipados, 

uma vez que a região abriga uma grande concentração de terras indígenas. Com isso, 

faz-se mister uma discussão sobre como o planejamento energético do país, ou a falta 

deste, pode causar impactos ambientais e mais especificamente à questão indígena. A 

reflexão sobre a possibilidade real de promoção de um desenvolvimento mais 

sustentável, tanto considerando o longo prazo, como fomentando a inclusão dos atores 

envolvidos de forma eqüitativa pode originar soluções antes impensadas, com 

benefícios tanto para o setor elétrico quanto para os índios. 
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4.5. Os Recursos Hídricos e sua Institucionalização no Brasil 

A gestão de recursos hídricos é tradicionalmente uma das funções exercidas pelo 

Estado, sendo este o responsável tanto por tomar as decisões a respeito da forma de 

utilização e distribuição dos benefícios dos usos múltiplos das águas de rios e lagos, 

quanto por equacionar os problemas e conflitos sociais, ambientais e econômicos que 

podem surgir. A abordagem compartimentada foi a tônica do planejamento e gestão 

durante mais de 50 anos, desde a promulgação do Código de Águas, em 1934 (Decreto 

Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934), e a interação de técnicos, pesquisadores e 

planejadores começou a ser efetivada na última década do século XX, culminando com 

a promulgação da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e definiu a estrutura do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, sendo esta a regulamentação do inciso XIX do artigo 21 da 

Constituição Federal. 

A Lei no 9.433 teve por base a Carta Européia da Água, de 1968, que abordou a 

definição do valor econômico da água, e absorveu as deliberações sobre a necessidade 

de cobrança pelo uso da água realizadas pelo Conselho da OECD para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico, de 1972, e posteriormente reforçadas na Declaração de 

Dublin e na Declaração do Rio de Janeiro, ambas de 1992. Contudo, a cobrança pelo 

uso da água já era prevista no Código de Águas e no Código Civil de 1916 (FGV, 

2003). 

O Código de Águas foi a primeira tentativa de ordenamento legal dos interesses 

relacionados aos recursos hídricos, e o foco era o uso energético deste insumo, tanto que 

em 1957 passou a ser gerido pelo CNAE – Conselho Nacional de Águas e Energia 

Elétrica e até 1995 o órgão responsável pela sua gestão era o DNAEE - Departamento 
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Nacional de Águas e Energia Elétrica. O setor elétrico tinha forte ascendência sobre as 

decisões governamentais, sendo a gestão pública caracterizada por um modelo 

normativo, centralizador e setorizado até a década de 1990 (Novaes e Jacobi, 2002). 

Desde o final da década de 1980, novos instrumentos de gestão vêm sendo pensados 

para atuação nos níveis federal e estadual, motivados principalmente pelos crescentes 

impactos na qualidade e quantidade dos recursos hídricos e pelo aumento da pressão e 

dos interesses em torno do recurso. A base desta forma integrada de pensar a gestão 

ambiental está na mudança da unidade de planejamento da divisão político-

administrativa do território, que abrangia os níveis federal, estadual e municipal, para a 

divisão por bacia hidrográfica, uma vez que esta é mais adequada aos objetivos de 

coexistência de usos múltiplos voltados para o desenvolvimento sustentável, permitindo 

a interação multidisciplinar entre os gestores, pesquisadores, instituições públicas e 

privadas, e as novas tecnologias. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é fundamentada nos princípios do 

desenvolvimento sustentável, buscando garantir às gerações atuais e futuras a 

disponibilidade de água através da utilização racional e integrada dos recursos hídricos. 

Ela tem como fundamentos a ponderação de que a água é um bem de domínio público, 

sendo um recurso limitado e dotado de valor econômico, e cuja prioridade de uso é para 

o consumo humano e dessedentação de animais. A unidade territorial do planejamento é 

a bacia hidrográfica, sendo que sua gestão é descentralizada e participativa, devendo 

permitir o uso múltiplo das águas.  

A Lei estabeleceu 5 instrumentos básicos de gestão, incluindo os planos de recursos 

hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes de uso, a outorga de direito de 

uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e o sistema de 
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informações sobre recursos hídricos. Os Planos de Recursos Hídricos fundamentam e 

direcionam a implementação da PNRH, sendo de longo prazo e possuindo um 

planejamento compatível com o período de implantação de seus programas. Seu 

conteúdo mínimo compreende (artigo 7º da Lei nº 9.433/97): 

• O diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

• A análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de 

atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

• O balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos 

com identificação de conflitos potenciais; metas de racionalização de uso, 

aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos 

disponíveis; 

• As medidas a serem tomadas, programas e projetos a serem desenvolvidos e 

implantados para o atendimento das metas previstas; 

• As prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

• As diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

• As propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, visando a 

proteção dos recursos hídricos. 

O Enquadramento dos Corpos de Água em Classes de Uso busca garantir a 

qualidade da água e diminuir os custos de combate à poluição mediante ações 

preventivas permanentes. A Resolução CONAMA nº 357/2005, classifica as águas em 

doces (com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰), salobras (com salinidade superior a 

0,5‰ e inferior a 30 ‰) e salinas (com salinidade igual ou superior a 30 ‰). O Quadro 

8 mostra as classes segundo seus usos preponderantes. 
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QUADRO 8 – Classes de Uso dos Corpos de Água 

Resolução CONAMA nº 357/2005 

Classificação Classes Destinação 

Classe Especial Abastecimento para consumo humano com desinfecção, 
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral. 

Classe 1 Abastecimento para consumo humano após tratamento 
simplificado; proteção das comunidades aquáticas; 
recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 
mergulho); irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 
e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película; e proteção das 
comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

Classe 2 Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional; proteção das comunidades aquáticas; 
recreação de contato primário (esqui aquático, natação e 
mergulho); irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto; e aqüicultura e 
atividade de pesca. 

Classe 3 Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado; irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; pesca amadora; recreação de com 
tato secundário; e dessedentação de animais. 

ÁGUAS DOCES 

Classe 4 Navegação e harmonia paisagística. 
Classe Especial Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral; preservação do equilíbrio 
natural das comunidades aquáticas. 

Classe 1 Recreação de contato primário, proteção das comunidades 
aquáticas e aqüicultura e atividade de pesca. 

Classe 2 Pesca amadora e recreação de contato secundário. 

ÁGUAS SALINAS 

Classe 3 Navegação e harmonia paisagística. 
Classe Especial Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral, e preservação do 
equilíbrio  natural das comunidades aquáticas. 

Classe 1 Recreação de contato primário, proteção das comunidades 
aquáticas; aqüicultura e atividade de pesca; abastecimento 
para consumo humano após tratamento convencional ou 
avançado; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 
e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película; e irrigação de 
parques, jardins, campos de esporte e lazer e de contato 
direto do público.  

Classe 2 Pesca amadora e recreação de contato secundário. 

ÁGUAS 
SALOBRAS 

Classe 3 Navegação e harmonia paisagística. 
Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA nº 357/2005. 

A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos visa garantir o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo acesso a este recurso. Cabe 

ressaltar que as águas são inalienáveis e a outorga somente garante o direito de uso. O 
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artigo 12º da Lei n 9.433 estabelece as atividades que estão sujeitas a outorga pelo 

Poder Público, sendo elas: 

 A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 

consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo; 

 A extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

 O lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 

final; 

 O aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

 Os outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água. 

Independem de outorga pelo Poder Público o uso de recursos hídricos para a satisfação 

das necessidades de pequenos núcleos populacionais do meio rural, as derivações, 

captações, lançamentos e acumulações de volumes de água considerados 

insignificantes.  

O § 2º do mesmo art. 12º estabelece que a outorga e a utilização de recursos hídricos 

para fins de geração de energia elétrica está subordinada ao Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 da Lei nº 

9.433/97, obedecendo ao descrito na legislação setorial específica. 

A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo da água, possui 

um prazo máximo de 35 anos (com possibilidade de renovação) e pode ser suspensa 

parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, quando o outorgado não 
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cumprir os termos da outorga, pela ausência de uso por três anos consecutivos, pela 

necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, de se prevenir ou 

reverter grave degradação ambiental, de se atender a usos prioritários e de interesse 

coletivo para os quais não se disponha de fontes alternativas, e pela necessidade 

manutenção da navegabilidade do corpo de água. 

A Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos busca confirmar a água como bem 

econômico e indicar o seu real valor, incentivando a racionalização do uso da água e 

procurando obter recursos financeiros para o financiamento dos programas pleiteados 

nos planos de recursos hídricos. Assim, serão cobrados todos os usos de recursos 

hídricos sujeitos a outorga, sendo que na fixação dos valores a serem cobrados devem 

ser observados o volume retirado e seu regime de variação nas derivações, captações e 

extrações de água; o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-

químicas, biológicas e de toxidade do afluente nos lançamentos de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, entre outros (art. 21 da Lei nº 9.433). 

Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos devem ser 

aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão 

utilizados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídas nos 

Planos de Recursos Hídricos, e para o pagamento de despesas de implantação e custeio 

administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. No caso deste último, a aplicação nas despesas é 

limitada a sete e meio por cento do total arrecadado. 

O Sistema de Informações Sobre Recursos Hídricos, por sua vez, “é um sistema de 

coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos 

hídricos e fatores intervenientes em sua gestão” (art. 25 da Lei nº 9.433/97). Os 
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princípios básicos para o seu funcionamento incluem a descentralização da obtenção e 

produção de dados e informações, a coordenação unificada do sistema e o acesso aos 

dados e informações. Seus objetivos incluem a coleta e divulgação dos dados sobre 

recursos hídricos no Brasil, a atualização das informações sobre disponibilidade e 

demanda no país e o fornecimento de subsídios para a elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos. 

A Lei nº 9.433 também instituiu um novo quadro institucional, denominado Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujos objetivos incluem a coordenação da gestão 

integrada das águas; a administração dos conflitos; a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos; o planejamento e controle do uso, preservação e 

recuperação dos recursos hídricos; e a implementação da cobrança do recurso. O 

Sistema é composto da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, dos Comitês de Bacias Hidrográficas, das agências de águas e dos 

Órgãos públicos federais, estaduais e municipais relacionados aos recursos hídricos. 

A Secretaria de Recursos Hídricos do MMA é responsável por formular a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e de integrar a gestão das águas com a gestão ambiental 

em nível institucional, atuando como a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por representantes dos 

Ministérios e Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou 

no uso de recursos hídricos, bem como de representantes indicados pelos Conselhos 

Estaduais, pelas organizações civis e pelos usuários dos recursos hídricos. Sua 

competência é estabelecida no art. 35 da Lei nº 9.433/97, e inclui: 
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• A promoção da articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários; 

• A decisão, em última instância administrativa, sobre os conflitos existentes entre 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

• A deliberação sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos que 

extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados; 

• A deliberação sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica; 

• A análise de propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e 

à Política Nacional de Recursos Hídricos; 

• O estabelecimento de diretrizes complementares para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• A aprovação de propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e 

estabelecimento de critérios gerais para a elaboração de seus regimentos; 

• O acompanhamento da execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e a 

determinação das providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

• O estabelecimento de critérios gerais para a outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas atuam na totalidade de uma bacia, na sub-bacia do 

tributário do curso de água principal ou no grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 

contíguas. Sua composição inclui representantes da União, dos Estados e municípios em 

cujos territórios estejam localizadas, dos usuários de suas águas, e das entidades civis 

ligadas aos recursos hídricos que comprovadamente atuam na bacia. Nos Comitês de 
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Bacia cujos territórios apresentem terras indígenas, devem ser incluídos representantes 

da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e das comunidades indígenas ali residentes ou 

com interesses na bacia. Os Comitês de Bacia possuem como competência (art.38 da 

Lei nº 9.433): 

 promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes; 

 arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos; 

 aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

 acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

 propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 

efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos; 

 estabelecer os mecanismos e sugerir os valores de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos; 

 estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo. 

A Agência de Água ou Agência de Bacia exerce a função de secretaria executiva de um 

ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica, devendo ser autorizada pelo Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais. Sua criação é condicionada à 

prévia existência dos respectivos Comitês, sendo que sua viabilidade financeira se dá 

pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. Sua competência 

inclui (art. 44 da Lei nº 9.433/97): 
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 manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área 

de atuação; 

 manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 

 efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos; 

 analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 

recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à 

instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 

 acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação; 

 gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação; 

 celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de 

suas competências; 

 elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

 promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área 

de atuação; 

 elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de 

Bacia Hidrográfica; 

 propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica o 

enquadramento dos corpos de água nas classes de uso; os valores a serem 

cobrados pelo uso de recursos hídricos; o plano de aplicação dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e o rateio de custo 

das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

A Lei Federal 9.433/97 representou um marco importante em relação à implementação 

de uma estrutura descentralizada de gestão dos recursos hídricos, sendo resultado de 

longas negociações entre os vários atores envolvidos na questão. Em julho de 2000, a 

Lei nº 9.984 criou a Agência Nacional de Águas (ANA), tendo por finalidade 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenar o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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4.6. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a discussão de alguns aspectos relacionados à energia, um dos 

fatores fundamentais para o estímulo ao desenvolvimento e à dinamização da economia 

do país. A matriz energética brasileira é baseada na geração hidrelétrica, e o maior 

potencial encontra-se na bacia Amazônica. A exploração deste potencial é fonte de 

inúmeros conflitos sócio-ambientais, especialmente envolvendo as terras indígenas, 

considerando que 68% das 611 terras indígenas brasileiras encontram-se na Amazônia 

Legal. Assim, a gestão dos recursos hídricos, uma das funções exercidas pelo Estado, 

pode contribuir para estimular a distribuição dos benefícios dos usos múltiplos das 

águas, podendo ser um instrumento que atua no sentido de equacionar os conflitos 

existentes. O capítulo seguinte analisa a relação entre usinas hidrelétricas e terras 

indígenas, tendo por base o exame do ocorrido com a Terra Indígena Waimiri-atroari e a 

UHE Balbina, ressaltando algumas lições do processo ocorrido em relação a UHE 

Tucuruí e a UHE Belo Monte.  
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5. HIDRELÉTRICAS E TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: 
CONSIDERAÇÕES ATRAVÉS DE ALGUNS EXEMPLOS 
 

5.1 Considerações Iniciais 

A opção histórica do Brasil por um tipo de desenvolvimento que privilegiou a 

maximização dos benefícios econômicos através da utilização intensiva dos recursos 

naturais se deu de forma mais acentuada na Amazônia, utilizada em grande medida 

como um mero sumidouro para o atendimento dos objetivos do Estado. A partir da 

década de 1950, o foco era a acumulação industrial e grandes investimentos em infra-

estrutura para dar suporte ao crescimento do setor, o que resultou em uma fragmentação 

econômica e espacial na medida em que a produção possuía um forte caráter exógeno, 

desconectado dos processos vigentes na economia regional. 

Durante o regime militar, a Amazônia foi palco da abertura da fronteira agrícola, não 

apenas como uma estratégia de ocupação do território nacional e de utilização de suas 

riquezas, mas principalmente como um meio de passar ao largo da adoção de 

importantes e necessárias medidas para minimizar as graves questões sócio-econômicas 

existentes. O processo de ocupação regional esteve ligado, portanto, à produção do 

espaço político para que se obtivesse um melhor controle social na apropriação e 

domínio do território. Os Planos Nacionais de Desenvolvimento não refletiam a 

preocupação com um desenvolvimento mais igualitário, sendo mais voltados para 

objetivos de ordem econômica e tendo por meta desenvolver o país de forma rápida e a 

qualquer custo, intensificando as desigualdades regionais e os conflitos.  

Neste cenário, empreendimentos hidrelétricos de grande porte foram planejados e 

construídos na Amazônia para subsidiar o crescimento nacional, especialmente a UHE 

Tucuruí e a UHE Balbina, tendo por linha de base o pensamento geopolítico dominante 
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da época, caracterizado pela centralização e falta de transparência das decisões. A UHE 

Tucuruí teve por principal motivação o atendimento da demanda da indústria do 

alumínio, de capital estrangeiro, que fica com mais de 50% da energia gerada a um 

custo subsidiado pelo Estado. A usina causou modificações profundas na vida das 

populações atingidas, que sofreram o impacto da estratégia do Estado adotada à época - 

de negar a existência de impactos ou conflitos, sendo que só tardiamente estes foram 

reconhecidos e tratados, provocando uma legião de insatisfeitos com as políticas de 

indenização e de ressarcimento adotadas. A pressão dos movimentos sociais e das 

populações atingidas à montante da obra motivou uma mudança nas estratégias de ação 

da empresa pública encarregada, a Eletronorte25, contudo foram adotados 

procedimentos diferentes para os atingidos a jusante, causando conflitos e insatisfações.  

A construção da UHE Balbina foi cercada de antagonismos e conflitos, sendo por 

muitos considerada como uma obra desnecessária em relação ao custo-benefício da 

geração de energia considerando-se os impactos negativos verificados (Pereira, 2003). 

A inundação de uma parte da Terra Indígena Waimiri-Atroari gerou muitos conflitos, 

resultando no estabelecimento do Programa Waimiri-Atroari para a aplicação dos 

recursos direcionados à compensação ambiental pelas perdas sofridas. De forma 

semelhante, o Programa Parakanã foi criado para a compensação ambiental de uma das 

sociedades indígenas atingidas pela construção de Tucuruí. 

                                                           
25 A Eletronorte, criada em 20 de junho de 1973, é uma concessionária de serviço público de energia 
elétrica que faz parte do Grupo Eletrobrás, cuja área de atuação é a Região Amazônica, incluindo as 
concessionárias estaduais: Companhia de Eletricidade do Amapá S.A. - CEA, Companhia Energética do 
Amazonas - CEAM, Centrais Elétricas do Pará S.A - CELPA, Companhia de Energia Elétrica do Estado 
do Tocantins - CELTINS, Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, Centrais Elétricas 
Matogrossenses S.A. - CEMAT, Companhia Energética de Roraima S.A. - CER, Centrais Elétricas de 
Rondônia S.A. - CERON e Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE. 
 



  163

Assim, este capítulo busca empreender uma análise da inter-relação hidrelétrica e terras 

indígenas considerando a particularidade apresentada pela região amazônica, buscando 

estabelecer um diálogo com as demandas do desenvolvimento sustentável. A análise 

dos conflitos ocorridos pela ocasião da construção das Usinas Hidrelétricas de Tucuruí e 

Balbina são veios condutores de uma reflexão sobre o desenvolvimento ideal e o 

possível, buscando elementos para subsidiar uma posição voltada para a 

sustentabilidade. Não é intenção deste trabalho se concentrar na análise das usinas, e 

sim nas suas relações com as comunidades indígenas e nos conflitos gerados. O caso da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte é brevemente apresentado de forma a ilustrar uma 

situação em que as pressões sócio-ambientais provocaram uma mudança ainda na fase 

do planejamento, representando uma situação inédita no setor elétrico brasileiro. 

 

5.2 Conflitos envolvendo Usinas Hidrelétricas: A Usina Hidrelétrica de Tucuruí 

Os conflitos envolvendo usinas hidrelétricas e outros usuários dos recursos hídricos são 

complexos e envolvem muitas variáveis que devem ser consideradas por parte dos 

planejadores. Uma das questões principais é a dicotomia existente entre os benefícios da 

geração serem em sua maioria nacionais e os maiores impactos sócio-econômicos e 

ambientais serem locais e regionais, promovendo um descompasso no sentido de 

privatizar os lucros e socializar os custos. É fundamental, portanto, promover ações 

voltadas para o desenvolvimento local, não somente após a entrada em operação da 

usina, mas desde a fase de construção de forma a se prevenir os possíveis conflitos e 

não agravar ainda mais os já existentes. 

Neste sentido, a compreensão dos processos históricos, sociais, geográficos, ambientais 
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e políticos locais e regionais é essencial para que se conheça de antemão as diversas 

forças, demandas e atores e suas diversas intersecções. É necessário que a conjuntura 

que envolve o empreendimento seja bem conhecida para que se tenha em evidência os 

diferentes conflitos já instalados, tornando assim o planejamento mais eficiente e a obra 

mais exeqüível. Em muitos casos, os impactos específicos da geração hidrelétrica se 

tornam muito mais graves do que são ou poderiam se tornar em outro contexto pois o 

projeto acaba se inserindo em uma realidade ambiental já fragmentada. 

A região Amazônica possui um histórico de conflitos sócio-ambientais, atraindo com 

suas inúmeras riquezas interesses variados envolvendo mineradores, garimpeiros, 

fazendeiros, pequenos proprietários, grileiros, madeireiros, posseiros, militares, 

políticos, entre outros, que se contrapõem com os interesses e o dia-a-dia da vida da 

população tradicional. Assim, a inserção de um empreendimento hidrelétrico na região, 

que por si só já causa diversos impactos, pode gerar características mais danosas e 

permanentes quando se examina a integração de todos estes interesses. Além disso, a 

região é palco de uma complexidade histórica da ocupação territorial, que originou 

diferentes formas de apropriação fundiária, muitas delas sem qualquer respaldo jurídico. 

Um exemplo claro é o da bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia, situada em 

uma região com grande potencial hidrelétrico, destacando-se a presença da UHE 

Tucuruí; com projetos de irrigação, como o Formoso/Javaés; uma grande reserva de 

minérios – incluindo o Complexo Mineral de Carajás; além de unidades de conservação, 

terras indígenas, projetos de assentamento do INCRA, entre muitos outros interesses 

comuns a um estado em franca busca pelo desenvolvimento econômico como é o 

Tocantins. A Figura 13 a seguir mostra em termos espaciais a confluência destes muitos 

interesses e a Figura 14 localiza melhor as regiões de potencial conflito.
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FIGURA 13: Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia 

 

Tucuruí 

   Fonte: http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/pag/regioes/rh_araguaia/mapa/FIGURA18_Conflitos.pdf extraído 
em abril de 2006. 
 

http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/pag/regioes/rh_araguaia/mapa/FIGURA18_Conflitos.pdf
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FIGURA 14: Conflitos na Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Araguaia 

 

Tucuruí 

   Fonte: http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/pag/regioes/rh_araguaia/mapa/FIGURA18_Conflitos.pdf extraído 
em abril de 2006. 
 

http://pnrh.cnrh-srh.gov.br/pag/regioes/rh_araguaia/mapa/FIGURA18_Conflitos.pdf
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O contexto histórico da região inclui os processos sócio-econômicos vividos pela 

Amazônia Legal como um todo, com o extrativismo como atividade principal através de 

produtos como as drogas do sertão, borracha, castanha-do-pará, ouro e diamantes. A 

agricultura era de subsistência e a pesca era abundante. Além disso, vivem na região 

grupos indígenas como os Parakanã e Asurini. As Figuras 13 e 14 mostram bem os 

conflitos existentes entre os diversos usos da água e os muitos interesses existentes na 

região. A proximidade de terras indígenas, unidades de conservação e assentamentos do 

Incra com atividades como mineração e irrigação criam uma situação complexa que 

pode intensificar os conflitos ora existentes, agravando os impactos advindos das 

hidrelétricas em operação e dificultando a implantação dos empreendimentos planejados 

para o estado. 

A Usina Hidrelética de Tucuruí foi pioneira no Estado e atualmente é uma peça chave 

na integração de um conjunto de 15 aproveitamentos hidrelétricos, entre os já 

implantados e os ainda previstos. A idéia de sua construção começou com a intenção de 

gerar energia para a região de Belém mas acabou tendo por objetivo principal produzir 

energia para o projeto de alumínio da Albrás. A atratividade do projeto residia no fato 

de poder ser feito em duas fases, que iriam evoluir de acordo com a demanda futura e 

disponibilidade de tecnologia. (La Rovere e Mendes, 2000). 

A construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi muito importante para o setor 

elétrico brasileiro tanto pela tecnologia empregada quanto pela grandiosidade do 

empreendimento, sendo esta a maior hidrelétrica essencialmente em território brasileiro. 

A UHE Tucuruí está situada na bacia hidrográfica do rio Tocantins, no Estado do Pará, 

e seu objetivo principal era: 

“(...) suprir o mercado de energia elétrica representado pela 
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região polarizada por Belém e pelo sudeste do Estado do Pará, 
Estado do Maranhão e norte de Goiás [atual Estado do 
Tocantins], bem como outros estados da região Nordeste do 
Brasil, através da interligação com o sistema CHESF, 
promovendo o desenvolvimento regional e possibilitando a 
instalação de complexos industriais, notadamente os 
empreendimentos eletrometalúrgicos, tendo como base o 
complexo alumínio-alumina criado pela ALBRÁS” (Eletronorte, 
1989, pg. 20) 

Os projetos Básico e Executivo de Tucuruí foram iniciados em junho de 1975, o início 

da construção da usina ocorreu em novembro de 1975, o início do enchimento do 

reservatório se deu em setembro de 1984 e a entrada em operação comercial do 

primeiro grupo gerador ocorreu em novembro deste mesmo ano. As dimensões da usina 

foram estabelecidas de acordo com o complexo de aproveitamentos hidrelétricos de 

concepção integrada das bacias dos rios Tocantins e Araguaia. 

A 1ª etapa possui uma potência instalada de 4000 MW, com 12 unidades de 330 MW e 

2 unidades auxiliares de 20 MW cada, e a 2ª etapa, já em implantação e com previsão de 

conclusão das obras para julho de 200626, adicionará 11 unidades de 375MW cada (La 

Rovere e Mendes, 2000). Atualmente, a energia de Tucuruí atende a 97% da energia 

consumida do Pará, 99,9% do Maranhão e 40% do Tocantins, sendo o excedente 

transferido para o subsistema Nordeste e Sul-Sudeste do Sistema Interligado Nacional 

(Ramos, 2001). Além disso, ela representa 70% da energia gerada na Região Norte (La 

Rovere e Mendes, 2000). 

Apesar de sua incontestável importância no cenário energético nacional, a usina causou 

sérios impactos sócio-ambientais e muitos conflitos com os outros usuários dos recursos 

hídricos. Inicialmente, a navegação fluvial entre Marabá e o litoral foi inviabilizada, e 

somente em 1979 foi decidido incluir um projeto de eclusas para a Hidrelétrica, que só 

                                                           
26 Agência CanalEnergia, Em Foco, notícia veiculada em 20/01/2006. Extraída do site 
http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Em_Foco.asp?id=51280 em abril de 2006. 

http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Em_Foco.asp?id=51280
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vai ser finalizado nesta 2ª fase da construção. Os impactos sócio-econômicos sobre a 

população direta e indiretamente atingida foram bastante subestimados e minimizados 

por parte do empreendedor, causando graves conflitos e insatisfações que ainda hoje se 

fazem sentir. La Rovere e Mendes (2000) ressaltam que não houve uma política 

especificamente voltada para as questões sociais, que foram sendo tratadas ao longo da 

construção da usina e da necessidade dos deslocamentos, através de pressões da 

sociedade e dos movimentos sociais organizados. Em relação às sociedades indígenas, a 

usina impactou a Terra Indígena Parakanã sendo que desenvolve desde 1987, em 

parceria com a FUNAI, um programa de aplicação de recursos para o alcance da ‘auto-

sustentabilidade’ que tem sido bem sucedido em termos de melhoria na saúde, 

educação, fomentando o crescimento populacional e garantindo a demarcação da área27. 

De um modo geral, o planejamento de Tucuruí buscava atender aos objetivos do setor 

elétrico, o que resultou em restrições aos outros usos da água, interferindo na vida das 

populações cuja referência e sobrevivência se baseia na presença do rio. Com a previsão 

de implantação de mais usinas para o aproveitamento do potencial da bacia do 

Tocantins-Araguaia, esta situação pode se agravar ainda mais com os efeitos 

cumulativos e sinérgicos sobre o meio ambiental e social. La Rovere e Mendes (2000, 

p.177) destacam que, 

“(...) em seu conjunto, as questões sócio-ambientais e os conflitos 
que surgiram no processo de implantação da barragem de 
Tucuruí, são, de um modo geral, resultado de uma prática de 
planejamento que não reconhecia a necessidade de que os 
diversos usos da água fossem planejados a partir de uma visão 
integrada e conjunta de suas interações com os aspectos físicos, 
bióticos e sociais” 

                                                           
27 Como os Programas Parakanã e Waimiri-Atroari possuem premissas semelhantes e datam do mesmo 
período, por questões de disponibilidade de dados optou-se aqui por se deter mais neste segundo. 
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Assim, independente dos impactos negativos e positivos que possa ter gerado, a análise 

das questões sócio-ambientais de Tucuruí deve considerar o período histórico em que 

foi inserida, ou seja, uma época onde as questões ambientais ainda não possuíam a 

importância que têm hoje, onde carecia de transparência nas etapas de planejamento e 

no processo decisório. A questão dos usos múltiplos da água só foi inserida como 

exigência na legislação pela promulgação da Lei no 9.433/1997, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. O Código de Águas28 representou o início do 

ordenamento legal do uso dos recursos hídricos, cujo domínio recaía sobre o uso 

energético, possuindo o setor elétrico notável influência sobre o processo de tomada de 

decisão do Estado.  

Somente a partir do final da década de 1980 é que se começou a pensar na integração 

ambiental e na racionalização do uso da água, período em que foram instituídos o 

Programa Waimiri-Atroari e o Programa Parakanã para compensar estas terras 

indígenas pelas perdas sofridas por ocasião da construção das usinas de Balbina e 

Tucuruí, respectivamente. O início da operação da usina e todo o seu período de 

construção ocorreram, portanto, antes do estabelecimento da legislação específica que 

regula o licenciamento ambiental, causando uma incorporação tardia das questões 

ambientais ao projeto e uma atitude apenas reativa da Eletronorte em relação à 

mitigação dos impactos sociais. Contudo, é inegável que ao promover tais ações em prol 

da questão indígena, ainda que tardiamente e mesmo considerando os grandes impactos 

causados pelos empreendimentos aqui considerados, a empresa inaugurou um novo 

paradigma no tratamento das questões sócio-ambientais no país. O caminho ainda está 

por ser percorrido, mas os avanços verificados no tratamento desta questão são 

                                                           
28 Decreto Federal no 24.643 de 1934. 
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fundamentais para que a discussão do desenvolvimento sustentável possa ser firmada 

em bases reais. 

A seguir, são apresentados alguns elementos que visam fornecer um novo olhar sobre o 

conflito hidrelétricas e terras indígenas pela análise do processo ocorrido com os índios 

Waimiri-atroari, cuja área é foco de pressões e conflitos com outros atores bem antes da 

chegada da Usina Hidrelétrica de Balbina, sendo que os recursos advindos deste 

empreendimento possibilitaram o estabelecimento de ações visando salvaguardar o 

território indígena e promover a regularização fundiária definitiva. 

 

5.3 De Balbina ao Programa Waimiri-Atroari: Considerações sobre a Terra 

Indígena Waimiri-Atroari e seus processos 

 5.3.1 – A Usina Hidrelétrica de Balbina 

Apesar do objetivo deste trabalho não ser o de analisar os erros e/ou acertos da Usina 

Hidrelétrica Balbina, cabe aqui algumas considerações sobre o empreendimento de 

forma a dar base à discussão sobre a questão hidrelétrica e as terras indígenas. A 

construção da usina se deu no período dos Governos Militares, fruto de um modelo 

desenvolvimentista voltado para a implantação de projetos de grande escala 

condicionados por fatores como a geopolítica espacial e o controle do território, e a 

reprodução econômica. Pereira (2003) coloca que a construção de Balbina sempre foi 

caracterizada por polêmicas e divergência de opiniões, e a conclusão da obra em 1989 

se deu “debaixo de duras críticas em nível nacional e mesmo internacional, 

considerada uma obra faraônica desnecessária, uma afronta à população, não só local 

e regional, mas nacional, um verdadeiro atentado à natureza” (Pereira, 2003, p.51). 



  172

A UHE Balbina localiza-se no município de Presidente Figueiredo, e seu barramento se 

dá no Rio Uatumã, afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. Sua potência 

instalada é de 250 MW, com potência de 112 MW médios e 75 MW firmes. O 

desenvolvimento do projeto teve início em 1969 e foi motivado pela necessidade de 

prover energia para os então Pólos de Desenvolvimento, que priorizava 15 áreas na 

Amazônia sendo uma delas a região de Manaus. Em 1973 foram realizados os estudos 

de avaliação e viabilidade do potencial hidrelétrico dos rios Erepecuru, Trombetas, 

Jatapú, Uatumã e Cotingo, identificando possíveis locais de aproveitamento para gerar 

energia para os pólos de Manaus, Boa Vista e a margem direita do Trombetas (área da 

bauxita). Os estudos de viabilidade foram revistos em 1978, tendo por conseqüência o 

rebaixamento da cota de 53m para 50m devido aos levantamentos topográficos não 

terem sido muito precisos, o que evitou mais inundamentos em áreas indígenas. O início 

da obra se deu em 1981 mas os estudos ambientais só começaram a ser realizados em 

1979, não servindo de base para a decisão sobre a implantação do empreendimento, 

marcando bem o caráter secundário que a variável ambiental exercia à época 

(CIAPLAN, 1992). 

As alternativas ao suprimento de energia elétrica para Manaus incluíam a Usina 

Hidrelétrica Cachoeira Porteira, com potência superior a Balbina; Termelétrica a 

Carvão Vapor Catarinense, com custo superior a Balbina; Termelétrica a Lenha, que 

exigiria uma retirada de lenha maior do que a área do reservatório de Balbina; e 

Termelétrica a Óleo. O documento elaborado para a Eletrobrás sobre os aspectos sócio 

ambientais da UHE Balbina (CIAPLAN, 1992) reafirma o pensamento político 

dominante com relação à ocupação da Amazônia e ao crescimento econômico de 

Manaus. Contudo, o documento coloca que apesar da necessidade do abastecimento de 

energia para Manaus ser inquestionável, nenhum estudo apontou qual seria a vantagem 
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ou desvantagem do suprimento de cada alternativa, incluindo a usina hidrelétrica, para 

fomentar o desenvolvimento regional, sendo a escolha determinada por questões 

estratégicas ligadas à redução do consumo de derivados de petróleo e da dependência 

externa29. Além disso, é também ressaltado no documento a falta de transparência que 

caracterizava o período do “milagre econômico” dos governos militares. 

Sobre a variável ambiental, cabe destacar que a discussão sobre a finitude dos recursos 

naturais só começou a ser feita a partir da década de 1970, com o Relatório do MIT e a 

Conferência de Estocolmo, sendo a política ambiental da época pautada em ações 

meramente corretivas. A década de 1980 foi marcada pela ótica preventiva, com uma 

maior expressão da importância da questão ambiental sendo colocada em discussão, 

introduzindo-se o conceito de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) para auxiliar no 

processo de tomada de decisão. O processo de abertura política da segunda metade 

desta década permitiu que o tema fosse amplamente debatido, sendo que o final dos 

anos 1980 e o ano de 1990 foi caracterizado pela mudança no pensamento ambiental, 

sem contudo fazer a vinculação da economia com a ecologia, o que teria início no 

decorrer da década de 1990, com a introdução do conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

Desta forma, o enfoque atual dado ao meio ambiente não é o mesmo do praticado à 

época em âmbito nacional e internacional. Mesmo ainda não sendo da forma ideal, a 

inserção da variável ambiental no planejamento do Setor Elétrico é uma realidade nos 

dias de hoje, permitindo sua participação no processo de tomada de decisão de 

empreendimentos hidrelétricos juntamente com os critérios de maximização energética 

e minimização de custo. Assim, a decisão da construção da UHE Balbina deve ser 

                                                           
29 A decisão sobre a construção da UHE Balbina foi tomada no calor do primeiro choque do petróleo. 
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considerada a partir dos paradigmas em vigor na época, especialmente em relação às 

outras políticas adotadas para a Amazônia no mesmo período, voltadas para a 

exploração dos benefícios e recursos sócio-ambientais da região. 

E, mesmo considerando a visão ambiental da época, o setor apresentou uma evolução 

considerável, demonstrando que houve um processo de acumulação de experiências 

com os problemas sócio-ambientais enfrentados quando da construção da UHE Tucuruí. 

Visto sob este prisma, o Programa Waimiri-Atroari cresce ainda mais em importância 

representando uma evolução do setor uma vez que é fruto de um esforço pioneiro em 

uma época que as motivações para as decisões políticas passavam ao largo das questões 

ambientais. 

 

 5.3.2 – A Terra Indígena e o Programa Waimiri-Atroari 

Os índios Waimiri-Atroari pertencem a dois grupos distintos, os Waimiri e os Atroari, e 

embora falem a mesma língua Karib e possuam costumes semelhantes, habitam áreas 

distintas, tradicionalmente dispostos entre a foz do Rio Negro e os tributários do Rio 

Branco, e possuem como característica uma grande mobilidade por seu território. O 

processo de atração desses índios começou no início do século passado pelo antigo 

Serviço de Proteção ao Índio - SPI, culminando na criação da Reserva Indígena 

Waimiri/Atroari por meio do Decreto nº 68.907, de 13.07.1971, com 1.661.900 ha 

localizados no município de Airão, Amazonas. Contudo, ainda existiam índios 

espalhados pelo rio Alalaú, tendo sido esta área interditada pelo Decreto nº 74.463, de 

26.08.1974, retificado pelo Decreto nº 75.310, de 27.01.1975, englobando um total de 

412.500 ha. 
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Os constantes embates entre índios e não índios, e a busca da preservação da 

integridade tribal motivou a solicitação da criação do Parque Indígena Waimiri-Atroari 

em 1975 por Apoena Meirelles, corroborado pelo Coordenador da Amazônia em 1977. 

Tal solicitação era também motivada pela construção da BR-174 (Manaus - Boa Vista), 

que atravessava a área interditada em 130km e que teve seu início em 1974, gerando 

mortes de índios e não-índios. 

Um levantamento aéreo feito em 1977 localizou 24 malocas, 16 pertencentes aos 

Waimiri e 8 aos Atroari, sendo que 6 estavam fora tanto da área reservada quanto da 

área interditada. Esta área foi posteriormente homologada pela Portaria nº 511/N, de 

05.07.1978, incluindo mais 292.400 ha. Com esta nova demanda, foi caracterizada a 

necessidade de redefinição dos limites da Reserva Indígena Waimiri/Atroari, cujos 

estudos foram realizados com a instituição do Grupo de Trabalho (GT) pela Portaria nº 

952/E, de 16.06.1981. O relatório resultante deste GT, apresentado pela antropóloga 

Ângela Maria Baptista em 30.07.1981, alerta para a ausência de um trabalho 

antropológico sobre os Waimiri-Atroari que justifique a negociação fundamentada da 

área destes grupos indígenas, e discute a questão dos índios e o desenvolvimento 

econômico, atestando: 

"A preservação do índio não se constitui num impedimento para 
o progresso nacional e nem para o desenvolvimento do Estado do 
Amazonas. O índio não pode ser colocado como um obstáculo a 
este desenvolvimento pois o desenvolvimento deve ser para toda 
a sociedade e não apenas para os não-índios. [...] A questão do 
desenvolvimento nacional deve ser colocada de outra maneira: 
Como o desenvolvimento brasileiro poderá beneficiar os grupos 
indígenas que vivem no Brasil? Para responder essa questão é 
necessário estudar e compreender como funcionam os grupos 
indígenas. (Baptista, 1981, p. 68, Proc. Nº 2625/FUNAI/1981, 
fls.170) 
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A presença de interesses de não-índios dentro e no entorno das áreas habitadas pelos 

Waimiri-Atroari sempre foram constantes, advindos desde as expedições coloniais em 

busca de escravos indígenas em meados do século XVII, culminando com a construção 

da BR-174 e com a instalação da empresa de mineração Taboca Mineradora Ltda. 

(antiga Timbó), pertencente ao Grupo Paranapanema. Tais fatos geraram embates e 

conflitos violentos, justificando inclusive a instituição de uma Frente de Atração para 

que se pudesse proteger sua integridade física. 

Em 1979, a FUNAI foi comunicada pela ELETRONORTE, que seriam iniciados os 

trabalhos de construção da Usina Hidrelétrica de Balbina, que represaria o rio Uatumã e 

atingiria um terço da área da Reserva. O Decreto Presidencial nº 85.898, de 13.04.1981, 

desapropriou uma área de aproximadamente 10.344,90km2 para o reservatório 

inicialmente planejado da UHE Balbina. Em 1980, foi descoberta uma grande jazida de 

estanho na área, originando o Projeto Pitinga, que pressionou o Ministério do Interior 

para a redução da Reserva, que acabou sendo extinta pelo Decreto nº 86.630/1981, de 

23.11.1981. A área, reduzida em 526.800 ha, foi transformada para fins de atração e 

pacificação dos índios e destinada para a exploração mineral. 

A Informação nº 002/SUAF/FUNAI/1987 recomendou com veemência a adoção de 

medidas mitigadoras dos impactos da UHE Balbina para preservar a população, que na 

década de 1970 foi estimada em 1500 índios e em maio de 1986 restavam 374 índios 

(FUNAI, 1987). Estas medidas seriam realizadas por meio do Programa Waimiri-

Atroari PWAIFE (Termo de Compromisso nº 002/87, de 03.04.1987, estabelecido entre 

a FUNAI e a ELETRONORTE), que custearia inclusive a demarcação da Terra 

Indígena. A estimativa populacional em 02 de abril de 2003 atesta a presença de 970 

habitantes na Terra Indígena, apresentando um crescimento anual de 5,29% ao ano, 



  177

sendo estes dados um dos resultados do trabalho empreendido pelo PWAIFE. Sobre este 

assunto e mesmo possuindo severas críticas ao modelo de política indigenista 

"empresarial" adotado, o antropólogo Stephen Baines pondera, reconhecendo os 

benefícios do Programa: 

"o Programa Waimiri-Atroari conseguiu demarcar e homologar 
uma área indígena para os Waimiri-Atroari e, com um grande 
investimento de recursos financeiros, fornece um programa 
indigenista de assistência muito mais eficaz que o da FAWA 
[Frente de Atração Waimiri-Atroari], sobretudo na área de 
saúde." (Baines, 1993) 

O Decreto nº 94.606, de 14.07.1987, declarou de ocupação dos índios Waimiri-Atroari a 

área entre os municípios de Novo Airão, Itapiranga, Presidente Figueiredo (AM) e 

Caracaraí (RR), sendo esta posteriormente homologada pelo Decreto nº 97.837/1989, 

atingindo uma área total de 2.585.911 ha. 

O Relatório de Atividades do Programa Waimiri-Atroari de 2000, décimo segundo ano 

efetivo de atuação, apresenta os resultados e estatísticas históricas das ações 

empreendidas, deixando evidente o caráter positivo das mudanças ocorridas nesta terra 

indígena. Os principais benefícios incluem a independência alimentar, ações de 

fiscalização e monitoramento ambiental, educação na língua indígena, construção de 

novas aldeias, melhoria das condições de saúde, entre outros. O princípio norteador é 

sempre o de devolver aos índios a sua autonomia, dando ênfase ao processo de 

treinamento. A área de educação já experimenta os resultados desta filosofia de trabalho 

com a substituição gradual dos professores não-índios por professores indígenas, e a 

área de saúde encontrava-se, à época, em treinamento de agentes comunitários para o 

apoio da comunidade (Cavalcante, 2001). 
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Os recursos financeiros são administrados pela gerência do Programa, e sua aplicação 

obedece ao previsto na Programação Orçamentária formulada pelo Conselho Consultivo 

e ao disposto nas diretrizes estabelecidas quando da criação do Programa, que inclui: 

“Equilibrar as relações econômicas e culturais entre a 
comunidade indígena Waimiri Atroari e a sociedade nacional; 

Garantir o usufruto exclusivo da área demarcada aos índios; 

Melhorar as condições gerais de vida segundo as aspirações dos 
próprios índios; 

Ampliar a compreensão da comunidade Waimiri Atroari sobre a 
realidade sócio-política brasileira” (Cavalcante, 2001 [sem 
número de página]). 

O sistema de comunicação inclui uma rede com 25 estações de rádio fixas e 4 estações 

móveis, que é continuamente reestruturada para abranger novas aldeias e pontos 

estratégicos voltados para a fiscalização física e ambiental da área e a assistência aos 

índios. O PPA - Plano de Proteção Ambiental e Vigilância da Área Waimiri-Atroari – 

foi estabelecido em julho de 1996 e congrega funcionários do Programa e índios numa 

ação integrada voltada para a fiscalização sistemática de todos dos limites da área, 

sendo que de 1998 a 2000 não foi registrado nenhuma tentativa de invasão por parte dos 

não-índios (Cavalcante, 2001). 

Todas estas ações propiciaram um ambiente favorável à reprodução indígena. O 

crescimento populacional verificado do início do Programa, em 1987, até o ano de 2000 

foi crescente, o número de índios mais que dobrou no período considerado, como 

mostra a Figura 15. Há um certo equilíbrio na composição da população, que conta com 

50,52% representantes do sexo feminino e 49,48% do masculino, sendo que mais de 

56,6% da população encontra-se abaixo de 15 anos, caracterizando uma população 

jovem e em franco crescimento (Antunes, 2001). A grande mortalidade de crianças há 

20 anos atrás, provocada por um surto de sarampo e malária no passado, causou uma 



  179

redução de pessoas na faixa de 20 a 24 anos, que em 2000 respondiam por 5,3% da 

população, como mostra a Tabela 11. 

FIGURA 15 

População da Terra Indígena Waimiri Atrorari - 1987 a 2000
(Situação em 31/12)
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Fonte: Antunes, 2001. 

TABELA 11 

População Waimiri-Atroari por Sexo e Faixa Etária 

Sexo (%) Faixa Etária Feminino Masculino Total (%) 

0 a 4 11,1 12,0 23,0 
5 a 9 10,4 10,8 21,3 
10 a 14 9,4 6,1 15,5 
15 a 19 4,5 3,8 8,4 
20 a 24 3,0 2,2 5,3 
25 a 29 3,5 3,4 6,9 
30 a 34 3,7 3,4 7,2 
35 a 39 1,3 2,6 4,0 
40 a 44 0,9 1,0 1,9 
45 a 49 8,8 1,9 1,9 
50 a 54 0,3 0,9 1,2 
55 a 59 0,2 0,5 0,8 
60 a 64 0,6 0,1 0,8 
65 ou mais 0,3 0,8 1,1 
Fonte: Antunes, 2001. 
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O PWAIFE possui uma rede de assistência primária permanente à saúde, contando com 

uma auxiliar de enfermagem em cada posto de saúde e com a realização de supervisões 

médicas mensais. Ao todo são 17 postos, sendo um em cada aldeia. Aos poucos, agentes 

indígenas de saúde estão sendo treinados visando a ampliação da assistência e a 

sustentabilidade do serviço em longo prazo. Conta-se também com atendimento 

secundário e terciário de saúde, com uma estrutura para remoção dos casos mais graves 

para Manaus ou outro centro, como Campo Grande. Além disso, a área conta com 5 

auxiliares indígenas de saúde que realizam exames de microscopia (malária, 

parasitológico, sedimentoscopia e pesquisa de plasmodium).  

O programa de imunização para a prevenção e controle de doenças funciona de acordo 

com as normas estabelecidas pelo Governo Federal, contando com 100% de cobertura 

vacinal, sendo que em 2000 foram administradas 818 doses de vacinas (Sabin, DTP, 

VAS, BCG, DT, HIB, Anti-Hepatite B, Febre Amarela e Dupla Viral). O controle da 

malária é realizado com o diagnóstico precoce e tratamento de todos os casos, aliado a 

um trabalho de combate aos vetores e investigação homoscópica de todas as outras 

pessoas que moram na aldeia da ocorrência do caso. Salienta-se que as comunidades 

vizinhas não-índias permanecem com um número elevado de casos, denotando a 

eficiência do controle da doença na Terra Indígena, que era muito endêmica no início 

do PWAIFE e que vem demonstrando uma certa estabilidade ao longo dos anos. Além 

da malária, também são controladas a tuberculose, que também segue as normas 

nacionais, as parasitoses intestinais e a saúde bucal. De fato, o programa de saúde bucal 

tem por prioridade a prevenção e a educação, sendo que as intervenções são feitas ora 

na área ora em Manaus (Antunes, 2001). 
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O subprograma de educação da Terra Indígena Waimiri-Atroari inclui a educação em 

português e na língua materna, sendo realizado juntamente com o subprograma de 

documentação e memória, buscando não somente inserir a tradição escrita na então forte 

tradição oral das comunidades, mas também resgatar o registro histórico de encontros, 

cursos, visitas, entre outros. A terra indígena conta com uma escola em cada aldeia, 

sendo que os horários das aulas variam de acordo com as tarefas estabelecidas por cada 

comunidade30. Os conteúdos também são variados uma vez que se ajustam às 

necessidades de cada realidade vivenciada pela aldeia. A flexibilidade é uma 

característica fundamental para a inserção da escola na vida comunitária, e a proposta 

do PWAIFE é justamente estar voltada para as necessidades indígenas. A Figura 16 faz 

uma comparação entre a população de cada aldeia e o número de alunos. 

FIGURA 16 

População e Número de Alunos por Aldeia
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Fonte: Vale, 2001. 

 

                                                           
30 Estas tarefas incluem as festas comunitárias, os trabalhos no roçado, construções comunitárias, coletas 
de produtos extrativos (castanha, buriti...), caça, pesca, entre outros. 
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A Figura 16 demonstra o alto grau de inserção da comunidade nas atividades escolares. 

Do total da população da Terra Indígena, 873 pessoas em 2000, 64,7% são alunos e 

apenas 35,3% não estudam. Mais da metade da população de cada aldeia está na escola, 

indicando uma condição que muito poucas aldeias índias e até mesmo povoados não-

índios possuem. Além dos cursos regulares, são oferecidos outras oficinas e cursos, 

como Oficinas de Vídeo, Oficina sobre o Sistema Monetário Nacional, Curso de Corte e 

Costura, Curso de Formação e Capacitação de Professores, Curso de Apoio sobre 

Ecologia e Meio Ambiente. São realizados processos contínuos de avaliação para o 

levantamento de dificuldades e apresentação de soluções entre os professores, 

coordenadores, buscando traçar metas para os anos seguintes. 

Em 2000, o Subprograma de Apoio a Produção foi desmembrado do Subprograma de 

Meio Ambiente visando fortalecer o processo produtivo na área e melhorar técnicas e 

modalidades de produção sem, contudo, mudar o sistema tradicional adotado. Existe na 

área um pequeno projeto de criação de gado, aproveitando áreas desmatadas de antigos 

roçados para pastagem, não comprometendo o caráter sustentável das atividades 

culturais dos índios. Este subprograma desenvolve atividades experimentais para a 

introdução de novos cultivos, práticas de criação de animais, horticultura e produção de 

mudas, e plantio de árvores frutíferas; que servem para complementar as atividades que 

tradicionalmente realizam, como caça, pesca, coleta de frutos e produtos cultivados nas 

roças.  

Os índios continuam a cultivar mandioca e banana, produtos tradicionais que plantam 

desde antes do contato com os não-índios, e atualmente já inseriram a cana-de-açúcar, o 

abacaxi, batata-doce, cará e mamão, sendo que a forma de abertura destas áreas de 

cultivo é a tradicional, com o uso do trabalho comunitário, na maioria das vezes 
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envolvendo mais de uma aldeia para as fases de broca, derrubada, queimada e plantio. 

Nesta atividade, o Subprograma atua dando apoio a comunidade através da sugestão de 

técnicas para a melhoria da produção e dos projetos experimentais, de forma a 

diversificar as fontes de alimentação. A criação de animais visa a complementação 

protéica para os períodos em que tanto a caça quanto a pesca ficam mais escassas. Para 

não interferir no processo indígena de produção de alimentos, esta atividade é instalada 

nos postos de serviços e fiscalização, sendo que a criação de aves possui uma boa 

aceitação pela comunidade. Outras criações incluem a piscicultura, a bovinicultura, e 

caprinos e ovinos (estes dois últimos mais restritos às aldeias Mynawa e Maré). Existe 

ainda um projeto de criação e manejo de quelônios, voltado para o repovoamento dos 

rios da terra indígena e para o reforço alimentar, e um projeto de manejo de fauna 

silvestre que realiza experimentos com antas, capivaras e caititus que os índios trazem 

da mata ainda filhotes. 

 

5.4 A Usina Hidrelétrica de Belo Monte e seus Conflitos 

Os estudos do Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu tiveram 

início no ano de 1975, sendo que o relatório final foi emitido em 1980 e a aprovação só 

veio em 1988, através da Portaria nº 43 de 2 de março de 1988 (D.O.U. de 4 de março 

de 1988) do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. Foi então 

identificada uma alternativa de divisão de queda com 5 barramentos, 4 no rio Xingu e 1 

no rio Iriri, sendo chamado de Complexo Hidrelétrico do Xingu, que incluía as usinas 

hidrelétricas de Babaquara e Kararaô, posteriormente renomeadas para Altamira e Belo 

Monte uma vez que os índios da região não permitiram o uso de palavras indígenas 

(Ghilardi, 2002). O Relatório Final dos Estudos de Viabilidade do Aproveitamento 
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Hidrelétrico de Belo Monte e a solicitação de outorga de concessão foram 

encaminhados ao DNAEE em 1990, sendo que à época, a usina estava projetada para 

operar a fio d’água, com um reservatório de 1.225 km² e 11.000 MW de potência 

instalada. 

As críticas da população local e das Organizações Não Governamentais (ONGs) 

ambientais foram duras e imediatas e, juntamente com a crise do setor elétrico da 

década de 90, contribuíram para interromper os trabalhos de campo. Sobre as críticas a 

empreendimentos de grande porte, Nascimento e Drummond (2003, p. 23) afirmam que 

“o anúncio da realização de um empreendimento desta envergadura cria uma situação 

peculiar em que os atores sociais e políticos se manifestam de maneira ímpar, 

permitindo que sejam bem mais estudados”. Desta forma, ficam ressaltadas as opiniões 

divergentes e contraditórias sobre o significado do que seria um desenvolvimento local 

por parte dos diversos atores da região, incluindo agricultores que desmatam para serem 

mais eficientes, preservacionistas que são contra a construção de usinas mas a favor do 

asfaltamento de rodovias, e assim por diante. 

Em 1994, foi apresentado ao DNAEE e à Eletrobrás um estudo para a alteração do 

projeto original, trazendo como benefícios a redução da área do reservatório para 

aproximadamente 440 km², a retirada da Terra Indígena Paquiçamba da rota de 

inundação, e a manutenção da potência originalmente prevista. Em 1999, a Eletrobrás e 

a Eletronorte solicitaram a ANEEL autorização para realizar os estudos de 

Complementação da Viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, 

buscando confirmar o novo arranjo em termos técnicos, econômicos e ambientais, sendo 

que foi no final de 2000 que estas duas instituições assinaram um Acordo de 

Cooperação Técnica para cumprir o objetivo proposto31. O novo cronograma do 

                                                           
31 Informações extraídas do site www.belomonte.org.br em 04/10/2005. 

http://www.belomonte.org.br/
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Complexo Hidrelétrico de Belo Monte teve início em agosto de 2001 com os estudos de 

viabilidade técnica e econômica, estudos de impacto ambiental – EIA/RIMA, projeto 

básico ambiental para aprovação. 

A estrutura do empreendimento inclui 5 locais diferentes, a saber:  

• Sítio Belo Monte – onde serão estabelecidas as estruturas de geração, uma vila 

residencial com 2600 casas para 10.000 pessoas e alojamento para 8500 

solteiros ligados ao empreendimento. 

• Sítio Bela Vista – onde serão construídas as estruturas do vertedouro e um 

alojamento para 1000 pessoas solteiras. 

• Sítio Canais de Derivação: onde serão escavados 28 km de canais. 

• Ilha Pimental: local onde ficarão as estruturas do vertedouro principal e da 

geração auxiliar, bem como alojamentos para 6300 solteiros. 

• Cidade de Altamira: construção de 500 casas para 2200 pessoas ligadas ao 

empreendimento. 

A Figura 17 mostra o reservatório do projeto antigo e o do atual do Complexo 

Hidrelétrico de Belo Monte, demonstrando as diferenças em termos de área alagada. 
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FIGURA 17 
Reservatórios do Projeto Antigo e Atual da CHE Belo Monte 

 

 
       Fonte: www.belomonte.gov.br, extraído em 04.10.2005. 

 

Buscando agregar benefícios positivos ao empreendimento, a Eletronorte elaborou um 

Plano de Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte (PDSBM) realizado a partir de 

uma projeção de cenários e incluindo a consulta aos atores locais. Assim, o Plano tem 

por objetivo realizar uma melhoria efetiva conjugando conservação ambiental, 

eficiência econômica e equidade social. As linhas de ação foram concentradas no 

http://www.belomonte.gov.br/
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desenvolvimento educacional e cultural, consolidação da competitividade regional, 

fortalecimento das instituições públicas, gestão ambiental eficiente e desenvolvimento 

social, conjugando 15 programas e 91 projetos (Eletrobrás, 2005). A região beneficiada, 

conhecida por Região de Belo Monte (RBM), abrange os 4 municípios diretamente 

atingidos (Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e Anapú), além de Porto 

de Moz, Medicilândia, Brasil Novo, Uruará, Pacajá, Gurupá e Placas, totalizando cerca 

de 286.407 habitantes em 2000 (Drummond e Nascimento, 2003). 

Drummond e Nascimento (2003) ressaltam ainda a estruturação por parte da empresa de 

um Plano de Inserção Regional (PIR), de caráter inovador uma vez que inclui aspectos 

antes impensados para empreendimentos de grande porte. Um dos aspectos 

considerados é a realização de um zoneamento ecológico-econômico para estabelecer 

de antemão as áreas que devem ser preservadas e as que irão ser adensadas em virtude 

das obras. Há também uma preocupação em propor medidas antecipatórias de forma 

que os trabalhadores e produtores locais possam se beneficiar do empreendimento. 

A Região de Belo Monte congrega 14 terras indígenas em diferentes fases do processo 

de regularização fundiária, que ocupam 35,1% de sua área total, representando 91.058 

km², com uma população de cerca de 1.337 pessoas (Drummond e Nascimento, 2003). 

Das 14 terras, apenas uma receberá os impactos diretos da Usina caso esta venha a ser 

construída, e mesmo com o desenvolvimento da segunda proposta, que impede a 

inundação direta da área, será afetada pela alteração da vazão do Rio Xingu, diminuída 

em razão do desvio por dois canais de boa parte de suas águas. As outras 13 terras são 

apresentadas na Tabela 12 a seguir. A Figura 18 apresenta uma visão geral da área da 

bacia hidrográfica e dos barramentos propostos, terras indígenas, unidades de 

conservação, áreas desmatadas, áreas de inundação e áreas vulneráveis. 
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TABELA 12 
Terras Indígenas na Região de Belo Monte (1999) 

 
Grupo 

Indígena Municípios Área 
km² Perímetro/km Populaçã

o Situação 

Parakanã Altamira e São Félix 
do Xingu 

7.730 678 219 Em demarcação 

Arara Medicilândia, Brasil 
Novo e Uruará 

2.740 299 135 Registrada no SPU 

Araweté Altamira, Senador José
Porfírio e São Félix do 

Xingu 

9.409 576 247 Registrada no SPU 

Menkranotire Altamira 18.500 770 65 Em demarcação 
Arara Altamira, Uruará, 

Rurópolis 
7.600 570 56 Declarada 

Kararaô Altamira 3.308 309 28 Aguarda registro no 
SPU 

Assurini Senador José Porfírio e
Altamira 

3.878 426 89 Aguarda registro no 
SPU 

Kuruaya Altamira 1.667 232 107 Declarada 
Juruna Vitória do Xingu 43 34 32 Registrada no SPU 
Xikrim, Araweté, 
Apyterewa e 
Assurini 

Senador José Porfírio, 
Pacajá e São Félix do 

Xingu 

16.509 646 308 Aguarda registro no 
SPU 

Xipaya e Kuruaya Altamira -- -- 47 Em identificação 
Menkragnoti Altamira, São Félix do 

Xingu, Peixoto de 
Azevedo e Matupa 

49.142 1.191 626 Registrada no SPU 

Panará Guarantã do Norte e 
Altamira 

4.980 417 337 Registrada no SPU 

Fonte: Drummond e Nascimento, 2003 
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FIGURA 18 

 
Fonte: Sevá Filho, 2005. 
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5.5 Ponderações em prol da Busca da Sustentabilidade (à guisa de conclusão) 

A energia possui um caráter estratégico não somente como uma força motriz da 

economia e do país como um todo, mas também como uma variável imprescindível para 

promover a qualidade de vida. Assim, a importância da energia assume contornos tanto 

coletivos quanto individuais, sendo um desejo manifesto por comunidades, famílias e 

indivíduos. Desta forma, uma dicotomia de posições radicais pouco contribui para a 

promoção de ações que levem a um atendimento de uma necessidade e de um direito de 

cada cidadão, o acesso à energia.  

Em relação aos preceitos legais que buscam garantir esses direitos, a Constituição 

Federal, em seu artigo 3º32 afirma que são objetivos fundamentais para o país a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, a redução 

das desigualdades regionais, e a garantia do desenvolvimento nacional. Os preceitos 

constitucionais apontam para a busca do desenvolvimento social, possível pela garantia 

do acesso ao que a sociedade considera fundamental, aos seus desejos de bem estar, que 

em boa medida estão ligados à disponibilidade de energia elétrica, incluindo os serviços 

públicos de caráter essencial relacionados às questões envolvendo saneamento e 

abastecimento de água, saúde e segurança (Paz et al., 2006). Por serviços públicos, a 

Constituição entende que são aqueles executados pelo poder público, tanto de forma 

direta quanto através de agentes (art. 175) 33, deixando claro que alguns serviços são de 

responsabilidade do Poder Federal, como é o caso dos potenciais de energia hidráulica 

                                                           
32 Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
 II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (Brasil, 1988). 
33 Artigo 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos (Brasil, 1988). 
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(art. 20, VIII)34, e que compete à União legislar sobre a energia (art. 22, IV)35. Assim, 

os serviços de aprovisionamento de eletricidade possuem um caráter essencial e são 

voltados para o atendimento dos interesses e do bem estar da população. 

Se a energia é essencial para reduzir e/ou eliminar as desigualdades sociais e para 

minimizar as diferenças socioeconômicas, o Estado precisa garantir a sua 

disponibilidade bem como a distribuição eqüitativa do seu acesso. Neste sentido, a 

disponibilidade de recursos hídricos determinou em grande medida o modelo de 

expansão do setor elétrico nacional via usinas hidrelétricas, consolidando as tecnologias 

empregadas através de uma ampla experiência na construção, uso e manutenção das 

usinas, fatores que contribuem para a manutenção do fornecimento de eletricidade de 

maneira regular e segura para o país. De acordo com Silva (2006), a disponibilidade 

hídrica permitiu a construção de um complexo parque gerador de energia elétrica 

baseado em grandes reservatórios, e a complementaridade das usinas potencializa os 

aproveitamentos individuais, harmonizando a geração e estabilizando a oferta. Silva 

(2006, p.47) atesta ainda o papel complementar que a geração termoelétrica 

desempenha na matriz uma vez que, 

“a tecnologia de aproveitamento hidroelétrico deu forma a uma 
regularidade tecnológica na expansão do setor elétrico nacional, 
na qual, devido a natureza das afluências dos rios brasileiros e a 
variabilidade do volume de água disponível a cada ano, a 
operação das usinas térmicas têm uma predominância de uso 
complementar às usinas hidráulicas”. 

A crise do abastecimento de energia elétrica vivida em 2001 forneceu novos parâmetros 

para esta questão uma vez que colocou a população frente a severas restrições no 

consumo de eletricidade, forçando a adoção de novas práticas e incluindo na pauta das 

                                                           
34 Artigo 20 - São bens da União: VIII - os potenciais de energia hidráulica; (Brasil, 1988). 
35 Artigo 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: IV - águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão (Brasil, 1988) 
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discussões formais e informais o debate acerca da urgência de providências relativas à 

geração de energia e de ações voltadas para a eficiência energética e racionalização do 

consumo. Ficou mais ressaltado, então, o caráter estratégico que a energia desempenha 

para os que possuem o acesso à eletricidade, evidenciando ainda a necessidade 

premente de promover a inclusão social usando como vetor a universalização do acesso 

à energia elétrica, buscando minimizar as desigualdades sociais tendo a presença de 

energia como alavanca. 

Neste sentido, os projetos voltados para a geração de energia elétrica podem se 

constituir em um veículo para promover um conceito mais abrangente de 

desenvolvimento, incluindo o processo de apropriação dos direitos individuais e 

coletivos no sentido dado por Sachs (2000, p.66), o que envolve “três gerações de 

direitos: políticos, cívicos e civis; sociais, econômicos e culturais; e os direitos 

coletivos ao desenvolvimento, ao meio ambiente e à cidade”. Assim, pode-se em muito 

contribuir para minimizar as desigualdades regionais e locais através da interlocução do 

setor com outras instituições federais, estaduais e municipais. Sendo institucionalmente 

forte, e possuindo financiamento e uma maior atenção do Estado pela importância da 

energia para o desenvolvimento do país, o setor elétrico possui os elementos necessários 

para fazer esta mediação intersetorial do planejamento visando obter estratégias 

integradas de ações voltadas para um objetivo comum. Esta é uma das formas que os 

projetos de geração de energia elétrica podem contribuir para o desenvolvimento social 

na escala local, permitindo um ambiente favorável à ocorrência de ações paralelas 

complementares a presença da energia. No caso da geração hidrelétrica, tais ações 

devem buscar o restabelecimento do equilíbrio social, ambiental e econômico da região 

e das populações afetadas pelos empreendimentos. 
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A preocupação com as questões ambientais começou a ser colocada na pauta das 

discussões mundiais sobre o desenvolvimento na década de 1970, após o relatório 

alarmista do MIT e as questões levantadas na Conferência de Estocolmo. Até então, o 

meio ambiente era considerado como um sumidouro ‘ilimitado’ de recursos, tendo sido 

este conceito modificado ao longo dos anos com a contribuição dos estudiosos, da 

comunidade acadêmica e dos movimentos sociais. Assim, a abordagem tradicional do 

desenvolvimento esteve e segue ligada à produção material e ao crescimento econômico 

e historicamente gerou ações lesivas ao meio ambiente, sendo este o caso brasileiro, 

especialmente no tocante às políticas adotadas nas décadas de 60 e 70 para a região 

Amazônica. Aos poucos, as questões ambientais foram se inserindo nas discussões 

políticas, promovendo uma mudança de paradigma com o surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável, que tem levado a uma reflexão maior sobre o 

balanceamento das considerações relacionadas ao crescimento econômico com as de 

ordem sócio-ambiental. 

Contudo, devido a sua propalada fluidez e ao grau de complexidade que as interações 

das esferas políticas, econômicas, ambientais e sociais podem atingir, faz-se necessário 

apontar em que sentido se pode caminhar rumo a uma maior sustentabilidade, 

considerando que toda atividade produtiva gera necessariamente um impacto ambiental 

e/ou social. Neste sentido, Klink (2001, p. 77) afirma que a “sustentabilidade tem forte 

conotação valorativa, pois reflete mais uma expressão dos desejos e valores de quem a 

exprime do que algo de concreto e aceitação geral”, apontando que o conceito depende 

do contexto em que está inserido. Munasinghe (2002) corrobora esta idéia 

acrescentando os conceitos de ética e equidade ao desenvolvimento sustentável, sendo 

que a equidade é um conceito ético e que prioriza as pessoas, e a equidade de qualquer 

ação deve ser valorada em termos de um número genérico de abordagens, incluindo a 
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paridade, proporcionalidade, prioridade, entre outros. Além disso, o autor afirma que os 

tomadores de decisão geralmente procuram alcançar a equidade pela combinação de 

diferentes princípios éticos. 

Cernea (1991) argumenta que os modelos adotados em projetos que não priorizam as 

populações, as pessoas, acabam entrando em descordo com o modelo intrínseco dos 

processos reais de desenvolvimento social uma vez que sua essência centra-se nos seus 

atores. Este conflito contribui para diminuir a efetividade dos projetos voltados para 

acelerar o desenvolvimento. A estratégia proposta por Cernea (1986), “putting people 

first”, ou seja, colocar os povos em primeiro lugar, defende uma inversão no 

planejamento dos projetos de desenvolvimento, cujas decisões normalmente são 

tomadas baseadas em aspectos econômicos e tecnológicos. Assim, o autor propõe um 

novo ponto de partida para reestruturar a abordagem adotada no planejamento, ou seja, 

o interesse pelas organizações sociais a serem afetadas pela intervenção.  

Na época da construção das barragens de Tucuruí e Balbina imperava o modelo e a 

lógica desenvolvimentista dos governos militares no processo de tomada de decisão, e 

não se tinha espaço político para realizar uma abordagem social e antropológica que 

poderia estar de acordo com os ditames e demandas deste setor. As conseqüências 

sócio-ambientais destes empreendimentos e a grande mobilização gerada provocaram 

mudanças nas estratégias dos órgãos responsáveis pelo planejamento e implementação 

das obras e forneceram um amplo material para análise da comunidade científica. Os 

debates se acirraram desde então provocando posicionamentos contrários e defesas 

exaltadas dos pontos de vista.  

Em relação aos aproveitamentos hidrelétricos da Amazônia, Ghilardi (2002) coloca que 

a argumentação dos grupos favoráveis se baseia na importância do aproveitamento do 
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enorme potencial da região para o desenvolvimento brasileiro, no domínio da tecnologia 

e nos custos que podem ser amortizados ao longo do tempo. Além disso, o próprio setor 

já dispõe de profissionais ligados à área ambiental que não apenas estão cientes dos 

desacertos dos processos vividos historicamente mas também buscam melhorar o 

planejamento da geração e transmissão de energia através da inserção da variável 

ambiental. Com relação às críticas, elas se baseiam justamente nos desacertos do setor 

elétrico quando da implantação de Tucuruí e Balbina, provocando reações acaloradas e 

extremistas. Ghilardi (2002, p. 6) aponta a conseqüência deste processo ao corroborar 

que “tanto os proponentes como os opositores têm assumido posturas radicais, criando 

uma dicotomia com argumentos muitas vezes tendenciosos na defesa de suas posições”. 

É inegável a importância da ação dos movimentos sociais para a modificação do 

processo de planejamento e implementação de usinas hidrelétricas através da inclusão 

das questões sociais. Contudo, ao assumir posturas cada vez mais radicais, os opositores 

geram mais antagonismos, não contribuindo de forma efetiva para resolver os impasses 

existentes. Ainda que estas mudanças no setor elétrico não contemplem todos os anseios 

e demandas sociais, deve ser reconhecido o esforço do setor no sentido de tentar 

incorporar um olhar social e uma nova forma de atuação mais ligada às questões 

ambientais, que vem ganhando uma importância crescente desde que as usinas de 

Tucuruí e Balbina foram planejadas. 

Embora se conheça outras opiniões e críticas, acredita-se que a Eletronorte, através do 

Programa Waimiri-Atroari (PWAIFE), vem conseguindo garantir a preservação das 

condições de vida e reprodução desses grupos indígenas. A Terra Indígena Waimiri-

Atroari historicamente tem enfrentado a presença de interesses não-índios em suas 

áreas, desde a busca de escravos indígenas em meados do século XVII, a construção da 
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BR-174 iniciada em 1974, até a instalação da empresa de mineração Taboca 

Mineradora, do Grupo Paranapanema, na área. Quando o termo de compromisso do 

PWAIFE foi assinado, em 1987, a área encontrava-se invadida por não-índios, reduzida 

e com a demarcação cancelada pelo Decreto no 86.630/1981 uma vez que tinha sido 

descoberta uma nova jazida de estanho no local. Este era o cenário anterior à chegada 

do Programa. Hoje, a Terra Indígena Waimiri-Atroari encontra-se demarcada (Decreto 

nº 94.606/1987) e homologada (Decreto nº 97.837/1989), possuindo uma área total de 

2.585.911 ha, e o eficiente programa de fiscalização instaurado permite que a área esteja 

hoje livre de invasores. 

O Programa Waimiri-Atroari foi concebido com o propósito de devolver aos índios a 

sua autonomia, priorizando o treinamento para uma auto-gestão independente, e os 

benefícios principais são a independência alimentar, ações de fiscalização e 

monitoramento ambiental, educação na língua indígena, construção de novas aldeias, 

melhoria das condições de saúde, entre outros, que contribuem para o crescimento 

populacional. Tais resultados se constituem em um enorme avanço tanto no tratamento 

dos impactos de empreendimentos em terras indígenas quanto na própria capacidade do 

órgão indigenista oficial de prover esta situação. 

O histórico ocorrido na Terra Indígena Waimiri-Atroari antes da chegada do Programa 

ilustra bem a relação do Estado e da Sociedade Brasileira com as populações indígenas 

que, conforme coloca Oliveira (2003, p.131), está “assentada em práticas colonialistas, 

segregacionistas, discriminatórias e preconceituosas, práticas que guardaram, desde 

sempre, relação direta com interesses políticos e econômicos de setores da sociedade 

nas esferas local, regional e nacional”. O grande paradoxo é a existência de uma 

legislação pautada para garantir a posse indígena das terras que tradicionalmente 
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ocupam, com conceitos e princípios bem elaborados, mas que não consegue ser 

cumprida. O que se verifica, especialmente na Amazônia é a invasão e a pressão sobre 

as terras indígenas por interesses os mais diversos, contando com a permissividade 

formal e informal do Estado. A exploração de minérios em terras indígenas é um bom 

exemplo desta situação, onde os dispositivos legais voltados para a mineração não 

reconhecem o usufruto indígena de suas áreas na medida em que permite o 

estabelecimento de alvarás de pesquisa e concessão de lavras nestes locais, não 

importando o estágio em que a terra se encontra em termos de regularização fundiária. 

Sem contar com o estímulo ao garimpo ilegal, que promove degradação ambiental e 

violentos conflitos com os índios. 

Os exemplos são fartos e variados, incluindo os interesses militares, os grandes 

fazendeiros e outros atores com poder de atalho junto às esferas políticas, os plantadores 

de soja, empresas madeireiras cujos produtos circulam livremente pelos rios e estradas 

amazônicas, abrangendo também toda a infinidade de pequenos grupos ou indivíduos 

que buscam imperativamente a garantia de sua sobrevivência. Oliveira (2003) corrobora 

esta idéia afirmando que o Estado não tem assumido o seu papel de fazer cumprir as 

leis, “evidenciando que os pensamentos, conceitos e princípios explicitados nos 

exemplares diplomas legais são meras intenções, porquanto não guardam 

correspondência com as determinações e práticas governamentais, ou se submetem a 

interesses flagrantemente contrários aos interesses e direitos dos povos indígenas” 

(Oliveira, 2003, p.132). 

Este cenário permite e até mesmo incentiva o estabelecimento de conflitos entre índios 

e não-índios, aos quais o órgão indigenista oficial, a FUNAI, não está sendo capaz de 

gerir por falta de instrumentalização e aparelhamento técnico e financeiro, refletindo 
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assim o histórico do pouco interesse do Estado na questão. A crise da Funai vem de 

longa data e ascende à sua própria história, fato corroborado por Oliveira (2003, p.137) 

ao afirmar que o órgão “padece de crise que remonta às suas origens, tanto por haver 

se constituído em mera seqüência do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) quanto por 

sempre refletir a crise do Estado brasileiro, que não tinha uma política indigenista 

consistente” (Oliveira, 2003, p.137). O SPI foi criado em 1910 em uma época em que os 

índios eram considerados relativamente incapazes pelo Código Civil, necessitando da 

tutela do Estado para sua proteção e para evitar espólios ou esbulhos de suas terras. No 

entanto, a tutela foi usada em grande parte das vezes como forma de submeter os índios 

ao Estado sendo que, 

“não raras foram as vezes em que o Estado tomou medidas 
lesivas aos interesses dos índios, seja negociando diretamente 
com empresas a produção de uma comunidade de forma 
desvantajosa, seja impedindo indivíduos ou comunidades inteiras 
de exercer determinados direitos de cidadão, como o de votar, 
seja utilizando-se da violência ou do arbítrio, praticados pelos 
encarregados dos postos indígenas” (Rocha, 2003a, p.94). 

O regime tutelar foi mantido mesmo com a criação da Funai, em 1967, e com o 

estabelecimento do Estatuto do Índio em 1973 através da Lei nº 6.001. A Constituição 

de 1988, ao assumir os direitos e conquistas dos índios, permitiu a existência de 

instrumentos para a defesa de seus interesses sem a necessidade de um tutor legal, fato 

que foi corroborado pelo novo Código Civil, que explicitamente excluiu os índios da 

condição de relativamente incapazes. Mesmo com os seus direitos garantidos pela 

legislação, Rocha (2003a) aponta que há um hiato entre o discurso e a prática que 

impede os índios de serem alçados à plenitude da condição de cidadãos, dando o 

exemplo do ocorrido no período do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi 

omisso em muitos aspectos relacionados aos direitos indígenas e às diminutas dotações 

orçamentárias destinadas aos órgãos de assistência aos índios. Oliveira (2003, p.138) 
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corrobora esta afirmação colocando que este governo “mostrou-se incapaz, ou não tinha 

a intenção, de promover as mudanças necessárias para dotar o órgão indigenista 

oficial dos instrumentos indispensáveis à execução da política indigenista por ele 

mesmo preconizada, muito embora tenha recebido propostas com esse objetivo”.  

Assim, a Funai vem enfrentando há vários anos um sistemático processo de 

sucateamento que causa um desprestígio em relação aos outros órgãos do governo e 

uma desigualdade de condições de lutar pelos seus interesses e objetivos. Oliveira 

(2003), vai além ao afirmar que o órgão “apresenta-se hoje como um aglomerado de 

servidores públicos mal remunerados, com acentuada baixa estima e ínfima capacidade 

operacional” (p.139), verificando-se um “esquartejamento dos serviços destinados aos 

povos indígenas, pulverizados entre várias instituições e organizações, sem a adequada 

qualificação indigenista de seus quadros e a necessária e apropriada 

instrumentalização técnica, administrativa, orçamentária e financeira” (Oliveira, 2003, 

p.140). A estratégia de descentralizar o atendimento à saúde indígena para a Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) e a posterior terceirização deste serviço para outras 

organizações ocorreu sem a instrumentalização necessária, o que afetou a qualidade dos 

serviços prestados.  

Outra questão é quanto à extrusão de não-índios das terras indígenas. A Funai tem feito 

o seu papel através dos trabalhos da uma comissão interna criada para avaliar as 

benfeitorias de boa-fé realizada após o levantamento fundiário e a expedição da portaria 

declaratória. Contudo, estes trabalhos são prejudicados pelos conflitos já existentes que 

muitas vezes inviabilizam as tarefas a serem empreendidas pelos grupos técnicos 

encarregados dos levantamentos. Além disso, há severas restrições financeiras, como 

exemplificado por Barreto (2003, p.40) ao colocar que durante a “gestão interina do 
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professor Roque de Barros Laraia na presidência da Funai, de abril a maio de 2000, o 

volume de recursos necessários à indenização de benfeitorias de boa-fé de ocupantes 

de terras indígenas era quatro vezes superior à dotação orçamentária integral anual 

da Funai” [grifos nossos]. Ou seja, existe uma legislação e na medida do possível ela é 

cumprida, mas ao não haver dotação orçamentária suficiente para a Funai e para o 

pagamento de benfeitorias, os conflitos existentes são intensificados e a mensagem do 

Estado é clara quanto à importância de se verdadeiramente salvaguardar os direitos e as 

terras dos índios. 

Fica evidente, portanto, a enorme dificuldade de se resolver os graves conflitos 

existentes entre índios e não-índios, sendo que a persistência desta situação tende a 

agravá-los e até mesmo a estimular as invasões. Foi verificado um avanço considerável 

em termos de garantias legais e, na medida do possível, a Funai tem empreendido 

esforços para regularizar as terras indígenas contando com o apoio do Programa de 

Proteção aos Povos Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), parte integrante do PPG7, 

que vem atuando no sentido de empreender consultorias para os estudos de 

identificação e delimitação de terras indígenas e estudos voltados para o aprimoramento 

de instrumentos de coleta de dados voltados para o levantamento fundiário e extrusão 

de não-índios (Barreto, 2003). 

É dentro deste cenário que se encontra a questão indígena brasileira. A delimitação e 

todo o processo de regularização fundiária não são suficientes para retirar ou evitar a 

invasão de não-índios, conforme admite Rocha (2003a, p.100): 

“Não basta reconhecer seu direito a terra, porque faltam 
condições para que eles desenvolvam suas formas produtivas. É 
preciso, então, dar assistência e condições para seu 
desenvolvimento mais amplo, dentro do contexto nacional, por 
meio de políticas específicas de educação e saúde e de fomento a 
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projetos de desenvolvimento econômico sustentável”. 

O Programa Waimiri-Atroari atuou neste sentido, de forma a garantir os modos de vida 

e sobrevivência dos índios, com uma eficiência que os órgãos indigenistas oficiais não 

estão sendo capazes de fazer. Assim, revigora-se a idéia de que a força do setor elétrico 

pode contribuir para impulsionar outros campos de atuação pública, contribuindo com 

os objetivos de empreender um desenvolvimento mais sustentável na Amazônia, 

incluindo ações voltadas para a equidade no acesso e na distribuição de bens e serviços 

e no aproveitamento racional dos recursos naturais em benefício das populações locais.  

Este outro desenvolvimento, conforme preconizado por Sachs (2000), é mais endógeno 

e voltado para a auto-suficiência, orientado para as necessidades das populações locais e 

busca uma maior harmonia com o meio ambiente e com as realidades regionais. A 

hipótese do crescimento zero, proposta à época da Conferência de Estocolmo, não foi 

aceita por muitos motivos e por diferentes países e populações, uma vez que 

contribuiria para engessar as desigualdades e piorar a situação dos menos favorecidos 

economicamente. Assim, utilizando-se das palavras de Sachs (2003, p.52) “a 

conservação da biodiversidade não pode ser equacionada com a opção do não-uso dos 

recursos naturais precípuos [grifos do autor]” sendo que o próprio conceito de reservas 

de biodiversidade da UNESCO foi concebido partindo “da compreensão de que a 

conservação da biodiversidade deve estar em harmonia com as necessidades dos povos 

do ecossistema [grifos do autor]” (Sachs, 2000, p.53). 

Este trabalho, portanto, apresenta elementos para a consideração da questão envolvendo 

Hidrelétricas em Terras Indígenas na Amazônia procurando fugir do maniqueísmo e da 

inflexibilidade de algumas posições antagônicas que em nada contribuem para a solução 

dos impasses existentes. Não basta que sejam feitas críticas e avaliações por parte de 
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sociólogos, antropólogos, ecologistas e engenheiros, é imperativo a apresentação de 

soluções e que estas sejam viáveis e consensuais. Tanto engenheiros e pessoas ligadas 

ao setor elétrico quanto os antropólogos e ambientalistas que duramente criticam as 

ações do setor elétrico devem ter em mente que esta é uma questão complexa e de 

difícil resolução, demandando mudanças e melhorias constantes em ambas as posições. 

Há um enorme passivo histórico que deve ser contemplado, principalmente em relação 

às ações lesivas do setor elétrico ao meio ambiente e às populações locais. O processo 

da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí causou inúmeros e graves impactos 

ambientais e sociais, gerando um enorme cabedal de informações e experiências que até 

hoje servem para ilustrar e definir posicionamentos antagônicos.  

Não cabe aqui se deter na análise dos impactos gerados, pois isto já foi exaustivamente 

empreendido no passado. A intenção é mostrar como o setor elétrico, especialmente a 

Eletronorte, evoluiu a partir da construção de Tucuruí, demonstrando resultados práticos 

e uma paulatina inclusão da variável ambiental nos seus estudos e na sua política 

interna. O documento “Processos de Interação do Setor Elétrico com a Sociedade”, 

produzido pelo Grupo de Trabalho Mecanismos de Interação com a Sociedade – MIS, 

envolvendo as empresas do setor, em 1994 já colocava que a Eletronorte considera 

como condicionante fundamental para a geração hidrelétrica a existência de áreas 

indígenas, compreendendo que “a inundação de qualquer área indígena, por menor que 

seja, afeta toda a população da área e, mesmo não ocorrendo ocupação direta das 

terras, a simples proximidade com o canteiro de obras já constitui impacto ambiental” 

(Brasil, 1994, p.97). O mesmo documento coloca que a orientação jurídica para os 

primeiros contatos da Eletronorte com as populações indígenas deu lugar a 

“uma nova postura que procura, não apenas a indenização 
financeira pela ocupação de terras indígenas, mas a 
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compensação pelos impactos gerados, implantando programas 
negociados com as comunidades e implementados em convênio 
com a Funai, visando o bem-estar físico da população, a 
preservação de seus valores étnico-culturais e as condições de 
sua auto-sustentação e auto-determinação” (MME, 1994, p.98). 

Os Programas Waimiri-Atroari e Parakanã são referências da Eletronorte, atuando nas 

áreas de saúde, educação, apoio à produção, e vigilância e fiscalização. Seus objetivos 

principais incluem o equilíbrio das relações econômicas e culturais entre índios e não-

índios, a garantia da demarcação da área indígena, a melhoria das condições de vida de 

acordo com o manifesto pela comunidade, e a ampliação do entendimento da realidade 

brasileira por parte da comunidade (MME, 1994). Desta forma, os Programas da 

Eletronorte conseguem empreender o que os órgãos indigenistas, pelos mais variados 

motivos, não conseguem. 

O documento supracitado reconhece que as experiências passadas “levam o setor a 

repensar sua ação, inclusive porque os conflitos resultantes podem inviabilizar sua 

missão fim” (MME, 1994, p.122), estabelecendo contudo o limite institucional para as 

atribuições do setor visando uma “correta canalização de demandas sociais às 

instituições com a necessária competência para resolvê-las, diminuindo a atribuição ao 

setor de responsabilidades situadas fora do seu campo de atuação” (MME, 1994, 

p.122). Não se pode exigir que o setor elétrico tome para si funções que cabem a outras 

instituições ou que estejam fora da sua área de atuação. Contudo, na medida em que sua 

atividade causa impactos no meio ambiental e social, é justo que o setor atue no sentido 

de evitá-los ao máximo e, quando não for possível, compensá-los de maneira eficaz e 

abrangente, como foi o caso dos programas indígenas da Eletronorte. 

Um outro ponto importante é a complexidade não somente da questão indígena, mas da 

questão indígena na Amazônia. A grande diversidade biológica e social, o processo 
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histórico de ocupação e suas conseqüências perversas, os muitos interesses econômicos 

e políticos existentes contribuem para configurar um cenário de muitas pressões e 

conflitos. Em relação à questão indígena, o setor elétrico é apenas mais um dos atores 

deste cenário. Os graves conflitos que ora se apresentam em boa parte das terras 

indígenas da Amazônia ressaltam os muitos atores existentes e a carência de medidas 

legais efetivas para conter seus avanços, como é o caso das empresas de mineração, dos 

interesses militares, dos pecuaristas e dos plantadores de soja, fora a ampla gama de 

garimpeiros, posseiros, grileiros, madeireiros ilegais, entre outros, que atuam sem 

nenhuma na área regulamentação ou fiscalização. O setor elétrico, por envolver um 

considerável volume de recursos financeiros, sendo portanto mais organizado, e por 

exercer uma atividade que envolve interesses estratégicos para toda a coletividade, 

acaba ficando mais exposto a críticas. 

No caso da Terra Indígena Waimiri-Atroari, grandes empresas de mineração já atuavam 

livremente na área antes da chegada do setor elétrico, assim como a área já tinha sido 

atingida pela construção de uma rodovia. A chegada da hidrelétrica, apesar das 

inúmeras perdas que causou, foi o fator que permitiu e financiou a resolução definitiva 

dos conflitos ora existentes. A pergunta que pode ser feita é qual o cenário possível para 

estes índios sem a chegada do setor elétrico na região? Quem poderia financiar a 

retirada dos não-índios da área e como a Funai poderia fazer frente às pressões 

empreendidas pelas empresas de mineração que conseguiram até mesmo cancelar uma 

demarcação? Alguns antropólogos e ecologistas atacam veementemente a interferência 

nos ecossistemas e nas populações tradicionais. Mas o que fazer quando esta 

interferência já se instalou e causa problemas como os verificados na Terra Indígena 

Waimiri-Atroari? 
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São estas perguntas que permeiam a discussão da sustentabilidade nesta questão. Lima e 

Pozzobon (2005) argumentam que a sustentabilidade arrogada a uma categoria social 

específica é multicausal, e depende de uma conjugação de fatores que envolvem as suas 

características sociais consideradas em um dado lugar e em um determinado tempo. 

Assim, as questões envolvendo terras indígenas e hidrelétricas devem ser consideradas 

de acordo com a época em que estão sendo analisadas e com as especificidades da 

região Amazônica. De Carlo e Drummond (2004) colocam que para a Amazônia, a 

definição de desenvolvimento sustentável deve ir além da preservação de um santuário 

natural levando em consideração “as demandas de sua população, principalmente 

aquelas associadas à sua subsistência” (De Carlo e Drummond, 2004, p.33), incluindo 

aspectos ligados à segurança econômica, à integridade ecológica, à qualidade de vida e 

ao fortalecimento da participação comunitária em uma perspectiva de longo prazo. 

Para Montibeller (2004), o conceito de sustentabilidade está ligado aos requisitos da 

equidade no sentido de que busca a melhoria da qualidade de vida de toda a população, 

minimizando o comprometimento ambiental e os desequilíbrios ao ecossistema. Um 

ponto chave a ser considerado na questão é levantado por Lemos (2004, p.19), quando 

coloca que, 

“dificilmente haverá uma alternativa de não ocupação do 
território e apropriação e uso dos recursos naturais na 
Amazônia. Ao contrário, o desafio que se coloca para os 
formuladores de políticas públicas consiste em aproveitar os 
elevados potenciais hidroenergéticos da região em um projeto de 
desenvolvimento social que ao mesmo tempo preserve o meio 
ambiente e melhore a distribuição da energia e a qualidade de 
vida da população”. 

Desta forma, em alguns casos específicos os aproveitamentos hidrelétricos podem 

beneficiar as populações indígenas de uma forma que o Estado, através da Funai, não 

consegue realizar. Para tanto, faz-se necessário um conhecimento profundo das áreas 
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indígenas envolvidas ou próximas a hidrelétricas ainda na fase do planejamento, de 

forma que esta variável possa fazer parte do processo de tomada de decisão. De forma 

semelhante, é imprescindível o conhecimento das pressões que as comunidades 

indígenas consideradas sofrem e da realidade regional em que está inserida. O que se 

advoga aqui é que em casos como o da Terra Indígena Waimiri-Atroari, que se 

encontrava profundamente impactada por outros interesses econômicos, a interferência 

do setor elétrico na região, mesmo com os impactos gerados, acabou beneficiando a 

comunidade pela garantia da posse de seu território e da sua sobrevivência. A intenção é 

tentar conjugar os interesses globais (a necessidade de energia para o país), com as 

necessidades regionais e locais, de forma que as comunidades possam ter suas 

demandas atendidas, saindo da posição de observadores do curso dos acontecimentos e 

beneficiando-se também das ações em prol do desenvolvimento do país.  

Neste sentido, alguns elementos devem ser considerados na relação índios e 

hidrelétricas na Amazônia. 

1. O envolvimento das comunidades indígenas a serem impactadas deve acontecer 

o quanto antes, de preferência ainda na fase do inventário, para que esta questão 

possa influenciar as escolhas do melhor barramento de uma determinada bacia 

hidrográfica. Além disso, quanto antes este contato for feito melhores são as 

chances de uma negociação mais justa e de um desfecho favorável da questão 

(Colchester, 2000); 

2. As informações e documentos oficiais relacionados ao planejamento dos 

empreendimentos devem estar disponíveis para a consulta pública de forma a 

subsidiar melhor as possíveis intervenções e prevenir especulações e incertezas 

(baseado em Colchester, 2000); 
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3. As instituições devem ser fortalecidas e aparelhadas permitindo assim o 

estabelecimento de um processo de negociação mais eqüitativo. Entre estas 

instituições figura sem sombra de dúvida o órgão indigenista oficial, a Funai, 

que precisa de um reaparelhamento intensivo para que possa exercer seu papel 

com eficiência e fazer cumprir o disposto na legislação em relação à proteção 

das comunidades e terras indígenas. Um órgão indigenista forte pode em muito 

contribuir para minimizar os conflitos e resolver de forma mais rápida os 

impasses existentes, garantindo a defesa dos interesses indígenas e arcando com 

seu quinhão de responsabilidade institucional, o que contribuiria para melhorar a 

interação do setor elétrico com as comunidades indígenas. Outro órgão 

importante neste sentido é o IBAMA e os órgãos ambientais estaduais e 

municipais, que necessitam de mais técnicos e recursos financeiros para 

empreender as análises ambientais de forma eficaz, buscando proteger os 

interesses relacionados ao meio ambiente. De forma semelhante, órgãos 

ambientais bem aparelhados técnica e financeiramente só contribuem para 

minimizar os impactos que o tempo e a demora nas análises do processo de 

licenciamento ambiental causam tanto ao empreendimento quanto às partes 

afetadas; 

4. As comunidades indígenas devem ser estimuladas a se organizar e se mobilizar 

em um processo amplo e abrangente de tomada de decisão, pois assim terá a 

força necessária para uma negociação com o setor elétrico que possa trazer 

benefícios para a população como um todo, considerando a sustentabilidade e a 

qualidade de vida no longo prazo; 
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5. A Funai deve ser incluída nas discussões empreendidas em torno do 

planejamento da expansão e operação do setor elétrico, de forma que esta 

interação institucional possa ocorrer o quanto antes no processo, e não durante 

ou após a construção do empreendimento. Assim, o planejamento e a escolha da 

bacia prioritária e do melhor barramento poderão se beneficiar de informações 

mais fidedignas sobre as terras indígenas que porventura estejam sendo 

consideradas pela expansão do setor, bem como poderá evitar as surpresas 

indesejáveis que este órgão historicamente tem enfrentado ao ser o último a ser 

comunicado sobre empreendimentos que afetarão os índios; 

6. O nível de conflitos sociais e ambientais pré-existentes no âmbito regional e 

local deve ser avaliado e considerado no planejamento e nas escolhas 

relacionadas com a expansão do setor elétrico pois em muito pode contribuir 

para dificultar e até mesmo impedir o processo de negociação e o 

empreendimento da obra. Caso seja feito ainda no planejamento, o setor elétrico 

pode traçar estratégias mais eficazes e envolver as instituições necessárias para 

instituir um plano conjunto de desenvolvimento regional; 

7. A experiência da Usina Hidrelétrica de Belo Monte mostrou que o setor elétrico 

tem condições de aprimorar os projetos de engenharia e incluir considerações 

tecnológicas de forma a prevenir impactos ambientais e sociais maiores. Belo 

Monte apresenta hoje uma solução que busca aliar os objetivos voltados para o 

aproveitamento energético com os ligados à minimização de alguns dos grandes 

impactos sócio-ambientais, buscando de forma racional incorporar cada vez 

mais os custos ambientais (o que é válido mesmo sendo em boa parte fruto da 

grande mobilização contrária ao empreendimento). Assim, os projetos devem ser 
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mais bem dimensionados visando eliminar as perdas desnecessárias de recursos 

naturais e melhorar a relação eficiência da geração elétrica/ área inundada; 

8. Deve-se fazer uma revisão do que é considerado impacto direto e indireto de 

forma que se possa evitar a existência de passivos ambientais. Muitas vezes o 

que é considerado impacto indireto acaba modificando diretamente a vida das 

comunidades, seja pela modificação do ecossistema ou das características da 

economia local ou mesmo pela mudança nas oportunidades de trabalho ou e nas 

condições de sobrevivência. De forma semelhante, deve-se incluir a análise dos 

impactos cumulativos e sinérgicos de diferentes empreendimentos na mesma 

bacia uma vez que geram modificações sucessivas no ecossistema aumentando 

assim a intensidade dos impactos indiretos não contabilizados nos custos e no 

planejamento das reposições das perdas sócio-ambientais. Um exemplo é o que 

ocorre com a bacia do rio Tocantins, que possui diversos empreendimentos 

implantados e previstos, entre eles a UHE Tucuruí, que causou inúmeros 

impactos sociais e ambientais. A análise dos impactos cumulativos e sinérgicos 

deve dar suporte à decisão sobre a ocorrência ou não das usinas a serem 

implantadas; 

9. A experiência mostra que a pressão dos atores sociais pode e efetivamente chega 

a paralisar e até mesmo inviabilizar a consecução de um empreendimento. Desta 

forma, as ações sociais ligadas ao projeto, especialmente as de remanejamento 

populacional devem ser priorizadas, nas palavras de Nutti e Garcia (2003, p.1), 

“tanto pela complexidade sociocultural, política e econômica, intrínseca ao 

tema, quanto pela expressividade do percentual dos custos que representam em 

relação ao total previsto para os programas ambientais e em relação aos custos 
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do projeto”. Por promover uma profunda modificação nos modos de vida dos 

grupos atingidos, o processo de remanejamento populacional dever visar não 

apenas o restabelecimento das condições de vida anteriores à chegada do 

empreendimento, mas a sua definitiva melhoria. 
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6. REFLEXÕES CONCLUSIVAS – E QUANTO AO FUTURO? 

 

A análise da questão envolvendo Hidrelétricas e Terras Indígenas na Amazônia vai 

muito além da mera consideração da natureza dos empreendimentos ou da defesa de 

posições inflexíveis. Ela passa pela análise espaço-temporal e possui interações com 

outras esferas e outras decisões tomadas pelo Estado, remetendo-se, em última análise à 

própria consideração da percepção do meio ambiente aprendida historicamente, quando 

dos muitos ciclos de exploração que o país viveu desde os tempos coloniais e cujo 

modelo traz resquícios para a Amazônia até hoje. No processo histórico de ocupação da 

região predominou as ações exógenas pautadas nas iniciativas externas e na pressão 

sobre os recursos naturais, demonstrando o caráter predatório das atividades e a pouca 

preocupação real do Estado com o desenvolvimento e as questões regionais. 

A abertura da fronteira agrícola, como parte de uma estratégia do Estado visando a 

rápida ocupação da região a partir da década de 1970, acabou por incentivar as invasões 

e a apropriação indébita de terras da União, gerando uma complexa situação fundiária e 

uma assimetria de poder entre os diferentes setores que atuam em nível local e regional. 

A fronteira é um espaço político, ainda em estruturação e que, portanto, produz novas 

realidades, sendo um resultado da lógica do Estado, que reorganiza as relações sociais a 

partir da sua racionalidade e impõe uma nova ordem espacial, gerando uma forte 

oposição entre os interesses globais e locais e produzindo diversos conflitos. 

É dentro deste contexto que as Terras Indígenas estão inseridas e que devem ser 

consideradas. Possuindo uma diferenciação sócio-cultural das demais populações 

tradicionais, os povos indígenas sentem de forma mais intensa as conseqüências da 
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ocupação da região amazônica, especialmente nas pressões e interesses que incidem 

sobre seus territórios e nas riquezas neles contidas. Apesar do país contar com uma 

legislação abrangente, que procura garantir o usufruto e a posse indígena das terras que 

tradicionalmente ocupam, as intenções mostram-se sempre melhores do que as ações 

práticas no sentido de salvaguardar e proteger estas áreas, a começar pelo processo de 

desprestígio técnico, político e financeiro que o órgão indigenista oficial, a Funai, vem 

sofrendo ao longo dos anos. Além disso, são flagrantes as ações contrárias à garantia da 

posse indígena sobre seus territórios na medida em que o Estado permite, formal ou 

informalmente, a entrada indiscriminada de outros interesses nestas áreas, como 

mineradores, madeireiros, posseiros, agricultores, pecuaristas, entre outros. Deve-se, no 

entanto, reconhecer o esforço empreendido no sentido de demarcar as terras indígenas, 

sendo que mais de 65% já se encontram hoje regularizadas. Mas não basta apenas 

regularizar, deve-se também fornecer o suporte necessário para garantir a sobrevivência 

das populações e uma terra livre de invasores. 

O setor elétrico faz parte deste cenário uma vez que seu interesse pelos elevados 

potenciais hidrelétricos da região acaba por interferir em algumas das 416 terras 

indígenas da Amazônia Legal. Por ser a eletricidade um serviço essencial para o 

desenvolvimento econômico do país e para a melhoria da qualidade de vida das 

populações, o seu processo de geração acaba sendo prioritário nas estratégias e no 

planejamento do Estado. As grandes hidrelétricas construídas na região na época dos 

governos militares causaram graves impactos ambientais e sociais, atingindo terras 

indígenas e forçando um expressivo remanejamento populacional, que criou uma forte 

resistência por parte das populações atingidas e contribuiu para fomentar 

posicionamentos não focados na resolução do problema e sim de demarcação de 

posicionamentos ideológicos pouco factíveis. Os conflitos e a experiência permitiram 
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ao setor elétrico, especialmente à Eletronorte, desenvolver dois programas indígenas 

que buscam garantir o modo de vida e a sobrevivência destas populações, de uma forma 

que os órgãos indigenistas oficiais não estão conseguindo realizar. 

Nesse contexto, a análise aqui apresentada parte da consideração das variáveis presentes 

na relação entre Usinas Hidrelétricas e Terras Indígenas tendo a Amazônia como o 

lócus principal pela sua importância na expansão da geração hidrelétrica nacional. Esta 

discussão é realizada tomando por referência o paradigma proposto pelo conceito de 

desenvolvimento sustentável, que proporciona novos elementos que possam configurar 

seu uso dentro de uma situação de conflito, permitindo uma análise mais ampla e 

multidisciplinar. Duas questões emergem de pronto, a questão da durabilidade temporal 

do recurso, no caso os recursos hídricos, salvaguardando o patrimônio natural para o 

uso das gerações futuras e para os usos múltiplos, e a utilização dos recursos naturais 

em benefício da melhoria da qualidade de vida das populações, de forma a se encontrar 

um equilíbrio entre preservação e exploração. 

O desenvolvimento sustentável é um processo em permanente construção e negociação, 

envolvendo não somente as variáveis técnicas e econômicas, mas também as sociais e 

ambientais, procurando imprimir uma ótica integrativa nas análises e tomadas de 

decisão. Este novo paradigma em que se apóia a noção de desenvolvimento busca 

particularizar a sustentabilidade às características regionais, atuando como um estímulo 

à existência de novas abordagens e visões, procurando soluções diferentes para velhos 

problemas, uma vez que muitos destes não conseguem ser resolvidos à contento 

adotando-se estratégias há muito utilizadas e nem sempre bem sucedidas. Isto é 

particularmente verdadeiro ao considerarmos a questão da posse da terra e dos recursos 

naturais na Amazônia e dos conseqüentes conflitos com as comunidades indígenas. A 
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urgência do aludido progresso em uma região ainda pouco habitada e com inúmeras 

riquezas naturais entra em conflito direto com os objetivos ambientais e sociais e com 

as comunidades tradicionais que ali habitam há tempos imemoriais. 

Com isso, assim como a conservação da natureza intacta é uma utopia frente a tantos 

interesses econômicos lícitos e ilícitos aí incidentes desde o dito descobrimento do 

Brasil, a utopia da conservação intocada das terras indígenas já não se mostra viável 

uma vez que estão vulneráveis à ação de inúmeros grupos e indivíduos com interesses 

econômicos em suas riquezas naturais, especialmente na Amazônia. Cabe ao Estado, 

portanto, intervir no sentido de salvaguardar tanto as áreas florestadas quanto as terras 

indígenas e o bem estar de suas populações. E uma das formas de se combinar as duas 

coisas é a partir do respeito às terras indígenas, uma vez que estas se constituem, em sua 

maioria, em uma forma muito eficiente de conter os desmatamentos e queimadas na 

Amazônia, conforme demonstrou o estudo de Nepstead et al. (2006). 

Desta forma, os conflitos existentes entre índios e o setor elétrico podem ser 

solucionados de modo a promover um “outro desenvolvimento”, nas palavras de Sachs 

(2000), permitindo um desenvolvimento tanto em nível nacional quanto regional e local. 

Para tanto, é necessário que haja um processo justo de negociação, respeitando as 

diferenças sócio-culturais e priorizando as pessoas, conforme a estratégia proposta por 

Cernea (1991), “putting people first”. De forma semelhante, é primordial abandonar as 

posturas maniqueístas e inflexíveis de forma que se possa obter uma inclusão dos 

objetivos e valores regionais e locais dentro das metas voltadas para o desenvolvimento 

em nível nacional.  

O planejamento do setor elétrico deve ser realizado incorporando-se as variáveis 

ambientais e sociais o mais cedo possível, de forma que os prováveis impactos tenham 
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uma influência na modificação e melhoria dos projetos de engenharia, bem como no 

processo de tomada de decisão. Através da consideração dos impactos pela priorização 

das pessoas, o setor poderá não somente reduzir custos e levar a cabo seus 

empreendimentos, mas também ser um braço importante do Estado no sentido de 

promover a mediação e o fortalecimento de suas instituições, equacionando as parcerias 

e, assim, promovendo o desenvolvimento sustentável, realizado principalmente pelo 

equilíbrio entre o uso racional dos recursos e a promoção da qualidade de vida para 

todos.  

Neste processo, a consideração das informações sobre as terras indígenas ainda na etapa 

de planejamento de um determinado empreendimento hidrelétrico pode fornecer 

importantes subsídios para o processo de tomada de decisão. Um possível 

desdobramento desta tese seria a elaboração de um instrumento de mensuração que 

busque fornecer estatísticas confiáveis para a visualização clara e objetiva das variáveis 

sociais, ambientais, econômicas, espaciais e institucionais da terra indígena 

considerada. Como os indicadores fornecem subsídios para a tomada de decisão, é 

importante atentar para a qualidade da informação ou do fenômeno considerado, que 

envolve a mensuração de dados quantitativos e qualitativos. Enquanto o primeiro busca 

predizer e controlar os eventos e processos, o segundo produz uma abordagem mais 

robusta e detalhada (CEPEL, 2002). Desta forma, este trabalho poderá servir de base 

para a construção do arcabouço teórico para a proposição de um Indicador de 

Desenvolvimento Indígena, cujo objetivo é o de auxiliar no planejamento do Setor 

Elétrico através da sistematização das muitas variáveis envolvidas em situações de 

conflitos pelo uso dos recursos naturais em áreas indígenas. A normatização e a 

atribuição de mais objetividade à observação contribui no sentido de tentar mensurar ou 
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minimizar a subjetividade intrínseca das análises qualitativas referentes a um assunto 

tão complexo e específico como a questão indígena. 

Um outro desdobramento possível e que também está ligado à disponibilidade de 

informações para uma melhor tomada de decisão seria a realização de um levantamento 

minucioso dos diversos atores presentes na Amazônia e que estejam de alguma forma 

relacionados com a geração hidrelétrica e com as Terras Indígenas. O conhecimento 

sistemático das dinâmicas populacionais da região, dos diferentes grupos existentes, dos 

seus processos históricos, da forma que se relacionam com o meio ambiente e com as 

outras comunidades, bem como das legislações que incidem sobre estes variados 

interesses em muito pode contribuir para uma intervenção eficiente do setor elétrico em 

nível regional e para o planejamento de ações voltadas para o desenvolvimento local, 

permitindo o estabelecimento de uma interação prévia do setor com outras instituições 

no sentido de promover um processo participativo voltado para a sustentabilidade. 
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