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RESUMO 

O objeto de estudo desta dissertação é o processo político de construção da Usina 

Hidrelétrica Belo Monte (UHE Belo Monte). A pesquisa utiliza conceitos da Teoria do 

Processo Político e de outras vertentes da Sociologia Ambiental para caracterizar a construção 

como um conflito socioambiental. Com isso espera-se contribuir com elementos de novidade 

e atualidade para a melhor compreensão desse fenômeno social. Em um nível mais amplo 

espera-se contribuir com o entendimento das disputas atuais entre os principais grupos de 

interesse envolvidos em conflitos socioambientais sobre o melhor modelo de 

desenvolvimento para a região amazônica e para o país. Para tratar dos objetivos acima 

mencionados, alguns procedimentos metodológicos foram desenvolvidos ao longo da 

pesquisa. Entre eles destacam-se os seguintes: a) elaboração de um panorama histórico e 

descrição da problemática de estudo, por meio de pesquisa, revisão de bibliografia e de 

documentos sobre o caso estudado; b) estudo de caso sobre a construção da UHE Belo Monte; 

c) pesquisa de campo com aplicação e análise de entrevistas estruturadas e semiestruturadas, 

junto aos diferentes atores sociais envolvidos no conflito socioambiental; e d) análise de 

conflitos entre os diferentes atores sociais. Ao final da dissertação foram tecidas 

considerações sobre a atual estrutura de oportunidades políticas do conflito socioambiental ao 

redor da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte – favorável ao governo e ao 

empreendedor privado. A pesquisa também concluiu que a utilização dos discursos de 

desenvolvimento local e de sustentabilidade pelo governo federal e pelo empreendedor da 

Usina Hidrelétrica Belo Monte fortalece ainda mais o enquadramento interpretativo favorável 

a sua construção. Por fim a pesquisa apresentou um tema transversal a todos os demais: o 

papel da ciência e do cientista em conflitos socioambientais – de crítico à atual política 

energética brasileira, mas sem esquecer sua tarefa de pensar em modelos alternativos ao 

modelo atual, que sejam viáveis em termos econômicos e socioambientais. 

Palavras-chave: Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Sociologia Ambiental. Conflito 

Socioambiental. Desenvolvimento. Sustentabilidade. 



 
 

ABSTRACT 

This essay examines the political process of construction of the Belo Monte Dam. It 

uses concepts from Political Process Theory and other branches of Environmental Sociology 

to describe the construction as a social environmental conflict. In this sense the research 

expects to offer new elements to the analysis of the actual disputes among the main 

stakeholders involved in social environmental conflicts, regarding the most adequate 

developing model for the Amazon region and for the country. In other to achieve the goals 

mentioned above some methodological procedures were developed. Some of them should be 

highlighted: a) creation of a historical background and explanation of the essay’s main topics 

of discussion; b) case study about the construction of the Belo Monte Dam; c) field research 

with structured and semi structured interviews with different social actors involved in the 

social environmental conflict; d) analysis of the conflicts between different social actors. The 

essay concludes with some analyses of the actual political opportunity structure in the social 

environmental conflict around the construction of the Belo Monte Dam – favourable to the 

government and the private investor. At the end of the text there is also a conclusion 

concerning the way how the federal government and the entrepreneur are using local 

development and sustainability discourses to strengthen the interpretative framework in 

favour of the construction. Finally the research presented a subject that relates to all the 

others: the role of science and the scientist in social environmental conflicts – to criticize the 

actual Brazilian energy policy, but not forgetting to think of alternatives models that are 

viable in economic and social environmental terms.  

Keywords: Belo Monte Dam. Environmental Sociology. Social Environmental Conflict. 

Development. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil predomina entre os governantes e o setor privado uma visão de mundo que 

orienta o desenvolvimento do país para o crescimento econômico. Nesse contexto, os 

impactos socioambientais e os custos das políticas de mitigação dos mesmos são variáveis 

secundárias a serem consideradas nos principais momentos de tomada de decisão sobre a 

construção de grandes obras de infraestrutura como a construção de uma usina hidroelétrica 

(UHE). A oferta de energia elétrica suficiente para dar suporte ao crescimento econômico 

esperado é encarada como questão de segurança nacional.  No entanto, muitos atores e grupos 

sociais contestam essa visão de mundo e procuram fazer oposição a ela em processos políticos 

de conflito ambiental; como no caso da construção da UHE Belo Monte, no estado do Pará, 

Brasil, por exemplo. Apesar de não possuírem tanto poder econômico e político como o 

governo federal e os empreendedores privados para influenciarem a política energética 

brasileira, uma grande parcela da população está mobilizada nesse conflito para denunciar as 

irregularidades do processo de licenciamento ambiental e, assim, pautar a discussão sobre 

modelos alternativos de desenvolvimento para a região; na visão dos movimentos 

ambientalistas, comunidades indígenas, ribeirinhos, pescadores, igreja católica, Ministério 

Público Federal (MPF), entre outras organizações, mesmo que seja necessário aumentar a 

oferta de energia elétrica pelo sistema nacional para promover o desenvolvimento do país, é 

preciso calcular melhor os custos e os benefícios da geração de energia hidrelétrica no Brasil 

– incluindo nesse cálculo os custos dos impactos socioambientais que ela provoca - para, 

assim, tomar decisões mais coerentes com uma perspectiva de desenvolvimento sustentável.  

A construção de uma grande obra de infraestrutura como a UHE Belo Monte sempre 

provoca reações muito diferentes. Desde a ditadura militar há consenso entre os governantes 

brasileiros que a forma mais eficiente de geração de eletricidade no Brasil é o aproveitamento 

dos rios e suas águas para gerar hidroeletricidade. A UHE de Itaipu, construída na fronteira do 

Brasil com o Paraguai e a Argentina, na cidade de Foz do Iguaçu, entre os anos de 1975 e 

1984, pode ser vista como o grande símbolo desse modelo de planejamento energético, do 

qual a Amazônia, por sua grande quantidade de rios, passou naturalmente a fazer parte. 

Naquela época, inclusive, esse tipo de visão predominava no debate político nacional, sem 

muita oposição. Porém, com a redemocratização e a volta dos movimentos sociais e 

ambientais ao cenário político nacional esse tipo de política pública de construção de grandes 

obras de infraestrutura passou a enfrentar maior resistência da população, principalmente do 

movimento ambientalista, do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), de segmentos 
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da Igreja Católica, comunidades indígenas, entre outros atores sociais brasileiros. Isso inspira 

a reflexão sobre o que pode existir de singular nesses casos e sobre o que o estudo do conflito 

ao redor da construção da UHE Belo Monte pode nos dizer sobre os conflitos socioambientais 

atuais, especialmente aqueles ligados a grandes obras de infraestrutura na Amazônia 

brasileira. Entende-se que o conflito ao redor da UHE Belo Monte, por suas características 

peculiares, simboliza uma disputa política existente no Brasil em relação ao modelo de 

desenvolvimento mais adequado para a região amazônica. Por isso o objeto de pesquisa do 

presente trabalho é o processo político ao redor da construção da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte. Vale dizer que a construção da UHE Belo Monte já foi objeto de estudo de muitos 

pesquisadores no passado e continua sendo estudada por cientistas dos mais variados ramos 

do conhecimento.  As interpretações variam conforme a abordagem teórica e metodológica 

que o pesquisador utiliza para compreender o seu objeto de pesquisa. Em linhas gerais pode-

se dizer que as diferentes interpretações de um conflito ambiental ao redor da construção de 

uma grande obra de infraestrutura não são excludentes entre si, embora algumas delas partam 

de pressupostos teóricos muito distintos.  

Nesse sentido os objetivos principais da presente pesquisa são: caracterizar a 

construção da UHE Belo Monte como um conflito socioambiental e discutir as possibilidades 

de aprendizagem que seu estudo permite em relação às disputas atuais entre os grupos de 

interesse envolvidos sobre o melhor modelo de desenvolvimento para a região amazônica e 

para o país. Com isso espera-se contribuir com elementos de novidade e atualidade para a 

melhor compreensão desse fenômeno social. Em um nível mais amplo espera-se contribuir 

com o campo de pesquisas denominado sociologia dos conflitos ambientais, que investiga as 

dinâmicas de consenso e conflito presentes nos principais momentos de tomada de decisão 

sobre políticas e empreendimentos com fortes impactos socioambientais, para demonstrar que 

a legislação ambiental brasileira atual ainda não foi capaz de promover um clima de consenso 

continuado entre os principais atores sociais que historicamente estiveram mobilizados para o 

confronto.  

Para tratar dos objetivos acima mencionados, entre os principais procedimentos 

metodológicos que serão desenvolvidos ao longo do projeto de pesquisa, destacam-se os 

seguintes: a) elaboração de um panorama histórico e descrição da problemática de estudo, por 

meio de pesquisa, revisão de bibliografia e de documentos sobre o caso estudado; b) estudo de 

caso sobre a construção da UHE Belo Monte; c) pesquisa de campo com aplicação e análise 

de entrevistas estruturadas e semiestruturadas, junto aos diferentes atores sociais envolvidos 

no conflito socioambiental; e d) análise de conflitos entre os diferentes atores sociais.  
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Para atingir os objetivos propostos, a dissertação está organizada de acordo com a 

seguinte estrutura e conteúdo dos capítulos: 

No primeiro capítulo buscou-se contextualizar a presente análise do processo político 

de construção da UHE Belo Monte dentro do universo das pesquisas acadêmicas que abordam 

as relações entre meio ambiente e sociedade. O principal objetivo dessa revisão bibliográfica 

foi compreender os elementos de disputa entre os diferentes ramos da sociologia ambiental, as 

contribuições e lacunas de cada um deles. Cada abordagem teórica oferece um olhar singular 

e relevante ao estudo dos conflitos socioambientais, que não são excludentes entre si; pelo 

contrário a interdisciplinaridade e a combinação de posições realistas e construtivistas parece 

ser um caminho bem aceito por pesquisadores da sociologia ambiental contemporânea. Por 

meio da revisão bibliográfica também foi possível identificar entre essas abordagens teóricas 

quais delas poderiam servir melhor ao objetivo de analisar o conflito socioambiental ao redor 

da construção da UHE Belo Monte.  Além disso, a revisão bibliográfica serviu para 

demonstrar que se opta aqui por priorizar conceitos e ideias utilizados por determinados 

autores, mas que existem outras formas de se trabalhar com a temática ambiental dentro das 

ciências sociais, da economia, da biologia, da engenharia, entre outros campos do 

conhecimento.  

No segundo capítulo foram apresentadas as premissas, os procedimentos envolvidos e 

os objetivos principais da opção metodológica de pesquisa de construir um estudo de caso 

sobre o conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte. Assim, elaborou-

se um panorama histórico e descrição da problemática de estudo por meio de mapeamento dos 

agentes sociais envolvidos e revisão dos documentos publicados sobre o caso estudado. 

Posteriormente, descreveu-se a pesquisa de campo com aplicação e análise de entrevistas 

junto aos diferentes atores sociais envolvidos no conflito.  

No terceiro capítulo os resultados do estudo de caso foram apresentados. A partir da 

leitura de autores ligados à Teoria do Processo Político e outros enfoques teóricos da 

Sociologia Ambiental, buscou-se examinar a tese de que os avanços na legislação ambiental 

brasileira, ocorridos a partir da década de 1980, vinculados ao processo de redemocratização 

do país, foram capazes de gerar maior consenso nos momentos de tomada de decisão acerca 

de construções de grandes obras de infraestrutura, especialmente no contexto da Amazônia 

brasileira. O que se verifica na prática é que o aumento formal da participação das populações 

impactadas pelas obras no processo de licenciamento ambiental desse tipo de 

empreendimento não garante que suas demandas sejam contempladas; os resultados dos 

processos políticos ao redor desse tipo de política pública variam conforme os contextos 
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específicos em que estão inseridos, e as relações entre os grupos sociais envolvidos podem ser 

tanto conflituosas como cooperativas. No caso da construção da UHE Belo Monte verifica-se 

que o conflito socioambiental está presente desde a fase dos estudos de viabilidade do projeto, 

nas décadas de 1970 e 1980, até os dias atuais. Nesse sentido a pesquisa visa analisar a 

trajetória do conflito, os agentes sociais, as estruturas de oportunidades políticas, os 

repertórios contenciosos e os enquadramentos interpretativos nele envolvidos. Com isso 

pretende-se reforçar a ideia de que existem elementos nesse tipo de conflito que são 

importantes para se compreender as disputas em torno das construções de grandes obras de 

infraestrutura na Amazônia e do seu papel para o desenvolvimento do Brasil. A conclusão do 

trabalho foi feita, enfim, tomando como referência todos os elementos de análise descritos 

acima.  
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CAPÍTULO 1. ESTUDOS SOBRE MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE 

 

Antes de apresentar as principais correntes teóricas que se prestam a análise dos 

conflitos socioambientais no Brasil e relacioná-las ao estudo de caso de Belo Monte faz-se 

necessário contextualizar essa vertente das ciências sociais brasileiras dentro de um universo 

mais amplo que se poderia chamar de “sociologia ambiental” 
1
; pesquisas que relacionam os 

conceitos de sociedade e meio ambiente. Somente assim ficará claro que se opta aqui por 

priorizar conceitos e ideias utilizados por autores como Beck, Mol, Spaargaren, Tarrow e 

Tilly, mas que existem outras formas de se trabalhar com a temática ambiental dentro das 

ciências sociais. Serão mencionadas também algumas ideias de Alonso, que estuda a relação 

entre sociedade e meio ambiente no contexto brasileiro sob a ótica da Sociologia dos 

Conflitos Ambientais. Além disso, serão apresentados autores de outras áreas do 

conhecimento, como a economia e a engenharia, cujas ideias são muito relevantes para a 

análise do conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte. Por suas ideias ligadas à 

Economia Socioambiental, serão mencionados Abramovay e Eli da Veiga. Engenheiros como 

Bermann e Sevá também compõem o grupo de pesquisadores com produção relevante sobre a 

UHE Belo Monte, e por isso suas ideias serão apresentadas no presente capítulo.   

 

1.1. Meio ambiente e sociedade nas ciências sociais contemporâneas 

 

Um bom ponto de partida para a apresentação do universo de estudos sobre meio 

ambiente e sociedade é o livro de John Hannigan, “Sociologia Ambiental”, de 1995. O livro 

traça primeiramente um histórico do processo de consolidação da sociologia ambiental como 

um campo de pesquisa no universo acadêmico. Em seguida, o autor trabalha os principais 

temas de discussão presentes na sociologia ambiental contemporânea como, por exemplo, 

tipos de discursos ambientais, o papel da mídia e da comunidade de especialistas na 

comunicação ambiental e na construção dos problemas ambientais, entre outros. Por isso, não 

caberá aqui uma análise pormenorizada de todas as suas contribuições para o campo dos 

estudos de meio ambiente e sociedade. Interessa para a presente pesquisa, entretanto, 

apresentar o “mapa” que Hannigan constrói dos “enfoques teóricos contemporâneos para a 

sociologia ambiental” no segundo capítulo do livro. O autor divide esses enfoques em dois 

grupos.  

                                                           
1
 Referência ao título do livro de John Hanningan, publicado pela primeira vez em 1995 com o subtítulo “Uma 

perspectiva socioconstrutivista”, posteriormente retirado na edição de 2006. 
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O primeiro grupo é formado por dois enfoques que buscam identificar os fatores que 

criaram uma “crise duradoura de degradação e destruição ambiental”: a “explicação 

ecológica” e a “explicação da economia política” (HANNIGAN, 2009, p. 35, 36 e 40). Por 

um lado, Hannigan atribui a origem da explicação ecológica à “ecologia humana” 

desenvolvida pelo sociólogo Robert Park (1936 [1952]) e seus colegas pesquisadores da 

Universidade de Chicago nos anos 1920 – 1930. Com bastante conhecimento das ideias de 

Darwin e da “ecologia biológica” esse grupo de pesquisadores passou a aplica-las às 

sociedades humanas para explicar os processos de inter-relações e interdependências entre 

diferentes e longas cadeias alimentares, em que os seres humanos, assim como outras espécies 

de plantas e animais, estão inseridos. Na “teia da vida” o princípio ativo é a “luta pela 

existência” na qual os sobreviventes encontram seus “nichos” no meio ambiente físico e na 

divisão do trabalho entre as diferentes espécies (HANNIGAN, 2009, p. 36). O segundo 

modelo teórico que reforça a explicação ecológica para a destruição ambiental é o de 

“Funções competidoras do meio ambiente” (HANNIGAN, 2009, p. 38) de Catton e Dunlap 

(1993).  De acordo com esse modelo o meio ambiente cumpre três funções básicas para os 

seres humanos: estoque de recursos, espaço para viver e depósito de resíduos. Essas funções 

competem por espaço e essa competição pode estar na origem de muitos conflitos 

socioambientais atuais. Para Hannigan esse modelo é mais adequado para tratar de processos 

de degradação ambiental que a teoria da ecologia humana, pois incorpora as funções de 

depósito de resíduos e de estoque de recursos à noção de espaço para viver presente na 

ecologia humana. Catton e Dunlap, já na década de 1970, passaram a criticar a sociologia 

clássica e contemporânea por seu antropocentrismo e pela “ausência de qualquer preocupação 

com a base ecológica da sociedade” (LENZI, 2006, p. 26) nos principais estudos sociológicos. 

Por isso eles são considerados por muitos como sendo os pioneiros da proposta de 

consolidação de uma Sociologia Ambiental dentro da Sociologia
2
. Os autores cunharam o 

termo “New Environmental Paradigm (NEP)” para indicar “um novo conjunto de 

pressupostos que tornariam a Sociologia mais sensível à realidade ambiental”. Dentro dessa 

estrutura analítica o conceito central de “complexo ecológico” ganhou destaque na explicação 

das relações entre “população, organização, ambiente e tecnologia”. Outros conceitos 

utilizados por Catton e Dunlap são os de “ecossistema” e “capacidade de suporte” (LENZI, 

2006, p. 27) de sistemas ambientais. Por outro lado, dentre os autores de explicações da 

economia política para os problemas ambientais, um dos mais influentes na visão de 

                                                           
2
 Em 1978 os autores definem a Sociologia Ambiental como “o estudo das interações entre sociedade e meio 

ambiente ou as interações socioambientais” (GUIVANT, 2005, p. 11) 



21 
 

Hannigan é Alan Schnaiberg (1980), que relacionou o capitalismo, o Estado e o meio 

ambiente para explicar a degradação ambiental atual por suas “relações contraditórias” com a 

“expansão econômica” (HANNIGAN, 2009, p. 40).  Para o autor o sistema econômico 

capitalista precisa criar demanda para aumentar seus lucros e isso é feito por meio do 

incentivo ao aumento indiscriminado do consumo de novos produtos, independente da 

capacidade do meio ambiente físico de suprir essa “cadeia de produção” (HANNIGAN, 2009, 

p. 40) com recursos naturais. O Estado se vê então com a dupla tarefa de promover o 

desenvolvimento e o crescimento econômico do país e, simultaneamente, legislar e garantir 

um mínimo de proteção ambiental. Nesse contexto, segundo o autor, o principal compromisso 

dos Estados capitalistas é com o crescimento econômico. A exploração dos recursos naturais 

pelo sistema econômico é então levada ao limite quando os países mais desenvolvidos 

esgotam seus recursos naturais e passam a se valer do deslocamento do capital, facilitado pelo 

neoliberalismo e pela globalização, para explorar os recursos naturais e fontes de energia dos 

países em desenvolvimento.  

O segundo grupo de enfoques teóricos contemporâneos para a sociologia ambiental 

presentes no mapa teórico de Hannigan é composto por “duas teorias normativas do 

modernismo e do desenvolvimento ambiental” que tratam de mecanismos de reforma dentro 

das sociedades modernas para encaminhá-las a modelos de desenvolvimento social e 

ambientalmente corretos: a teoria da “sociedade de risco”, de Beck (1992) e da 

“modernização ecológica”, de Mol e Spaargaren (1992) (HANNIGAN, 2009, p. 43). Em 

relação à primeira dessas teorias o sociólogo brasileiro Haroldo Torres afirma que a noção de 

“risco ambiental” é a mais apropriada para abordar a relação das atividades humanas com o 

espaço em que estão inseridas e as “ambiguidades inerentes aos processos de decisão em 

torno da questão ambiental”, pois permite analisar os “juízos de valor” (TORRES, 2000, p. 

57) presentes nos momentos de definição de quais riscos são aceitáveis ou não para 

determinado território e população. Nesse mesmo sentido, a socióloga Julia Guivant entende 

que entre as principais contribuições de Beck (1992, 1999) para a Sociologia está a sua 

capacidade de mesclar elementos do realismo e do construtivismo em seu método de análise. 

Sem a pretensão de apresentar em detalhes a longa trajetória da disputa teórica ente 

sociólogos ligados a cada uma dessas vertentes teóricas pode-se dizer, sumariamente, que de 

um lado estão os realistas, os quais acreditam na “existência objetiva dos problemas 

ambientais, independentemente da forma em que os atores sociais os percebem” e, do outro 

lado, estão os construtivistas, que concentram suas análises “nas representações sociais sobre 

os problemas ambientais, (...) como se define [um problema ambiental] (...) e que significado 
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recebe de diversos grupos e atores sociais” (GUIVANT, 2005, p. 11). Ou seja, na visão da 

autora, Beck consegue superar essa dicotomia ao utilizar, por um lado, o construtivismo para 

analisar a forma como os atores, instituições, estratégias e recursos são decisivos na 

“fabricação dos riscos” (BECK, 1999 apud GUIVANT, 2002, p. 4) e, por outro lado, o 

realismo para reconhecer que os perigos da produção industrial mundial agora são “globais, 

demonstráveis por descobertas científicas, e exigem políticas formuladas por instituições 

transnacionais” (GUIVANT, 2002, p. 4). Guivant sintetiza as principais contribuições de 

Beck (1992, 1999) para a sociologia ambiental da seguinte forma: “riscos existem, mas a sua 

transformação depende de como são percebidos socialmente” (GUIVANT, 2002, p. 4). Ao 

analisar o conceito de “sociedade de risco” de Beck, Torres (2000) aponta para o fato dessa 

sociedade ser vista por Beck como uma etapa posterior à sociedade industrial, associada à 

prévia existência da mesma. Nesse momento da história, os riscos produzidos pelo ritmo 

intenso de crescimento da indústria passam a predominar e a ameaçar as formas de vida do 

planeta, o que coloca para a sociedade o problema da “autolimitação” do desenvolvimento 

(TORRES, 2000, p. 59).
3
 De acordo com Guivant (1998), tanto Beck (1992ª, 1992b, 1994, 

1995ª, 1995b, 1996, 1998), quanto Guiddens (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994ª, 1994b, 

1996, 1998) apontam para as  

“especificidades dos riscos contemporâneos”, presentes em uma sociedade que 

experimenta a “radicalização dos princípios que orientaram o processo de 

modernização industrial, (...) a passagem da sociedade moderna para a sociedade da 

alta modernidade, segundo Giddens ou para a sociedade de risco ou da 

modernização reflexiva, segundo Beck” (GUIVANT, 1998, p. 18) 

 

Esses sociólogos caracterizam a sociedade contemporânea altamente industrializada 

como uma sociedade em que os novos riscos ambientais são globais e atingem 

indiscriminadamente diferentes classes e nacionalidades. Beck, ao analisar a Alemanha, por 

exemplo, percebe uma “sociedade na qual a preocupação com a satisfação das necessidades 

materiais básicas teria sido substituída pela preocupação pelo risco potencial de 

autodestruição da humanidade” e cita o acidente na usina nuclear de Chernobyl como um 

marco dessa nova modalidade de risco (GUIVANT, 1998, p. 19). A partir desse enfoque 

teórico, relativizam-se as explicações sociológicas baseadas na noção de sociedade de classes, 

uma vez que os conflitos distributivos da sociedade industrial, ligados a salários e empregos, 

deslocaram-se para a distribuição “dos riscos gerados pelos diversos processos industriais” 

                                                           
3
 “Trata-se de riscos cujas consequências, em geral de alta gravidade, são desconhecidas a longo prazo e não 

podem ser avaliadas com precisão. Exemplos deles são o aquecimento global, a poluição dos recursos hídricos, a 

contaminação dos alimentos, AIDS, o buraco na camada de ozônio, a desertificação, a ecotoxidade, a 

radioatividade, com efeitos a curto e longo prazo nas pessoas, animais e plantas.” (GUIVANT, 1998, p. 19) 
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(TORRES, 2000, p. 59), os quais atravessam as fronteiras das classes e das nações. Para 

Guivant (1998),  

Beck não nega que algumas pessoas sejam mais afetadas que outras pelos riscos, 

reconhecendo que a sua distribuição segue as desigualdades de classe e as posições 

na escala social, mas com uma lógica distribucional diferente (GUIVANT, 1998, p. 

19). 
Nessa perspectiva o risco pode ser “entendido como a maior probabilidade de 

determinados indivíduos ou grupos serem ameaçados por fenômenos específicos” (TORRES, 

2000, p. 60) e sua definição passa pela delimitação dos grupos de indivíduos mais expostos a 

esses riscos.  Os estudos sobre as relações entre ações humanas e o meio ambiente devem 

atentar-se, portanto, para a escala local, com o objetivo de identificar essas populações e 

construir “parâmetros e critérios de qualidade de vida” (TORRES, 2000, p. 62) que 

considerem a espacialidade e a distribuição desigual dos riscos ambientais de um território.  

Nesse sentido o presente estudo pauta-se por alguns dos elementos centrais da teoria da 

sociedade de risco de Beck, pois busca investigar a relação da construção da UHE Belo 

Monte com o meio ambiente físico e as comunidades ao seu redor para observar e coletar 

informações sobre os riscos sociais e ambientais provocados pela obra, analisando a forma 

como esses riscos são percebidos e socialmente construídos por diferentes grupos sociais, e 

como eles interferem no processo político e nas decisões mais importantes a respeito da 

construção. A partir da pesquisa bibliográfica e das entrevistas realizadas com diferentes 

representantes de grupos sociais envolvidos no conflito foi possível perceber que o governo 

brasileiro, ao decidir que iria autorizar a construção da UHE Belo Monte, optou por priorizar 

a oferta de energia para o crescimento econômico do país, independente da falta de clareza a 

respeito dos riscos sociais e ambientais que essa opção representava para o desenvolvimento 

local da região ao redor da obra.  

Já a modernização ecológica de Mol e Spaargaren, de acordo com Hannigan, prevê 

caminhos para a superação da crise ambiental que não passam necessariamente por um 

revisionismo do modelo capitalista industrial e pós-industrial. Autores ligados a essa corrente 

teórica enxergam no “desenvolvimento sustentável” “uma possibilidade de superar a crise 

ambiental sem deixar o caminho da modernização” (HANNIGAN, 2009, p. 47). Isso seria 

possível por meio da criação e disseminação de novas tecnologias, limpas, fomentadas por um 

“capitalismo responsável” (HANNIGAN, 2009, p. 50). Lenzi (2006) apresenta a perspectiva 

teórica da modernização ecológica como uma vertente da sociologia ambiental compatível 

com os pressupostos realistas; sua tarefa central seria a de avaliar “o fluxo de substâncias, 

fluxos de energias, a circulação de materiais através das sociedades humanas” (MOL; 
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SPAARGAREN; BUTTEL, 2000 apud LENZI, 2006, p. 47). O objetivo com isso seria 

identificar possibilidades de “transformação ecológica do processo de industrialização numa 

direção na qual a base de sustentação pode ser garantida”, ou seja, uma suposta 

industrialização sustentável. A modernização ecológica, então, “indica a possibilidade de 

superar a crise ambiental enquanto fazemos uso das instituições da modernidade, sem 

abandonar os padrões de modernização” (MOL, 1995 apud LENZI, 2006, p. 48). Nesse 

sentido, a modernização ecológica possui uma grande importância para a sociologia ambiental 

porque consegue integrar economia e ecologia em sua análise sociológica. Além disso, 

entende-se que a modernização ecológica possui méritos por sua análise detalhada de formas 

modernas e capitalistas de geração de lucro que, ao mesmo tempo, buscam manter a base de 

sustentação natural do nosso ecossistema, diminuindo ao máximo o seu impacto 

socioambiental. Entretanto, a principal crítica de Hannigan a essa forma de pensar saídas para 

a atual crise ambiental é que ela não lida de forma realista com as barreiras políticas e com os 

interesses econômicos das grandes corporações mundiais (HANNIGAN, 2009, p. 48). Para a 

presente análise, considera-se que o conceito de “desenvolvimento sustentável” – principal 

referência da modernização ecológica – embora ainda tenha seu valor nos estudos atuais sobre 

meio ambiente e sociedade, por integrar aspectos econômicos, sociais e ambientais em sua 

definição, desgastou-se ao longo das últimas décadas pelo uso exagerado que diferentes 

grupos sociais fizeram dele e com isso perdeu seu poder explicativo. No caso da construção 

da UHE Belo Monte, empresas, governos, ONGs e movimentos sociais, competem pela 

melhor interpretação do significado de desenvolvimento sustentável para justificar suas ações. 

O governo federal, por exemplo, ressalta que a UHE Belo Monte deve ser vista como um 

modelo de usina hidrelétrica para o mundo em termos de minimização dos impactos 

socioambientais desse tipo de empreendimento. Por outro lado o movimento ambientalista 

critica as informações sobre os impactos socioambientais da UHE Belo Monte apresentados 

no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do projeto e 

denuncia a insustentabilidade do empreendimento. Isso é fruto da falta de clareza dos critérios 

e parâmetros para avaliação mais precisa do nível de sustentabilidade dessa política pública. 

Nesse contexto, em que todos se declaram favoráveis ao desenvolvimento sustentável da 

região amazônica e do país e não existe um critério claro de medição da sustentabilidade de 

um empreendimento como a UHE Belo Monte, a decisão final deixa de ser puramente técnica 

e ganha contornos essencialmente políticos.  

Existem alguns estudos de pesquisadores brasileiros que também buscam construir 

“mapas” da sociologia ambiental contemporânea no mundo e no Brasil. Para a presente 
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pesquisa foram utilizados três deles. O primeiro é o estudo de Lenzi (2006), que foi 

mencionado por fazer uma breve revisão das principais correntes teóricas da sociologia 

ambiental mundial. O segundo tem seu título em inglês: “Environmental Issues, 

Interdisciplinarity, Social Theory and Intelectual Production in Latin America” (FERREIRA 

et al., 2006). A primeira constatação feita é a de que a análise da relação sociedade e meio 

ambiente surgiu na sociologia como uma resposta à crescente onda de manifestações de 

grupos ambientalistas no mundo nas décadas de 1960/1970. Nesse contexto a “problemática 

ambiental” (FERREIRA et al., 2006, p. 10, tradução do autor) passou a ganhar maior 

relevância entre sociólogos e outros cientistas sociais, preocupados principalmente com a 

“dimensão humana das mudanças ambientais” (FERREIRA et al., 2006, p. 11, tradução do 

autor); mais especificamente com os impactos do crescimento industrial acelerado 

experimentado por muitos países naquele período sobre os recursos naturais disponíveis na 

Terra. Ao longo dos anos 1970 e 1980 o movimento ambientalista ganhou cada vez mais 

espaço entre os principais movimentos sociais globais e passou a ser objeto de pesquisa de um 

número crescente de cientistas sociais. Um dos principais e mais debatidos conceitos dentro 

desse universo de pesquisa passou a ser a “sustentabilidade”. Vale notar que cada vertente 

teórica trabalha o conceito a sua maneira. Yarley (1996), por exemplo, estabelece a diferença 

ente sustentabilidade “ecológica” e “ambiental”. A primeira está relacionada com o estágio 

em que um ecossistema atinge seu clímax em termos de fluxos de entrada e saída de materiais 

e energia, mantendo o equilíbrio durante um longo período de tempo “configuring the 

system’s maturity, spontaneously, due to nature itself” (FERREIRA et al., 2006, p. 13). A 

segunda, parte do mesmo princípio e envolve a intervenção humana por meio da gestão 

ambiental, produzindo balanços energéticos equilibrados artificialmente. Outra distinção 

envolvendo a sustentabilidade ambiental foi feita por Spaargaren, Mol and Buttel (2000). Para 

esses autores existiriam dois enfoques para o tema. Por um lado, a sustentabilidade “fraca” 

considera que a humanidade possui as condições tecnológicas para substituir completamente o 

capital natural por capital material. Por outro lado, a sustentabilidade “forte” seria o enfoque 

que acredita que os dois tipos de capital (natural e material) não são completamente 

substituíveis e, assim, o crescimento econômico necessariamente estaria condicionado à 

manutenção do estoque de capital natural disponível (FERREIRA et al., 2006, p. 13). Para 

Guimarães (2001) a sustentabilidade pode ser definida em termos de gestão de recursos 

naturais renováveis e para isso são necessários dois princípios fundamentais: a) a taxa de 

utilização de recursos naturais deve ser equivalente à taxa de reposição desses recursos e; b) a 

taxa de emissão de efluentes deve ser igual à capacidade de assimilação do ecossistema em 
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que esses efluentes são despejados. No caso de recursos naturais não renováveis o ritmo de 

sua utilização deve ser condicionado ao desenvolvimento de novos substitutos (FERREIRA et 

al., 2006, p. 14). Além disso, o estudo aponta para a necessidade de se considerar a dimensão 

político-institucional do conceito de sustentabilidade, para além da pura sustentabilidade 

ambiental. Assim, a ideia de sustentabilidade “can be strongly associated with three other 

social dimensions, already established in the political thought of the XX century: democracy, 

equity, and efficiency” (FERREIRA et al., 2006, p. 14).  Nesse sentido foram listados pelos 

autores do estudo alguns dos principais temas de pesquisa da área: regimes ambientais 

internacionais, dimensão humana da biodiversidade, segurança alimentar e consumo 

sustentável de energia, dimensões locais das mudanças ambientais, cidades sustentáveis, 

educação ambiental e mudanças climáticas (FERREIRA et al., 2006, p. 22, tradução do 

autor). A presente pesquisa trabalha com essencialmente com as dimensões locais das 

mudanças ambientais. 

O terceiro estudo que traça um panorama global da sociologia ambiental foi elaborado 

por Alonso e Costa e publicado em 2002 – um levantamento bibliográfico das principais 

correntes teóricas que tratam da temática ambiental no mundo e no Brasil. A estrutura do 

texto é bastante didática e por isso segue abaixo uma lista esquemática das principais 

correntes teóricas que abordam o problema ambiental nas ciências sociais segundo os seus 

autores: 

1) Análises estruturais 

a. Marxistas Ecológicos ou Neomarxistas 

i. Alan Schnaiberg (1980) e James O’Connor (1994); 

ii. Capitalismo é responsável por problemas sociais como super-

população, esgotamento dos recursos naturais e alienação dos 

indivíduos em relação ao mundo natural (HANNIGAN, 1995, in 

ALONSO E COSTA, p. 2); 

iii. Críticas: a) simplificação do papel do estado, sempre como transgressor 

ambiental (HANNIGAN, 1995, in ALONSO E COSTA, p. 2); e b) 

caráter mais normativo que analítico dessa corrente (BUTTEL, 1996, in 

ALONSO E COSTA, p. 2). 

b. Teoria da modernização ecológica  

i. Mol & Spaargaren (2000); 

ii. Proposta de mudanças no modelo econômico via alterações no padrão 

de consumo; 
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iii. Caráter normativo semelhante ao marxismo ecológico. 

c. Ecodesenvolvimento 

i. Ideias de Ignacy Sachs (1986) tem grande repercussão no Brasil; 

ii. Proposta de mudança no padrão socioeconômico e criação de um novo 

modelo de desenvolvimento com crescimento econômico, justiça social 

e preservação ambiental. 

d. Paradigma do risco 

i. Ulrich Beck (1992, 1995) substitui a noção de ordem social pela ideia 

de risco; 

ii. Nova teoria que incorpora a questão ambiental na definição de processo 

social e substitui o “paradigma da escassez” que orientou a produção de 

riquezas da sociedade industrial pelo “paradigma do risco” (químico, 

nuclear, biogenético, etc.) da sociedade industrial, em que os problemas 

ambientais ganham escala global, atingindo os próprios produtores de 

risco. 

e. Construtivistas 

i. Hannigan (1995); 

ii. Aceitam a dimensão objetiva dos problemas ambientais, mas 

argumentam criticamente que é preciso explicitar os processos sociais, 

políticos e culturais por meio dos quais certas dimensões da vida social 

são construídas como “questões ambientais”; 

iii. Importância da produção das questões ambientais por “comunidades de 

especialistas” (cientistas, ambientalistas, mídia). 

2) Análises sobre atitudes, valores e ativismos ambientalistas 

a. Inglehart (1977, 1981) 

i. Mudança na “hierarquia das necessidades” e na direção de valores 

“pós-materiais”, como amor, consideração, status, satisfação estética e 

intelectual e preocupação ambiental; 

ii. Mudança geracional: nova classe média de jovens profissionais 

altamente educados, ocupados em serviços sociais e culturais, com 

orientação mais à esquerda e portadores de demandas pós-materiais - 

tese confirmada por estudos que se valeram de pesquisas de opinião; 

iii. Crítica: falta uma análise mais detalhada de como os valores se 

materializam na prática social (ex: estudo do ativismo ambientalista). 
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b. Teorias dos Movimentos Sociais 

i. Teoria dos Novos Movimentos Sociais – Habermas (1990), Melucci 

(1989), Offe (1985) e Touraine (1978, 1982) – novas identidades e 

movimentos sociais que reagem às tensões estruturais da sociedade 

ocidental moderna e à intrusão do estado e da economia no mundo da 

vida; 

ii. Teoria da Mobilização de Recursos - Jordan e Maloney (1997) – maior 

destaque para os recursos materiais e a capacidade de organização de 

um movimento social que para as suas bandeiras e demandas; 

iii. Teoria do Processo Político - Kriesi et al.(1995) – análise da conjuntura 

histórica e sócio-política na qual mobilizações e conflitos ambientais se 

constituem. 

c. Institucionalização do movimento ambientalista em partidos verdes 

i. Relaciona a emergência dos partidos verdes com o contexto político 

nacional. 

Em resumo, segundo os autores desse terceiro estudo, ainda não surgiu uma teoria 

geral unificadora do campo da sociologia ambiental. Pelo contrário, o que se percebe é um 

pluralismo temático e metodológico que constitui um campo “permeável e plástico” 

(ALONSO; COSTA, 2002, p. 6). Entretanto, isso não precisa necessariamente ser lamentado. 

Alonso e Costa apontam para a tendência promissora de produção de “estudos que combinam 

metodologias qualitativas e quantitativas, buscando bases empíricas para teorias de médio 

alcance” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 6).  

 

1.2. Meio ambiente e sociedade nas ciências sociais brasileiras 

 

De acordo com Ferreira et al. (2006) no Brasil e na América Latina as correntes 

teóricas mais influentes no campo de estudos de meio ambiente e sociedade foram: a) a 

modernização reflexiva, representada pela teoria da sociedade de risco de Beck (1992) e pela 

“modernização ecológica”, de Spaargaren, Buttel & Mol (2000) e; b) perspectivas 

construtivistas de co-evolução e estruturação social, representadas por Yarley (1996) , 

Hannigan (2000) e Redclift & Woodgate (1997). Na interpretação de Alonso e Costa (2002) o 

interesse de cientistas sociais brasileiros pela questão ambiental surgiu “como desdobramento 

de temas vizinhos, sobretudo na sociologia rural e na sociologia dos movimentos sociais, e 
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apenas ganhou corpo no pós Rio-92
4
”. Os autores destacam também que entre meados da 

década de 1980 e o início dos anos 1990 existia uma abordagem dominante no campo, o 

multissetorialismo, de Eduardo Viola (ALONSO; COSTA, 2002, p. 7). Para Viola (1990, 

1991; Viola & Vieira, 1992; Viola & Leis 1995, 1995a, 1996, 1996b, 1997): 

o ambientalismo seria uma “ideia-força” disseminada progressivamente por vários 

setores da sociedade, do Estado e da economia, pela ação de diferentes tipos de elite. 

O principal agente, portador do projeto universal e responsável pela conscientização 

dos demais setores seria o movimento ambientalista (ALONSO E COSTA, 2002, p. 

8) 
Nos anos 1990 Viola manteve sua proeminência na área, porém também surgiram 

novas perspectivas. Alonso e Costa dividem a produção do período em três abordagens 

principais: a) estudos de meio ambiente e política; b) estudos sobre políticas públicas e 

participação; e c) estudos culturais. Os estudos sobre conflitos socioambientais estão inseridos 

na primeira dessas abordagens e por esse motivo será apresentado a seguir o detalhamento das 

suas diferentes vertentes. Em primeiro lugar existem os estudos que abordam o movimento 

ambientalista brasileiro. Entre eles está a produção do próprio Eduardo Viola, que sofreu 

algumas alterações ao longo do tempo, mas que manteve o em seu cerne o multissetorialismo. 

Houve apenas um incremento na teoria à medida que o autor passou a indicar um processo de 

“ambientalização” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 8) da sociedade brasileira ao longo de três 

fases
5
.  Esse tipo de análise na visão de Alonso e Costa possui um caráter “genérico e 

abrangente” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 9) que lhe conferiu certa hegemonia na área, 

influenciando muitos estudos empíricos sobre meio ambiente no Brasil. Entretanto, os autores 

criticam a “ausência de pesquisas empíricas sobre as formas e a dinâmica da mobilização 

ambientalista” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 10). Em segundo lugar estão os estudos sobre 

“ambientalismo global” ou “globalização da questão ambiental” (ALONSO; COSTA, 2002, 

p. 10) os quais são também bastante influenciados pela tese de multissetorialismo de Viola e 

Leis (Viola & Leis, 1991, 1998; Leis 1989, 1990, 1993, 1998, 2000; Viola, 1992, 1994, 1996, 

1997). Para esses autores esses processos ocorreram em fases de “conscientização progressiva 

da espécie humana” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 10) quanto aos riscos naturais, 

desencadeadas por uma rede global de ativismo ambiental cujas ideias foram penetrando 

                                                           
4
 Conferência “Rio-92” organizada pela Organizações das Nações Unidas (ONU) e realizada na cidade do Rio de 

Janeiro- RJ, Brasil, no ano de 1992. 
5
 A primeira fase ocorreu nos anos 1970. Ela é considerada a fase bissetorial, em que o governo brasileiro criou 

instituições e leis ambientalistas sob a influência das instituições e movimentos internacionais. Nessa fase o 

diálogo ocorria essencialmente entre os órgãos ambientais estatais e os ativistas ambientalistas com prevalência 

da posição do Estado. A segunda fase foi iniciada em 1986 com a abertura democrática e a expansão do 

ambientalismo por diversos setores e atores da sociedade. Por fim a terceira fase foi desencadeada pela Rio-92 e 

culminou em uma convergência entre os distintos atores e setores da sociedade em torno do ideal do 

desenvolvimento sustentável. (ALONSO E COSTA, 2002). 
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instituições governamentais, universidades, empresas até alcançar o status de tratados 

internacionais sobre a temática ambiental. Alonso e Costa criticam a linearidade e a falta de 

espaço nesse tipo de interpretação para momentos de estagnação e retrocesso da 

conscientização ambiental dos diferentes setores da sociedade global. Por exemplo, o que se 

verificou no pós Rio-92 foi o aumento da dificuldade do movimento ambientalista em recrutar 

e mobilizar ativistas e de influenciar diretamente políticas governamentais a partir da ideia de 

desenvolvimento sustentável. De acordo com os autores Viola acabou por “reconhecer que a 

eficiência do movimento ambientalista não depende apenas de sua motivação, convicções ou 

valores, e está relacionada também à conjuntura política” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 11). 

Esse é o foco da terceira linha de estudos dentro da abordagem de “meio ambiente e política” 

nas ciências sociais brasileiras; os estudos sobre conflitos ambientais. Essa linha de pesquisa 

coloca no centro de suas análises a conjuntura histórica, social e política em que ocorrem os 

conflitos ambientais, além dos interesses dos atores e grupos sociais neles envolvido. Autores 

dessa corrente teórica perceberam que o suposto consenso gradual e progressivo em torno do 

desenvolvimento sustentável entre os distintos setores da sociedade brasileira não estava 

ocorrendo como havia previsto Viola. Pelo contrário, notava-se o aumento de conflitos 

ambientais no território brasileiro. Assim, alguns cientistas sociais passaram a refletir cada 

vez mais sobre a complexidade desse tipo de conflito e sobre a impossibilidade de reduzir a 

questão ambiental a movimentos e instituições ambientalistas (ALONSO; COSTA, 2002, p. 

11).  Existem particularidades, entretanto, na forma como cada autor aborda o conceito de 

conflito ambiental. Hogan (2000), por exemplo, utiliza uma “abordagem sociodemográfica” 

(ALONSO; COSTA, 2002, p. 11) para analisar os conflitos ambientais.  

Para a presente análise será fundamental a teoria do processo político (TPP), focada no 

contexto em que determinadas temáticas tornam-se conflitos ambientais, nas arenas em que 

ocorrem as principais disputas, na “estrutura de oportunidades políticas que dilata e/ou 

restringe as opções de ação para os agentes” (ALONSO; COSTA, 2002, p. 14) e que 

determina o desfecho dos conflitos ambientais. Nas palavras de Alonso e Costa:  

o construtivismo significa um avanço na explicação da dimensão cognitiva dos 

conflitos ambientais. A TPP, de outro lado, pode corrigir o nivelamento de poder e 

recursos das explicações culturalistas, restritas a análises de discursos. A 

combinação destas duas perspectivas oferece uma via promissora para futuras 

investigações empíricas (ALONSO E COSTA, 2002, p. 14). 

Essa combinação poderá ser alcançada via consolidação de uma “sociologia do 

conflito ambiental” (ALONSO; COSTA, 2002(2), p. 1). Os autores brasileiros que a propõem 

como campo de investigação a ser explorado ressaltam os seus méritos: uma análise 

simultânea das dimensões política e cultural, dos interesses e dos valores envolvidos nas 
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estruturas do conflito ambiental. Para esses autores “agentes, instituições e processos não são 

“dados”, mas se formam durante o processo contencioso” (ALONSO; COSTA, 2002(2), p. 

126) e a interação entre grupos sociais diversos pode ser tanto conflituosa como cooperativa. 

Sob essa ótica, processos políticos conflituosos devem ser interpretados a partir de alguns 

conceitos fundamentais: a) estrutura de oportunidades políticas; b) repertório contencioso e c) 

enquadramentos interpretativos. Por detrás desses conceitos encontra-se a ideia de que “as 

pessoas se engajem em confrontos políticos quando mudam os padrões de oportunidades e 

restrições políticas” (TARROW, 2009, p. 38). No terceiro capítulo o conflito socioambiental 

ao redor da UHE Belo Monte será analisado tomando esses conceitos como referência. Vale 

mencionar, entretanto, uma crítica feita por Abers e Bulow à “Política do Conflito” (ABERS e 

BULOW, 2011, p. 59) de Tarrow, McAdam e Tilly. Para essas autoras a Teoria do Processo 

Político falha ao presumir que movimentos sociais são naturalmente diferentes do Estado e ao 

não tratar da incorporação de ativistas pelos governos e da formação de novos movimentos 

sociais criados a partir da relação entre ativistas dentro e fora do Estado (ABERS e BULOW, 

2011, p. 65). Na visão delas esse novo elemento dentro das configurações dos conflitos 

ambientais atuais não deve ser menosprezado.  

A abordagem da Justiça Ambiental também é bastante influente entre alguns autores 

brasileiros que escrevem sobre os conflitos ambientais no país. Entretanto ela não deve ser 

encarada apenas como uma corrente teórica, uma vez que grande parte dos acadêmicos 

adeptos dessa linha de pensamento faz parte de um movimento social global que luta por 

justiça ambiental em diferentes partes do mundo. Esse movimento teve início nos anos 1980 

nos Estados Unidos da América (EUA) entre comunidades negras urbanas insatisfeitas com a 

instalação de aterros sanitários, incineradores e outras obras poluidoras desse tipo em 

localidades próximas de suas residências. Com o apoio de cientistas sociais como o sociólogo 

Robert Bullard essas comunidades conseguiram reunir evidências de que havia nas políticas 

públicas americanas uma grande desigualdade em termos da seleção da localização espacial 

de instalações de resíduos tóxicos; a maioria delas localizadas em áreas de comunidades 

negras e hispânicas. A insatisfação inicial converteu-se, assim, em uma luta organizada contra 

o “racismo ambiental” (HANNIGAN, 2009, p. 80), baseada em quatro princípios elementares:  

direito de obter informação sobre determinada situação; o direito a uma audiência 

séria quando as reclamações de contaminação são feitas; o direito de compensação 

daqueles que poluíram uma localidade particular; e o direito de participação 

democrática em decidir o futuro da comunidade contaminada (HANNIGAN, 2009, 

p. 76).  

Na década de 1990 o movimento de justiça ambiental expandiu-se para muitas nações 

em desenvolvimento devido, principalmente, aos encontros preparatórios e à RIO-92, 
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ocasiões em que os ativistas americanos se reuniram com ambientalistas de outras partes do 

mundo e puderam compartilhar os elementos principais da sua luta por justiça ambiental. No 

Brasil, autores como Acselrad e Firpo são exemplos de pesquisadores influenciados por esse 

movimento que se tornaram também participantes da fundação da Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental (RBJA), em 2001, junto com representantes de movimentos sociais, ONGs, 

sindicatos, centros de pesquisa, universidades e organizações religiosas. Além de Bullard, as 

referências teóricas de Ascerald para abordar o movimento por justiça ambiental passam 

também pelas explicações econômicas para a “desigualdade ambiental” de autores como 

Schnaiberg, para quem  

a população é seccionada em termos econômicos, parte dela sendo envolvida no 

“moinho da produção”, com os rejeitos sendo alocados nos espaços comuns onde 

residem os mais pobres, eximindo aqueles que decidem de sofrer os danos 

ambientais localizados (ACSELRAD, 2010, p. 110).  

Acselrad elabora a questão central do movimento brasileiro por justiça ambiental da 

seguinte forma: como articular a luta dos movimentos sociais contra a desigualdade social ao 

conteúdo das lutas ambientais (ACSELRAD, 2010, p. 105)? O autor entende que a justiça 

ambiental deve ser a resposta a essa pergunta, pois ela pretende “instaurar acesso justo e 

equitativo aos recursos ambientais do país”; em oposição à modernização ecológica que, na 

visão do autor, apenas neutraliza a crítica e assegura a continuidade do capitalismo, 

(ACSELRAD, 2010, p. 107 e 113). Firpo, por sua vez, procura levantar dados de saúde 

pública do Brasil e analisá-los sob a ótica da justiça ambiental para demonstrar que “muitas 

das causas de doenças e mortes numa sociedade estão vinculadas a como determinadas 

parcelas da população são excluídas dos benefícios do desenvolvimento econômico” (FIRPO, 

2004, in Acselrad et al, 2004, p. 119), como no caso de localidades sem saneamento básico e 

sujeitas a riscos diversos como, por exemplo, enchentes, desabamentos de terra, poluição 

industrial, etc. (FIRPO, 2004, in Acselrad et al, 2004, p. 119). O pesquisador também é 

responsável pela coordenação geral do projeto de criação do “Mapa de Conflitos Envolvendo 

Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil”; uma iniciativa do Laboratório de Informação em 

Saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

(ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional - Fase, com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde
6
. Já Zhouri (2010) escreve sobre conflitos 

ambientais utilizando parte do arcabouço conceitual da justiça ambiental. A autora denuncia 

                                                           
6
 Para mais informações sobre o mapa acessar o link: www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br. Pelo site é possível 

acessar todos os conflitos ambientais mapeados utilizando um sistema de busca por palavras-chave ou por 

estados da federação.  

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/
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as questões de injustiça ambiental presentes na política ambiental brasileira atual por meio da 

análise de situações de conflito ambiental, principalmente no estado de Minas Gerais
7
, mas 

também na Amazônia. Na sua visão o Brasil vive um processo de “adequação” do “pleito 

socioambiental ao modelo clássico de desenvolvimento” (ZHOURI, 2010, p. 1). Isso termina 

por desqualificar a demanda legítima de movimentos sociais e ambientais que resistem ao 

modelo de desenvolvimento atual e lutam pela “reestruturação profunda da sociedade urbano-

industrial-capitalista” (ZHOURI, 2010, p. 2) atual.  

 

1.2.1. A construção da UHE Belo Monte como um conflito socioambiental contemporâneo 

 

A partir da leitura dos autores citados acima, nota-se que a Sociologia Ambiental é um 

campo de pesquisa que contempla uma grande diversidade de olhares para a relação entre 

meio ambiente e sociedade. Nesse contexto a presente pesquisa fez a opção por descrever o 

processo político de construção da UHE Belo Monte como um conflito socioambiental 

contemporâneo a partir dos enfoques teóricos da Teoria do Processo Político e da Sociedade 

de Risco de Beck. Essa escolha foi feita com base na percepção de que essas teorias possuem 

a qualidade de reunir em seus modelos analíticos elementos tanto do realismo (os riscos e os 

conflitos ambientais existem e precisam ser tratados como um problema complexo oriundo 

dos processos de industrialização e modernização das sociedades contemporâneas) quanto do 

construtivismo (os resultados dos riscos e conflitos ambientais não são totalmente 

controláveis e previsíveis, e dependem da forma como são interpretados pelos diferentes 

grupos sociais envolvidos no conflito). Entende-se que para uma interpretação apropriada do 

sentido da construção da UHE Belo Monte essa combinação de elementos é essencial, já que 

não se pode negar, por um lado, a existência de riscos ambientais locais ocasionados pela sua 

construção e, por outro lado, as diferenças na forma como os diferentes grupos sociais 

envolvidos no conflito percebem e avaliam esses riscos.  

Em um nível mais amplo, foi muito importante para a presente análise o contato com 

pesquisas nacionais e internacionais sobre movimentos sociais e mais especificamente sobre 

os diferentes grupos ambientalistas brasileiros, suas principais reivindicações e o 

relacionamento deles com o governo brasileiro ao longo das últimas décadas. Embora a 

                                                           
7
 Zhouri coordena o Grupo de Pesquisa em Temáticas Ambientais (GESTA) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) que construiu o Observatório de Conflitos Ambientais de Minas Gerais em parceria com o 

Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental (NINJA/UFSJ) e o Núcleo Interdisciplinar de Investigação 

Socioambiental (NIISA/UNIMONTES), e contou com apoios da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de 

Minas Gerais (Fapemig) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para 

mais informações acessar o link: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/.  

http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitos-ambientais/
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caracterização do conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte não 

tenha se limitado à análise do conflito entre movimentos ambientalistas e entre eles e o 

Estado, essa vertente da sociedade civil organizada brasileira desempenhou e ainda 

desempenha papel central no conflito. Por essa razão no terceiro capítulo serão apresentadas 

com mais detalhes as diferentes vertentes do movimento ambientalista brasileiro e as 

influências que exercem sobre o conflito ao redor da construção da UHE Belo Monte. 

 

1.3. Pesquisas científicas sobre construções de UHEs e de outras grandes obras de 

infraestrutura na Amazônia  

 

Muitos pesquisadores das ciências sociais, exatas e biológicas, brasileiros e 

estrangeiros, estudam a região amazônica há bastante tempo. Por esse motivo a presente 

pesquisa não pretende aqui apresentar uma lista completa de autores que possuem a Amazônia 

brasileira como objeto de estudo, pois isso fugiria ao escopo da pesquisa. Entendemos que 

para o objetivo do presente trabalho vale indicar apenas alguns autores e centros de pesquisa 

que são referência no estudo de determinados aspectos dos processos de construção de usinas 

hidrelétricas e de outros tipos de grandes obras de infraestrutura na Amazônia brasileira e que 

por isso contribuem para o debate sobre os conflitos socioambientais contemporâneos ao 

redor desse tipo de empreendimento.  

 

1.3.1. Ciências Humanas e grandes obras de infraestrutura na Amazônia 

 

O campo de estudos sobre as relações entre construções de grandes empreendimentos 

de infraestrutura e o território no seu entorno dentro das ciências humanas é vasto e inclui 

cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, filósofos, economistas e geógrafos. Cada 

pesquisador imprime o olhar característico da sua área de conhecimento a esse tipo de 

pesquisa. A seguir serão apresentados alguns estudos marcantes dentro desse universo. 

Em primeiro lugar destaca-se o grupo de sociólogos e filósofos – Alonso, Costa e 

Tomioka - ligados ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), dedicados ao 

estudo de conflitos ambientais no Brasil e que publicaram em 2001 o livro “Modernização 

negociada: expansão viária e riscos ambientais no Brasil”. Partindo de uma crítica à tese do 

multissetorialismo de Viola esses pesquisadores procuraram argumentar ao longo do livro que 

embora o conceito de desenvolvimento sustentável tenha sido disseminado em diferentes 

setores da vida social desde os anos 1970 até o final dos anos 1990, na realidade nem todas as 
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ações dos grupos de atores sociais envolvidos em conflitos ambientais são sustentáveis no 

início do século XXI. Na prática governos, empresas e comunidades encontram-se 

constantemente diante do dilema entre, de um lado, implantar grandes projetos de 

infraestrutura no sentido da modernização da região, mesmo que destruindo grande parte do 

meio ambiente natural no território em que são instalados e, do outro lado, regular e preservar 

o meio ambiente, mesmo que isso signifique o embargo de uma grande obra de infraestrutura 

para a região. Os autores procuram demonstrar que as ações dos atores sociais estão 

condicionadas à estrutura política e às oportunidades que encontram para manifestarem e 

fazerem valer seus próprios interesses. No caso do Acre, por exemplo, o estudo conclui que 

devido ao contexto específico daquela região os polos opostos do conflito entre rodoviarismo 

e ambientalismo preservacionista foram levados a dialogar e trabalhar por uma conciliação de 

interesses que viabilizasse, por um lado, a expansão da malha rodoviária em um estado 

carente de infraestrutura e de ligação com os demais polos de desenvolvimento do país e, por 

outro lado, a conservação dos modos de vida ligados às atividades extrativistas de grande 

parcela da população local.  

Pesquisadores do Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de 

Campinas (Nepo/Unicamp) também se dedicam aos estudos do desenvolvimento de 

localidades receptoras de grandes obras de infraestrutura, como o caso da região ao redor da 

UHE Belo Monte. Em estudo de 2011, El Saifi e Dagnino por meio de revisão bibliográfica e 

trabalho de campo analisaram as implicações da UHE para a população local do município de 

Altamira, Pará, área de influência direta da UHE Belo Monte. As principais observações em 

relação à cidade de Altamira feitas à época foram as seguintes:  

a) O crescimento demográfico em Altamira não estava sendo acompanhado de ações 

antecipatórias; 

b) Os serviços públicos estavam piorando; 

c) O custo de vida estava subindo; 

d) Aumento do déficit de moradia e de criação de novos bairros, sem infraestrutura 

adequada para moradia; 

e) Aumento de acidentes de trânsito; 

f) Falta de serviço público de transporte (EL SAIFI E DAGNINO, 2011, p. 11). 

Diante desse cenário os autores do estudo concluem que “Belo Monte não é um 

projeto voltado ao desenvolvimento regional, muito menos ao desenvolvimento adaptado às 

características ecológicas e às necessidades socioeconômicas da população envolvida” (EL 

SAIFI E DAGNINO, 2011, p. 13). 
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O Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam), da Unicamp, coordena o 

projeto de pesquisa “Processos Sociais e Ambientais que acompanham a construção da 

hidroelétrica de Belo Monte, Altamira, Pará”, cujos objetivos gerais são “examinar o impacto 

da hidroelétrica de Belo Monte e contribuir à área científica conhecida como ecologia 

humana” 
8
. O projeto possui financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (Fapesp) desde setembro de 2013 e contará com esse apoio até 2018. Seu objetivo 

principal será analisar o impacto da usina hidroelétrica sobre o desenvolvimento local. Os 

parâmetros dessa análise estão relacionados a alguns indicadores de saúde como, por 

exemplo, aumento de doenças infecciosas, aumento demográfico e a resultante carga 

sanitária, alimentícia e residencial; e de planejamento, como a existência ou não de “políticas 

adequadas às mudanças na disponibilidade de mão de obra, no uso da terra e nos fluxos de 

investimentos no setor urbano e rural” 
9
. A pesquisa coordenada pelo Nepam em parceria com 

centros de pesquisa de outras universidades, como a Universidade Federal do Pará (UFPA), 

por exemplo, irá monitorar esses impactos por meio de levantamento de material 

bibliográfico, da realização de entrevistas domiciliares e do monitoramento de grupo controle 

em áreas urbanas e rurais, além da análise histórica de imagens de satélite de alta resolução 

para quantificar mudanças no uso da terra e interpretar processos demográficos. 

Kohlhepp, geógrafo alemão da Universidade de Tubingen, possui experiência na 

análise do “ordenamento territorial da Amazônia brasileira” (KOHLHEPP, 2002, p. 37) e 

argumenta que a forma como estão sendo explorados os recursos naturais na Amazônia, 

abusiva e muitas vezes ilegal, contribui para a formação de conflitos de interesses violentos 

pelo uso do solo na região. O autor se vale da ideia de “nova racionalidade” proposta por 

Ignacy Sachs em 1980 para sugerir que “a política regional deve reunir eficiência econômica 

e efetividade ecológica” (KOHLHEPP, 2002, p. 53) e cita como exemplo as medidas que 

incentivam o manejo florestal sustentável.  

Mais recentemente a UHE Belo Monte tem sido objeto de estudo de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. A seguir mencionaremos os estudos que dialogam com a 

presente pesquisa. Em sua tese de doutorado no departamento de sociologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fleury (2013) fez uma análise do conflito ambiental 

ao redor da UHE Belo Monte, traçando um panorama do campo de estudos da sociologia 

ambiental e um histórico do conflito, que foram muito relevantes para a presente análise, 

                                                           
8
 (Fonte: http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/82785/processos-sociais-e-ambientais-que-acompanham-a-

construcao-da-hidroeletrica-de-belo-monte-altamira/) 
9
 Fonte: http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/82785/processos-sociais-e-ambientais-que-acompanham-a-

construcao-da-hidroeletrica-de-belo-monte-altamira-p/  

http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/82785/processos-sociais-e-ambientais-que-acompanham-a-construcao-da-hidroeletrica-de-belo-monte-altamira-p/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/82785/processos-sociais-e-ambientais-que-acompanham-a-construcao-da-hidroeletrica-de-belo-monte-altamira-p/
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assim como suas referências bibliográficas. Fleury (2013) também optou por realizar um 

estudo de caso com pesquisa de campo sobre a construção da UHE Belo Monte. Vale dizer 

que seu período de campo foi longo e, assim, a autora conseguiu coletar entrevistas com 

representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Secretaria da Presidência da 

República. A leitura dos trechos dessas entrevistas, que foram inseridos na sua tese, 

confirmou a expectativa de que os funcionários desses órgãos estão instruídos a não emitir 

opiniões sobre a UHE Belo Monte que não estejam em conformidade com a comunicação 

oficial do governo e do empreendedor. Apesar das similaridades com a presente pesquisa em 

termos metodológicos, entretanto, vale destacar que a autora fez a opção explícita pela 

utilização de um viés de análise das entrevistas e de todo o seu material de pesquisa bem 

distinto do viés de análise da presente pesquisa. Os conceitos que a autora utilizou para 

analisar os conflitos ambientais ligados à UHE Belo Monte fazem parte do campo dos 

Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT). Já Nascimento (2011), do Núcleo de 

Altos Estudos Amazônicos (NAEA), da UFPA, optou em sua dissertação de mestrado por 

aprofundar a pesquisa do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, mais especificamente 

a análise das audiências públicas realizadas no período entre a entrega do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) pelas Centrais Elétricas Brasileiras 

(Eletrobrás) e a emissão da LP pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama). A autora examinou em detalhes uma grande quantidade de 

documentos relacionados ao licenciamento, inclusive as atas das audiências públicas, das 

quais participou presencialmente e registrou com fotografias que aparecem em sua 

dissertação. O conteúdo dessa pesquisa não foi tão relevante para a presente análise do 

conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte, pois não se pretendia ir tão a fundo na 

análise da documentação do processo de licenciamento ambiental. Por fim, vale mencionar a 

pesquisa de Pereira (2014) para a sua tese de doutorado no Instituto de Ciência Política da 

Universidade de Brasília, (UNB). A autora faz um estudo de caso sobre a política pública de 

construção da UHE Belo Monte sob o viés das capacidades do Estado para dialogar com 

grupos sociais marginais e vulneráveis e incorporar suas demandas nos processos decisórios 

de políticas prioritárias do governo federal. A pesquisa utilizou referências bibliográficas que 

estão sendo citadas pela presente pesquisa. Em seu estudo de caso a autora também delineou o 

contexto político e histórico de Belo Monte. Entretanto, no centro da sua pesquisa não está o 

conflito, mas o processo decisório e as capacidades estatais. Isso torna as suas interpretações 

do processo político ao redor da construção da UHE Belo Monte distintas das que estão sendo 

feitas pela presente análise. Em síntese, é muito positivo que pesquisadores de diferentes 
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núcleos de estudo de várias universidades brasileiras estejam estudando a construção da UHE 

Belo Monte, seus processos decisórios, os conflitos ao seu redor, os movimentos sociais 

envolvidos, etc. Esse interesse dos pesquisadores demonstra que o objeto de estudo é 

complexo e o campo de pesquisa é amplo; ainda havendo espaço para novas pesquisas e 

interpretações dos significados da UHE Belo Monte.  

 

1.3.2. Economia, engenharia e grandes obras de infraestrutura na Amazônia 

 

Embora os modelos teóricos de análises econômicas e de engenharia sejam distintos 

dos modelos teóricos ligados à Sociologia Ambiental, entende-se que a leitura de textos de 

economistas e engenheiros sobre o modelo de desenvolvimento e o planejamento energético 

atual do país é essencial para a compreensão da complexidade da análise dos impactos da obra 

sobre o território e as comunidades ao seu redor e do conflito socioambiental ao redor da obra. 

Para os idealizadores de grandes obras de infraestrutura como a UHE Belo Monte esses 

empreendimentos são fundamentais para permitir o crescimento econômico do Brasil. Esse 

tipo de argumento apoia-se em algumas teorias econômicas importantes. A teoria econômica 

neoclássica justifica a construção do empreendimento pela maximização da produção. Ele 

também pode ser bem justificado por interpretações de caráter utilitarista, que priorizam a 

máxima realização de bem-estar da maior parte da população. As premissas por detrás dessas 

análises são: infraestrutura melhorada gera crescimento econômico para a nação, o estado, a 

região e a comunidade local, e crescimento econômico aumenta o bem-estar para todos. Logo, 

infraestrutura melhorada aumenta o bem-estar para todos. A influência desse tipo de visão de 

mundo sobre as decisões políticas tomadas na maioria dos países é enorme. No entanto, 

existem correntes teóricas que questionam essas interpretações, já que essa tese não 

demonstra claramente quais são os impactos das obras sobre as “liberdades” e 

“oportunidades” de desenvolvimento das comunidades locais. Por isso, entre as referências 

teóricas do presente estudo estão as ideias do economista indiano Amartya Sen. O autor 

propõe novas maneiras de se relacionar teoricamente a economia com outras dimensões do 

desenvolvimento, como “ética” (SEN, 1987) e política. Ele aponta para um indicador 

fundamental de análise do processo de desenvolvimento das sociedades: as “liberdades” 

(SEN, 2000) (políticas, faculdades econômicas, oportunidades sociais, garantias de 

transparência e segurança protetora); que de maneira bem resumida podem ser entendidas 

como oportunidades de se alcançar algo que se queira no âmbito privado; a pessoa a cargo das 

suas escolhas, independente de alcançar ou não os seus objetivos. O trabalho de Amartya Sen 
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ao longo dos anos é marcado também pelo questionamento aos indicadores mais difundidos 

para medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade; puramente econômicos e 

concentrados na produção, como o PIB. Em seus escritos ele procura demonstrar que as 

teorias econômicas tradicionais valorizam em excesso o crescimento econômico na 

construção e análise dos indicadores socioambientais. Isso dificultaria a real compreensão de 

fenômenos como a pobreza e a degradação ambiental, entre outros. 

Outra referência importante no sentido de contestar a teoria econômica neoclássica é a 

economia socioambiental - com raízes na economia e na ecologia - que incorpora indicadores 

de sustentabilidade ambiental e social em suas análises de desenvolvimento, conferindo-lhes o 

mesmo peso dos indicadores econômicos. Autores dessa linha argumentativa como 

Abramovay e Eli da Veiga admitem a necessidade de se contar com uma boa infraestrutura 

para haver desenvolvimento sustentável e progresso, mas também ponderam que a forma 

como esse objetivo está sendo perseguido atualmente pode estar equivocada. Aumentos 

quantitativos nem sempre são a resposta, podendo, inclusive, gerar o efeito contrário, 

impactando negativamente o processo de desenvolvimento de uma sociedade. Em alguns 

casos isso pode até mesmo significar que a melhor estratégia para alguns países é manter 

constante a produção e não aumentá-la indiscriminadamente. O segredo estaria em melhorias 

qualitativas. Para identificá-las é preciso valer-se de teorias e estudos que estabeleçam 

critérios de avaliação baseados em novos objetivos, metas e horizontes temporais. Eli da 

Veiga, por exemplo, destaca que “sem mudar o arcabouço conceitual, não é possível passar da 

escala individual para a escala da humanidade, e do horizonte temporal pertinente ao 

indivíduo para o horizonte pertinente à humanidade” (VEIGA & CECHIN, 2009, p. 3). 

Seguindo essa linha de raciocínio é possível dizer que os impactos socioambientais das 

construções de grandes obras de infraestrutura não são óbvios. A única certeza é a de que 

obras de grande magnitude geram mudanças abruptas no meio ambiente local, impondo a 

necessidade de adaptação das comunidades locais. O processo de adaptação é complexo e por 

isso para tratar dos impactos das obras sobre as comunidades locais é preciso abandonar as 

métricas tradicionais de desenvolvimento, limitadas em sua maioria ao acompanhamento dos 

níveis de produção econômica. Fatores como nível de emprego e renda, acesso à saúde e 

educação de qualidade, participação da população local nas principais decisões que afetam o 

“território” (ABRAMOVAY, 2007, p. 1) e a “resiliência” 
10

 (VEIGA & CECHIN, 2009, p. 

23) ambiental, entre outros, devem ser considerados em uma análise das liberdades e 

                                                           
10

 Definida pelo autor como “a capacidade que tem um sistema de manter suas funções e estrutura face de 

distúrbios, e a sua habilidade de re-organização e adaptação a choques” (VEIGA & CECHIN, 2009) 
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oportunidades de desenvolvimento presentes nessas comunidades. No estudo de caso da UHE 

Belo Monte, além de dados econômicos também devem ser analisadas as dimensões social e 

ambiental em torno da construção da UHE para investigar, em suma: se a obra, da forma 

como está sendo administrada até agora, está gerando os benefícios esperados e quem está 

desfrutando desses benefícios.  

Célio Bermann, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo 

(USP), é um crítico aberto à construção da UHE Belo Monte da forma como está sendo feita; 

criando uma espécie de “autocracia energética” (BERMANN, 2012, p. 1). Em artigo de 2012 

ele refuta tecnicamente as justificativas econômicas dadas pelo governo e empresas privadas e 

mostra como a política energética brasileira vem sendo construída à margem dos estudos mais 

atualizados de viabilidade econômica e socioambiental dos grandes empreendimentos de 

infraestrutura e sem respeito ao direito de participação das populações afetadas pela obra nos 

processos decisórios referentes à mesma; segundo o autor não existe espaço para se pensar 

alternativas, pois o processo é comandado tendo como principal meta atender aos interesses 

do capital financeiro internacional e da Dam Industry (BERMANN, 2012, p. 16). Nesse 

sentido, tendo em vista que na sua interpretação o investimento na UHE Belo Monte só será 

rentável se forem construídas no mínimo mais três UHEs rio acima, o autor é enfático ao dizer 

que o governo brasileiro está criando as condições políticas e jurídicas para manter o 

planejamento de contar com mais vinte e seis UHEs na Amazônia nos próximos dez anos, 

incluindo as obras que já estão em andamento. (BERMANN, 2012, p. 6). Esse planejamento 

baseia-se no principio da “segurança energética”; argumento muito poderoso em termos 

jurídicos, como o próprio Bermann demonstra em análises dos principais textos jurídicos que 

regulamentam o licenciamento ambiental desse tipo de obra. Além disso, o Brasil também faz 

parte do projeto de “integração energética” com os demais países da América do Sul, no 

âmbito da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana (IIRSA) 

(BERMANN, 2012, p. 6), que envolve a construção de inúmeras outras UHEs nos países 

vizinhos, com participação brasileira. Está claro para Bermann que os grupos de interesse 

envolvidos com o planejamento energético brasileiro, políticos e empresários, enxergam a 

Amazônia exclusivamente a partir da perspectiva da “divisão internacional dos recursos 

naturais” (BERMANN, 2012, p. 6), como fornecedora de minérios e energia para os países 

mais desenvolvidos.  

Sevá Filho, engenheiro de formação e professor colaborador no Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, influente pesquisador e participante dos movimentos 

contrários à construção de UHEs nos rios Amazônicos, em 2005 organizou em parceria com o 
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jornalista Glenn Switkes, da International Rivers Network (IRN), a publicação “TENOTÃ-

MÕ: Alertas sobre as consequências dos projetos hidrelétricos no rio Xingu”. Esse livro 

contém mais de vinte ensaios, de autores de diferentes ramos do conhecimento, que detalham 

todos os argumentos contrários às construções de UHEs no rio Xingu. Apesar de tantos 

brasileiros estudarem as UHEs da Amazônia, um autor bastante citado nos estudos sobre a 

UHE Belo Monte, principalmente aqueles contrários a sua construção, é o biólogo americano 

Philip Fearnside, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Isso 

porque ele demonstra com dados quantitativos os impactos negativos da obra sobre o meio 

ambiente natural da região no seu entorno, valendo-se da sua formação de biólogo. Um 

exemplo disso é a sua previsão de que o reservatório de água da UHE Belo Monte e das 

demais UHEs que na sua visão certamente serão construídas rio acima serão responsáveis por 

um aumento significativo da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e que isso pode 

ter impactos muito danosos para os ecossistemas da região (FEARNSIDE, 2006, p. 10). Esse 

tipo de argumentação de caráter técnico empírico, assim como simulações de viabilidade 

econômica, possui um potencial intrínseco de “legitimar” as demais argumentações contrárias 

às obras, por seu cientificismo, e por isso é muito utilizada por movimentos sociais, ativistas e 

estudantes das ciências humanas envolvidos com o conflito socioambiental ao redor da obra.  

Além dos autores acima mencionados é preciso ressaltar o estudo desenvolvido por 

pesquisadores do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) com apoio da Conservation 

Strategy Fund (CSF) que resultou em uma publicação em 2006, intitulada “Custos e 

benefícios do complexo hidrelétrico Belo Monte: uma abordagem econômico-ambiental” 
11

. 

Nesse estudo os pesquisadores desenvolveram um modelo de análise dos custos econômicos e 

ambientais da construção da UHE Belo Monte para contrastar esses dados com os benefícios 

previstos pelos empreendedores e governo federal. As considerações finais do estudo foram, 

entre outras, as seguintes: a) o projeto se viabiliza economicamente e ambientalmente se 

realmente conseguir gerar a energia firme projetada por seus engenheiros - considerando 

apenas os custos socioambientais provocados pelo empreendimento listados no processo de 

licenciamento ambiental; b) a valoração e inclusão na análise de outras externalidades - por 

exemplo, valores socioculturais afetados e perda de biodiversidade – somadas às 

condicionantes atuais, totalizariam mais de R$200 milhões anuais de custos com 

condicionantes socioambientais e inviabilizariam o projeto; c) a aplicação do modelo 

“HydroSim”, de simulações de situações hidrológicas de empreendimentos hidrelétricos,  ao 

                                                           
11

 Fonte: http://conservation-strategy.org/pt/publication/custos-e-benef%C3%ADcios-do-complexo-

hidrel%C3%A9trico-belo-monte-uma-abordagem-econ%C3%B4mico-ambienta#.VPIrIfnF9qU  

http://conservation-strategy.org/pt/publication/custos-e-benef%C3%ADcios-do-complexo-hidrel%C3%A9trico-belo-monte-uma-abordagem-econ%C3%B4mico-ambienta#.VPIrIfnF9qU
http://conservation-strategy.org/pt/publication/custos-e-benef%C3%ADcios-do-complexo-hidrel%C3%A9trico-belo-monte-uma-abordagem-econ%C3%B4mico-ambienta#.VPIrIfnF9qU
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contexto da UHE Belo Monte indicou que a geração firme
12

 do empreendimento, sem outras 

usinas rio acima, chega somente à 1172MW, valor que inviabiliza o empreendimento em 

qualquer cenário de valoração de custos socioambientais do projeto. 

Por fim, vale a pena mencionar que em 2014, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

credenciou-se junto à Câmara Técnica de Monitoramento do Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu) para a criação de uma “ferramenta de 

monitoramento online, interativa, periodicamente atualizada e de fácil compreensão para uso 

de todos os interessados, (...) complementada por publicações de apoio” 
13

. Em fase 

preliminar a partir de 2015, a ferramenta contará com três instrumentos principais, a serem 

desenvolvidos pela FGV: a) indicadores de efetividade, ligados aos sete principais conjuntos 

de condicionantes socioambientais estabelecidas pelo processo de licenciamento ambiental da 

UHE Belo Monte (educação, saúde, saneamento, saúde e educação indígenas, regularização 

fundiária e fiscalização ambiental); b) indicadores de satisfação social, ligados aos processos 

de consulta e validação das condicionantes com a população local; e c) Mapa de Articulação e 

Sinergias das Políticas Públicas e Ações Governamentais. 

 

                                                           
12

A energia firme de uma usina hidrelétrica corresponde à máxima produção contínua de energia que pode ser 

obtida, supondo a ocorrência da sequência mais seca registrada no histórico de vazões do rio onde ela está 

instalada. O histórico de vazões atualmente utilizado pelas usinas hidrelétricas, do sistema brasileiro, é composto 

por dados verificados ao longo de setenta anos. Com base nesse histórico, e utilizando recursos estatísticos, 

podem ser simuladas milhares de outras possibilidades de sequências de vazões para cada usina. Fonte: Aneel, 

Cadernos Temáticos, nº3 (http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/caderno3capa.pdf) 
13

 Fonte: http://www.indicadoresdebelomonte.com.br/sobre/  

http://www.indicadoresdebelomonte.com.br/sobre/
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CAPÍTULO 2. ESTUDO DE CASO SOBRE O CONFLITO SOCIOAMBIENTAL AO 

REDOR DA CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE  

 

No capítulo anterior foram expostas as principais linhas de pesquisa acadêmicas que 

estudam a relação entre meio ambiente e sociedade e, mais especificamente, as pesquisas 

sobre grandes obras de infraestrutura e sua relação com o território ao seu redor. Diante disso, 

e tomando como referência teórica principal a Teoria do Processo Político (TPP) e os autores 

brasileiros que a utilizam no contexto dos estudos dos conflitos socioambientais brasileiros, a 

presente pesquisa busca elaborar um estudo de caso sobre o conflito socioambiental ao redor 

da construção da UHE Belo Monte.  

Entendeu-se que essa seria a melhor forma de conferir legitimidade à análise mais 

abrangente de conflitos socioambientais brasileiros contemporâneos que a pesquisa busca 

fazer. Além disso, dada à complexidade da análise do processo político e dos conflitos 

envolvidos na construção da UHE Belo Monte, espera-se também que a pesquisa possa 

contribuir com elementos de novidade e atualidade para a melhor compreensão desse 

fenômeno social. No presente capítulo serão apresentadas as premissas, os procedimentos 

envolvidos e os objetivos principais dessa opção metodológica de pesquisa. Os resultados do 

estudo de caso serão apresentados no terceiro capítulo.  

 

2.1. Estudo de caso sobre a construção da UHE Belo Monte 

 

O objetivo principal da pesquisa é estudar e discutir o processo político e os conflitos 

socioambientais ao redor da construção de grandes obras de infraestrutura. A decisão de 

elaborar um estudo de caso sobre a construção da UHE Belo Monte não foi simples de ser 

tomada. Belo Monte alcançou nos últimos anos um elevado nível de evidência nos grandes 

meios de comunicação. As maiores emissoras de televisão aberta e jornais impressos do 

Brasil e do Estado de São Paulo já fizeram reportagens especiais sobre o empreendimento. 

Pesquisadores de distintos campos do conhecimento já estudaram esse fenômeno social em 

diferentes momentos de sua trajetória. Se por um lado isso é positivo pela grande 

disponibilidade de material de estudo, por outro lado, produzir um estudo nesse contexto é 

desafiador, pois muito já foi produzido sobre o assunto e as fontes de informação são muitas e 
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difusas. É preciso separar bem os tipos de fonte, as análises que se pode fazer e as conclusões 

que se extrai de cada uma delas. Além disso, o processo de construção da UHE Belo Monte 

está em pleno andamento e é bastante dinâmico, o que complica a pesquisa, pois exige uma 

atenção constante a novidades no processo. Porque, então, estudar a UHE Belo Monte? Os 

conflitos socioambientais ao redor da construção de UHEs ocorrem no Brasil há décadas. Isso 

não significa, entretanto, que todos eles sejam frutos dos mesmos processos políticos. 

Entende-se que o conflito ao redor da UHE Belo Monte, por suas características peculiares, é 

o que melhor simboliza a disputa política existente no Brasil em relação ao modelo de 

desenvolvimento mais adequado para a região norte do Brasil. Isso justifica a opção da 

pesquisa de estudá-lo detalhadamente, tanto por meio de revisão bibliográfica quanto por 

meio de pesquisa de campo. A opção pela realização dessa última modalidade de pesquisa se 

justifica por sua vez para conferir mais legitimidade às observações e análises do estudo de 

caso. Entendeu-se que o contato com a realidade de Belo Monte e com os agentes sociais 

envolvidos no conflito ao seu redor poderia ser extremamente valioso para aguçar a percepção 

dos principais temas em disputa, a interpretação atualizada de cada ator social sobre eles e o 

sentido atual das ações desses atores. Sendo assim, a possibilidade de imersão no contexto 

local do conflito foi vista como uma condição para conferir novidade e atualidade à pesquisa. 

Por fim, a pesquisa de campo inaugurou um processo que poderá vir a se concretizar de 

manutenção do “monitoramento” do conflito socioambiental ao redor da construção da UHE 

Belo Monte ao longo dos próximos anos para acompanhar os desdobramentos do conflito. 

Isso dependerá de contatos com instituições que já estão desenvolvendo pesquisa sobre a 

UHE Belo Monte e o conflito ao seu redor e de recursos para financiamento de pesquisa. 

 

2.2. Elaboração de um panorama histórico e descrição da problemática de estudo por 

meio de mapeamento dos agentes sociais envolvidos e revisão dos documentos 

publicados sobre o caso estudado  

 

O primeiro passo para a elaboração de um panorama histórico e descrição da 

problemática de estudo, que serão apresentados no capítulo seguinte, foi o mapeamento de 

atores, grupos e movimentos sociais, instituições de ensino, religiosas, órgãos 

governamentais, empresas privadas, enfim, os principais agentes sociais envolvidos na 

construção da UHE Belo Monte. Vale dizer que por questões práticas e metodológicas nunca 

houve a pretensão de criar uma lista completa de todos os agentes sociais envolvidos no 

conflito. Ao invés disso, optou-se por identificar os agentes sociais já mapeados e 
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monitorados por estudos acadêmicos anteriores e que já tenham sido mencionados em 

matérias de revistas, jornais e televisão veiculados no passado, ou seja, aquelas pessoas e 

instituições que claramente estão envolvidas no conflito e que são reconhecidas pela 

população brasileira como representantes de determinados segmentos populacionais e cujos 

discursos sobre o conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte encontram 

legitimidade frente a algum segmento da sociedade brasileira. Além de mapeá-los foi preciso 

também identificar os principais canais de comunicação utilizados por eles para manifestarem 

seus posicionamentos em relação ao atual conflito e então iniciar um processo de 

monitoramento desses canais de informação, principalmente sites, blogs e redes sociais desses 

atores sociais. Devido a grande quantidade de informação disponibilizada nesses canais e aos 

objetivos do presente estudo, não se pretendeu catalogar e ler tudo o que está disponibilizado 

na internet sobre a UHE Belo Monte. A prioridade inicial foi a busca por pesquisas 

acadêmicas que tratassem diretamente da construção da UHE e por autores cujas ideias 

pudessem facilitar a compreensão do processo político e do conflito socioambiental ao redor 

da sua construção. Isso permitiu a elaboração do primeiro capítulo da presente pesquisa, de 

revisão bibliográfica. A seguir será apresentada a lista das instituições envolvidas no conflito, 

separadas por setor da sociedade que representam. As instituições que possuíam canais de 

comunicação online foram monitoradas ao longo da pesquisa e os links dos sites monitorados 

serão listados em anexo. Algumas foram contatadas por email, telefone e posteriormente seus 

representantes concederam entrevista presencial para a pesquisa. 

 

Quadro 1 – Lista de agentes sociais envolvidos no conflito socioambiental ao redor da construção 

da UHE Belo Monte 

Sociedade civil organizada: 

Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) 

Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP) 

Colônia de Pescadores Z-57 

Instituto Socioambiental (ISA) 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

Associação Comercial Industrial Agropastoril de Altamira (Aciapa) 

 

Universidades / Centros de Pesquisa 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
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Universidades / Centros de Pesquisa 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

 

Governo 

Centrais Elétricas Brasileiras S. A. (Eletrobrás) 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

Ministério Público Federal (MPF) 

Casa de Governo (Federal)
14

 

Fundação Nacional do Índio (Funai) 

Ministério da Justiça (MJ) 

Consórcio de Prefeitos de Belo Monte 

 

Empresas 

Norte Energia S. A. 

Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) 

Consórcio Montador Belo Monte (CMBM) 

PM21 (consultoria privada responsável pela gestão do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu – PDRS Xingu) 

Diagonal (consultoria contratada pela Norte Energia S. A. responsável pelos processos de 

negociação, remoção e reassentamento de famílias, além de gestão de impactos e programas 

de responsabilidade socioambiental) 

Além disso, os principais documentos relacionados à obra foram identificados e 

analisados. Alguns estavam disponíveis na internet. Outros foram obtidos juntos às pessoas 

entrevistadas pela presente pesquisa. Muitas vezes o entrevistado mencionava durante a 

entrevista algum documento ou evento específico que considerava importante para a 

                                                           
14

 Órgão criado para ser o órgão público representante do poder executivo do governo federal no território, com 

sede em Altamira. 
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compreensão do conflito ao redor da UHE Belo Monte e em alguns casos possuía uma cópia 

em mãos ou indicava a forma de obtê-lo. Novamente é preciso esclarecer que nem todos os 

documentos catalogados foram revisados em detalhes, pois isso exigiria um esforço muito 

grande e demandaria muito tempo de dedicação, fugindo ao escopo da pesquisa. O objetivo 

principal não era elaborar uma análise própria de cada documento para emitir conclusões a 

respeito dos mesmos. Certamente foi importante tomar conhecimento dos documentos e 

analisá-los de maneira sumária, principalmente os seus formatos, datas, editores, signatários e 

o público ao qual estavam destinados. Porém, o foco da pesquisa era refletir sobre e 

interpretar os sentidos que os grupos sociais envolvidos no conflito socioambiental de Belo 

Monte conferem aos mesmos. Segue a lista dos principais documentos analisados: 

Quadro 2 – Lista de documentos relacionados à construção da UHE Belo Monte analisados pela 

presente pesquisa 

Documentos oficiais do processo de licenciamento ambiental do 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte (AHE Belo Monte) 

Data 

Decreto legislativo 755/2005 - autorização da câmara dos deputados federais 

para a Eletrobrás iniciar estudos de viabilidade do AHE Belo Monte 

jul/05 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-

Rima) apresentado pela Eletrobrás 

mai/09 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima 

Componente indígena) apresentado pela Funai 

ago/09 

Parecer técnico da Funai sobre (EIA-Rima Componente indígena) set/09 

Parecer técnico do Ibama sobre processo de licenciamento ambiental nov/09 

Licença Ambiental Prévia - LP (Ibama) fev/10 

Contrato de Concessão Nº 01/2010 MME – UHE Belo Monte de uso de bem 

público para geração de energia elétrica – celebrado entre a União e a Norte 

Energia S.A. 

Ago/10 

Licença Ambiental de Instalação - LI (Ibama) jun/11 

Projeto Básico Ambiental (PBA) apresentado pela Norte Energia S. A. set/11 

Apresentação oficial do Ibama na Câmara Técnica de Acompanhamento do 

Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu) 

out/11 

Relatório vistoria técnica do Ibama mar/13 

Análise do Ibama do 3º Relatório Consolidado de Andamento do PBA da 

UHE Belo Monte entregue pela Norte Energia S. A.  

mai/13 
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Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS 

Xingu) 

Data 

Método da matriz de indicadores nov/14 

Mapa dos caminhos - saneamento em Altamira nov/14 

Projetos aprovados em 2012 e 2014 jul/15 

  

Ministério de Minas e Energia – Empresa de pesquisa Energética 

(MME-EPE) 

Data 

Plano Nacional de Energia Elétrica 1987-2010 (Plano 2010) dez/87 

Belo Monte - fatos e dados  fev/11 

Belo Monte - perguntas frequentes fev/11 

Plano Decenal de Energia (PDE 2022) dez/13 

  

Presidência da República (PR) Data 

UHE Belo Monte - respostas oficiais do governo 2010 

  

Ministério Público Federal (MPF) Data 

Tabela de acompanhamento de processos atualizada out/14 

  

Norte Energia S. A  Data 

Cartilha da UHE Belo Monte em português  2010 

Cartilha explicativa sobre o Plano Emergencial Indígena  nov/11 

  

Instituto Socioambiental (ISA) Data 

De Olho em Belo Monte: 2013, no pico da contradição dez/13 

Placar geral integrado das condicionantes de Belo Monte  mar/14 

Dossiê - Não há condições para a Licença de Operação jun/15 

  

OUTROS Data 

Painel de Especialistas - Análise crítica do EIA do AHE Belo Monte out/09 
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Certamente as atas das audiências públicas sobre a construção da UHE Belo Monte e 

das reuniões das Câmaras Técnicas do PDRS Xingu também contêm informações importantes 

sobre os principais discursos e argumentos utilizados pelos grupos sociais envolvidos no 

conflito em momentos de debate público. Não foi possível participar de nenhuma reunião 

desse tipo presencialmente nem analisar suas atas. Entretanto, a grande maioria dos 

entrevistados participou e alguns ainda participam desses fóruns. Assim, foi possível obter 

informações suficientes sobre esse tema por meio das entrevistas. As opiniões acerca da 

validade e eficiência dessas esferas de participação variam muito, como se verá a seguir. Por 

fim, as reportagens de revistas, jornais e televisão veiculadas por alguns dos principais canais 

de comunicação do Brasil desde 2005 até a presente data também serviram de referência para 

a elaboração do panorama histórico e descrição da problemática de estudo.  

 

2.2.1. Documentos do processo de licenciamento ambiental do AHE Belo Monte 

 

O documento oficial que serve de ponto de partida para a presente análise do processo 

político da construção da UHE Belo Monte é o Plano Nacional de Energia Elétrica 1987-2010 

(Plano 2010), elaborado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S. A. (Eletrobrás) e apresentado 

ao público em dezembro de 1987. Uma publicação de aproximadamente cem páginas, de 

caráter técnico, destinado ao público especializado, que deixava clara a avaliação do governo 

brasileiro de que a hidroeletricidade era o modo de geração de energia mais atraente 

(economicamente) para o Brasil investir nos vinte anos seguintes.  

Das fontes energéticas disponíveis no País para geração de energia elétrica a 

hidroeletricidade é a que apresenta melhores perspectivas de aproveitamento, devido 

ao grande potencial disponível a custos inferiores aos das outras opções (Plano 

2010, 1987, p. 22).  

Além disso, o documento confirmava o alto potencial de geração de hidroeletricidade 

na Amazônia. “Do potencial hidrelétrico hoje não aproveitado, a maior parte é representado 

por usinas localizadas na Amazônia” (Plano 2010, 1987, p. 25). Foi a partir da publicação 

desse documento e das notícias dos estudos de viabilidade que estavam em andamento na 

bacia do Rio Xingu que os movimentos sociais e ambientais passaram a se articular mais 

fortemente para realizar o I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, de 20 a 25 de fevereiro 

de 1989 e demandar mais informações sobre os planos do governo de geração de 

hidroeletricidade na região. Outro documento que representa um marco do processo de 

construção da UHE Belo Monte é o decreto legislativo da Câmara dos Deputados Federais de 

2005 que retoma o projeto de construção da UHE Belo Monte e autoriza a Eletrobrás a iniciar 
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novos estudos de viabilidade e de impacto ambiental do projeto de Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte (AHE Belo Monte). Esse documento foi bastante questionado pelos 

indígenas e outros movimentos sociais e ambientais devido à falta de consulta prévia aos 

povos indígenas, um direito deles consagrado pela Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário. Com a publicação desse 

decreto iniciou-se o processo de licenciamento ambiental do empreendimento
15

. Vale salientar 

que nessa etapa do processo o requerente ainda era um órgão estatal, a Eletrobrás. De acordo 

com a atual legislação ambiental brasileira, essa empresa pública ainda é a responsável pelo 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) de 

empreendimentos desse tipo. Naquele momento o próximo objetivo do governo era obter do 

Ibama a Licença Ambiental Prévia (LP) do AHE Belo Monte. Para isso a Eletrobrás deveria 

apresentar ao Ibama o EIA-Rima da UHE. A condução e elaboração do EIA-Rima foram 

feitas por uma consultoria privada, a Leme, contratada por sua vez por três grandes 

construtoras: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Odebrecht. O documento foi apresentado 

ao Ibama em maio de 2009. Ao longo do processo o Ibama também exigiu que fosse feito um 

EIA-Rima específico para os impactos da obra sobre as comunidades indígenas da região. 

Esse estudo foi conduzido e apresentado pela Funai em agosto de 2009. Esses relatórios 

geraram grande repercussão no ambiente acadêmico e dos movimentos sociais e passaram a 

ser muito questionados nesses espaços. Isso culminou em outubro de 2009 na organização do 

“Painel de Especialistas - Análise crítica do EIA do AHE Belo Monte”, uma publicação que 

reúne artigos de pesquisadores e lideranças de movimentos sociais das mais diferentes áreas, 

contestando a metodologia de avaliação e as conclusões dos dois EIA-Rima. O objetivo dessa 

publicação era mostrar ao governo e à sociedade brasileira que existiam falhas metodológicas 

na avaliação de impacto ambiental da UHE Belo Monte realizada pela Eletrobrás e que, 

portanto, os documentos não deveriam ser considerados dentro do processo de licenciamento 

ambiental do AHE Belo Monte. A publicação teve bastante repercussão exatamente no meio 

acadêmico e dos movimentos sociais e ambientais, porém, na prática ela não causou nenhuma 

                                                           
15

 Para poder começar a funcionar qualquer empreendimento no Brasil que provoque impactos socioambientais 

no território onde se instala deve obter uma Licença Ambiental de Operação (LO) junto ao órgão público 

governamental responsável pelo seu licenciamento ambiental (Ibama, nos casos de licenciamentos com 

abrangência nacional, secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, em casos de licenciamentos com 

abrangências limitadas a um estado ou município, respectivamente). Entretanto, antes de obter a LO o 

empreendimento precisa conquistar duas licenças anteriores no processo de licenciamento: a Licença Ambiental 

Prévia (LP), emitida mediante apresentação e aprovação do EIA-Rima elaborado pelo empreendedor 

responsável, e a Licença Ambiental de Instalação (LI), emitida mediante apresentação e aprovação de planos de 

mitigação dos impactos socioambientais do empreendimento, autorizando, assim o início da execução das obras 

de instalação do empreendimento.  
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mudança no cronograma do licenciamento ambiental do Ibama. Em fevereiro de 2010 a LP 

foi emitida, independente dessa e de outras formas de manifestação contrárias à continuidade 

do licenciamento, como ocupações dos canteiros de obras, passeatas, denúncias de 

irregularidade feitas nas audiências públicas oficiais, etc.. Nesse período, entre a apresentação 

do EIA-Rima e a emissão da LP, o Ibama e a Funai também emitiram alguns pareceres 

apontando possibilidades de melhorias no EIA-Rima e nas ações mitigatórias previstas. Esses 

pareceres, entretanto, possuem um caráter técnico e apontam sugestões, sem fixar penalidades 

e sanções em caso de não cumprimento das mesmas. Depois disso o governo se apressou para 

organizar o leilão de concessão e comercialização do AHE Belo Monte. Realizado em abril de 

2010, esse leilão foi vencido pela Norte Energia S.A., uma empresa privada com forte 

participação acionária de empresas públicas. Em agosto desse mesmo ano a União e a Norte 

Energia assinaram o Contrato de Concessão de uso da UHE Belo Monte que define, entre 

outras coisas, o cronograma físico financeiro da obra de engenharia e a carga de energia que a 

concessionária se compromete a entregar para o sistema nacional, pelo preço fixado no leilão 

(R$77,97 por MWh). No ano seguinte, em junho de 2011, foi emitida a Licença Ambiental de 

Instalação (LI) autorizando o início efetivo das obras. Novamente isso foi feito apesar da 

grande quantidade de manifestações públicas contrárias à continuidade do empreendimento. 

Além disso, a LI foi emitida sem que todas as condicionantes socioambientais listadas na LP 

fossem atendidas. Nesse sentido a LI pode ser entendida como a grande derrota dos 

movimentos sociais e ambientais que ainda lutavam pela paralização e suspensão do projeto, 

uma vez que com o início das obras ficava cada vez mais improvável que os poderes 

executivo e judiciário do governo paralisassem o processo de licenciamento para melhor 

atender às demandas das comunidades locais por avaliações mais apropriadas do impacto 

social e ambiental da obra e por mais participação no processo decisório do empreendimento. 

A paralização de uma obra como essas é extremamente cara e impacta na capacidade do 

governo de oferecer energia para a população brasileira. Por essas razões a manutenção do 

cronograma fixado em leilão para a geração de energia elétrica ocorrer no início de 2015
16

 

passou a ser tratada como assunto de “segurança nacional” por esses poderes estatais. Ficava 

claro para aqueles contrários à UHE Belo Monte que as obras especificamente relacionadas à 

construção da UHE Belo Monte seguiriam o seu cronograma independente do cronograma 

das ações mitigatórias dos seus impactos ambientais.  

                                                           
16

 No contrato de concessão ficou estabelecido que o início da operação comercial da casa de força do Sítio 

Pimental deveria ocorrer até o dia 28/02/2015 e o início da operação comercial da casa de força do Sítio Belo 

Monte deveria ocorrer até o dia 31/03/2016. 
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Uma nova fase do conflito foi inaugurada com a emissão da LI. A obra foi iniciada e 

dificilmente seria interrompida. Isso não significa, porém, que o governo brasileiro deixou de 

cobrar do empreendedor a oferta de energia na data, quantidade e preço fixados no leilão de 

concessão e também as ações mitigatórias de impactos socioambientais previstos no EIA-

Rima. A LI contém uma lista de mais de 20 condicionantes socioambientais que precisam ser 

cumpridas pela Norte Energia S. A. para habilitá-la a solicitar a Licença Ambiental de 

Operação e, assim, começar a operar e a vender energia para a União. Na primeira 

condicionante do documento é citado o Projeto Básico Ambiental (PBA), um documento 

específico do projeto do Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte solicitado pelo Ibama à 

Norte Energia S. A. para detalhar todos os projetos de compensação do impacto 

socioambiental do empreendimento. O PBA foi entregue pela Norte Energia S. A. ao Ibama, 

mas quem elaborou o documento, assim com no caso do EIA-Rima, foram consultorias 

privadas: Conselho Nacional de Engenheiros Consultores - Cnec, Worley Parsons – resources 

and energy e Leme Engenharia. Essa foi uma forma que as partes interessadas no processo 

encontraram para “transpor” algumas condicionantes da Licença Ambiental Prévia (LP) que 

não haviam sido cumpridas para a Licença Ambiental de Instalação (LI) e incorporar 

recomendações dos pareceres técnicos do Ibama e da Funai que foram feitos ao longo do 

processo e que surgiram das audiências públicas realizadas ao longo dos anos. Além disso, a 

elaboração desse documento extenso, com muitos volumes e uma linguagem rigorosamente 

técnica, foi uma demonstração da Norte Energia S. A. da sua intenção de cumprir com todas 

as condicionantes listadas na LP, o que favoreceu a liberação da LI pelo Ibama. Atualmente, o 

Contrato de Concessão de Uso da UHE Belo Monte, a LI e o PBA são os principais 

documentos referentes à construção da UHE Belo Monte. As ações de todos os agentes 

sociais envolvidos no conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte são influenciadas 

em alguma medida por esses três documentos. São eles que norteiam tanto o cronograma de 

execução das obras da UHE e da oferta de energia quanto o cronograma das condicionantes 

socioambientais. Isso não significa que o conteúdo desses documentos seja facilmente 

compreensível por todos os agentes sociais envolvidos no conflito. A principal crítica ao 

PBA, por exemplo, vem dos movimentos sociais e do MPF, que dizem que o seu formato 

extremamente técnico e até mesmo a quantidade de volumes e páginas (composto por 14 

planos, 54 programas e 86 projetos) dificulta muito a incorporação do seu conteúdo pelos 

movimentos de base e isso, consequentemente, atrapalha o processo de monitoramento do 

mesmo.  
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Em resumo, os principais documentos do processo de licenciamento ambiental do 

AHE Belo Monte encontram-se disponíveis para consulta e download nos sites da Norte 

Energia S. A, Aneel e Eletrobrás. O Rima disponibilizado no site da Eletrobrás é um 

documento bem didático, destinado à população brasileira em geral que possui muitas 

ilustrações e outros recursos gráficos utilizados para tornar a informação técnica mais 

agradável para o público não especializado. Ele foi apresentado ao Ibama como pré-requisito 

para a obtenção da LP. Porém o maior volume de informações encaminhadas a esse órgão na 

primeira fase do licenciamento ambiental do AHE Belo Monte (entre os anos 2005 – 2009) 

está publicado no EIA, que foi conduzido entre 2007 e 2009 e possui outro formato; foi 

publicado em diversos volumes e com uma linguagem técnica, endereçado especificamente 

aos técnicos do Ibama. As licenças ambientais (LP e LI) são documentos sintéticos e 

objetivos, emitidos e assinados pelo Ibama, destinados ao requerente do processo de 

licenciamento ambiental do AHE Belo Monte (Eletrobrás na LP e Norte Energia S. A. na LI), 

autorizando o início da etapa seguinte do processo de licenciamento ambiental estabelecido 

pela legislação brasileira e listando sumariamente as condicionantes socioambientais que 

precisam ser atendidas para habilitar o requerimento da próxima licença. Por fim, o PBA é 

uma publicação extensa e técnica com detalhes das ações de mitigação dos impactos 

ambientais da obra, elaborada pelo empreendedor para ser apresentado ao Ibama como parte 

do processo de licenciamento ambiental e que junto com a LI compõe a lista dos documentos 

que regem o processo de licenciamento ambiental do AHE Belo Monte atualmente.  

 

2.2.2. Documentos do Ministério de Minas e Energia, Norte Energia S.A. e da Secretaria da 

Presidência da República 

 

Além dos documentos oficiais do governo ligados ao processo de licenciamento, foi 

importante para a pesquisa mapear alguns documentos do governo brasileiro que deixassem 

explícitas as justificativas e os objetivos da construção da UHE Belo Monte, em uma 

linguagem menos técnica. Exemplos desse tipo de documento são as “cartilhas” elaboradas 

por diferentes esferas do governo federal e destinadas a população brasileira em geral. 

Embora sejam listados alguns fatos e dados técnicos do empreendimento, esse tipo de 

documento possui uma linguagem mais fácil de compreender por pessoas sem especialização 

na área energética. O Ministério de Minas e Energia elaborou pelo menos duas cartilhas desse 

tipo: “Belo Monte – fatos e dados” e “Belo Monte – perguntas frequentes”, ambas publicadas 

em fevereiro de 2011. A Secretaria da Presidência da República e a Norte Energia S. A. 
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publicaram documentos com formatos similares que também foram utilizados na presente 

pesquisa. Por fim o MME publicou em 2013 seu Plano Decenal de Energia 2022 (PDE 2022), 

em formato semelhante ao Plano 2010, contendo o planejamento do setor elétrico para a 

década de 2010. Ele contém informações relevantes para a análise do papel da UHE Belo 

Monte no plano de expansão da oferta de eletricidade para a população brasileira.  

 

2.2.3. Documentos do Ministério Público Federal 

 

O principal documento do Ministério Público Federal que serviu como referência para 

a presente pesquisa é a “Tabela de Acompanhamento de Processos”, cuja última atualização 

foi feita em outubro de 2014. Nessa tabela são listadas todas as ações civis públicas, de 

improbidade administrativa e uma ação cautelar, movidas pelo MPF, denunciando as 

irregularidades do processo de licenciamento e construção da UHE Belo Monte. Para cada 

ação o MPF lista o número do processo, oferece um resumo do assunto da ação, lista os réus, 

disponibiliza os links dos processos completos e detalha a situação do processo na data de 

atualização do documento. Entre os réus das ações encontram-se órgãos públicos (Eletronorte, 

Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa do Pará – Fadesp, Eletrobrás, Ibama, 

Funai, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Aneel, Agência 

Nacional de Águas – ANA e a União), empresas privadas (Norte Energia S. A., Andrade 

Gutierrez, Camargo Corrêa e Norberto Odebrecht) e pessoas físicas (funcionários de algumas 

dessas instituições). Do total de vinte e duas ações movidas pelo MPF relacionadas à UHE 

Belo Monte, a Norte Energia S. A é réu nas doze mais recentes. Entre os principais assuntos 

das ações encontram-se os seguintes: 

a) Licenciamento conduzido por órgão incompetente. Ação movida quando o governo 

tentou realizar o licenciamento ambiental no âmbito estadual, via Eletronorte;  

b) Ilegalidade do Decreto Legislativo 788/2005. Ação movida contra Eletronorte, 

Eletrobrás, Ibama e Funai devido à falta de consulta aos indígenas para aprovação do 

decreto legislativo 788/2005; 

c) Irregularidades nos processos de contratação, nos critérios de avaliação do EIA-Rima 

e no aceite do mesmo pelos órgãos públicos competentes. Esses temas são 

mencionados em pelo menos sete das ações da tabela; 

d) Emissão da LI sem o cumprimento das condicionantes da LP; 

e) Danos ambientais irreversíveis no ecossistema da Volta Grande do Rio Xingu; 
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f) Descumprimento da condicionante da LI relacionada aos direitos dos atingidos;  

g) Descumprimento da condicionante da LI relacionada à instalação de saneamento 

básico para cem por cento da população de Altamira e Vitória do Xingu; 

h) Descumprimento de condicionantes relacionados aos direitos dos povos indígenas 

impactados pela UHE Belo Monte, especialmente a reestruturação da Funai de 

Altamira. 

A primeira ação civil pública da tabela foi julgada procedente. Ela dizia que o 

licenciamento do AHE Belo Monte não poderia ser realizado no âmbito estadual. Com essa 

sentença o licenciamento passou a tramitar na esfera federal. Todas as demais ações foram 

julgadas improcedentes ou ainda estão sendo julgadas, tramitando em diferentes esferas da 

hierarquia do poder judiciário. 

 

2.2.4. Documentos do Instituto Socioambiental 

 

Dentre as organizações da sociedade civil organizada envolvidas no conflito 

socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte, o Instituto Socioambiental (ISA) 

pode ser visto como um agente bastante  participativo e cuja atuação está fortemente ligada à 

produção de conteúdo com base em um monitoramento permanente de todos os detalhes desse 

processo político. Embora a sede da organização seja em São Paulo – SP, a sua forma de 

atuação conta com escritórios regionais espalhados pelo Brasil e um deles está em Altamira-

PA. O trabalho desse escritório é bem mais abrangente do que apenas o acompanhamento da 

construção da UHE Belo Monte e está bastante ligado com o desenvolvimento sustentável de 

comunidades indígenas e tradicionais da região. Entretanto, com a retomada da política 

pública de construção da UHE Belo Monte, a organização estrategicamente aumentou seus 

esforços para viabilizar um acompanhamento especial desse processo, principalmente dos 

impactos socioambientais e das ações mitigatórias do mesmo. Nesse sentido eles criaram e 

mantêm atualizado um portal online de informações, notícias, mapas, etc., que serviu como 

fonte de informações para a presente pesquisa. Um exemplo disso é o histórico da UHE Belo 

Monte que eles elaboraram, bem detalhado, de 1975 até 2010 e cuja relevância é reconhecida 

pelo MXVPS, já que eles o reproduziram integralmente em seu site. Ou seja, ele conta a 

história do processo do ponto de vista dos movimentos sociais e difere dos históricos oficiais 

disponibilizados pela Eletrobrás e Norte Energia S.A em seus sites e documentos oficiais, que 

são bem mais sintéticos e listam apenas as ações oficiais, ligadas ao governo e o 
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empreendedor. A síntese dessas versões de histórico será apresentada no primeiro item do 

próximo capítulo.  

Além disso, em dezembro de 2013 o Instituto Socioambiental (ISA) publicou a revista 

online “De Olho em Belo Monte: 2013, no pico da contradição” e em março de 2014 o 

“Placar Geral do cumprimento das condicionantes socioambientais para a emissão da Licença 

de Operação da UHE Belo Monte”. Essas publicações procuraram demonstrar que o 

empreendedor não estava cumprindo minimamente com as condicionantes da LI e com os 

programas do PBA. A revista diz que, com 30% das obras de construção finalizadas, apenas 

19% das condicionantes socioambientais previstas até a data de sua publicação havia sido 

cumprido, e nenhum quilômetro de rede de esgoto havia sido entregue. Além disso, anuncia 

um novo processo dentro do mesmo conflito socioambiental: a chegada de uma mineradora 

multinacional para explorar jazidas de ouro na região de Volta Grande do Xingu; uma 

empreitada que, segundo eles, estaria sendo facilitada pela construção da UHE Belo Monte, 

que ao ser aprovada abre precedentes para a futura aprovação de outros empreendimentos na 

bacia do rio Xingu. Assim, de acordo com o placar de cumprimento de condicionantes 

elaborado pela organização: 

do total de 54 condicionantes que deveriam estar plenamente atendidas ou em 

processo de atendimento, só 15 são avaliadas pelos órgãos fiscalizadores como 

satisfatoriamente atendidas, enquanto 17 condicionantes apresentam pendências e 19 

são classificadas como em processo de atendimento (Placar Geral do cumprimento 

das condicionantes socioambientais para a emissão da Licença de Operação da UHE 

Belo Monte,  ISA, 2014, p. 1). 

Esse placar conta tanto as condicionantes gerais como as condicionantes específicas 

dos indígenas. As principais condicionantes que estavam sendo descumpridas à época são 

aquelas referentes às redes de esgoto, água e drenagem em Altamira, Vitória do Xingu e sítios 

Belo Monte e Belo Monte do Pontal. O processo de indenização dos atingidos também estava 

atrasado. Das trinta e uma condicionantes indígenas apenas nove haviam sido atendidas 

(29%).  Por fim, de acordo com o cronograma de obras e de geração de eletricidade do 

Contrato de Concessão, a Licença Ambiental de Operação (LO) da UHE Belo Monte deveria 

ser publicada até o final de 2014. Isso ainda não ocorreu porque a sua publicação depende do 

cumprimento de todas as condicionantes socioambientais listadas na LI e no PBA. Além 

disso, para os colaboradores do ISA, mesmo a hipótese de liberação da LO pelo Ibama até o 

fim de 2015 não é viável. Essa visão está bem clara na seguinte publicação do Instituto 

Socioambiental (ISA): “Dossiê - Não há condições para a Licença de Operação”, publicado 

em junho de 2015. O próprio título indica que de acordo com o monitoramento que vem 

sendo feito pelo ISA nos últimos anos ainda existem muitos problemas no processo de 
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licenciamento ambiental da UHE Belo Monte que precisam ser superados antes da emissão da 

LO. 

 

2.2.5. Documentos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável Xingu 

 

O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável Xingu (PDRS Xingu) começou a 

funcionar em 2011. Originalmente era um programa administrado pela Norte Energia S. A e 

gerido pelo seu Conselho Gestor. Os projetos discutidos e aprovados nas câmaras técnicas e 

no Conselho Gestor eram submetidos diretamente à empresa, que repassava os recursos para 

as instituições requerentes. Em fevereiro de 2014 foi criado um edital para contratação de uma 

empresa privada para gerir o PDRS Xingu. Os processos de pagamentos continuam sob 

responsabilidade da Norte Energia S. A. A empresa contratada para gerir o plano passou então 

a trabalhar na sistematização dos projetos aprovados em anos anteriores, pois de acordo com 

depoimentos dos próprios funcionários dessa empresa, antes de 2013 isso não havia sido feito 

de forma organizada. Outra responsabilidade da empresa foi instaurar um processo de 

elaboração de edital de seleção de projetos. Nos anos anteriores os critérios de seleção eram 

definidos exclusivamente pelas câmaras técnicas e Conselho Gestor. Atualmente no site deles 

é possível obter bastante informação dos projetos aprovados em 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Nesse sentido seria muito interessante realizar uma análise cuidadosa de todos os projetos 

aprovados, seus valores, os seus proponentes e a distribuição dos valores aprovados entre 

esses diferentes tipos de requerentes. Mais do que isso, devido à complexidade do tema, pode-

se dizer que o processo político ao redor do PDRS Xingu e da seleção de projetos financiados 

por ele poderia ser tema específico de uma dissertação, que avaliasse também as atas de 

reuniões das câmaras técnicas e do Conselho Gestor e pudesse inclusive acompanhar o 

desdobramento dos projetos aprovados, para avaliar se foram executados, primeiramente e, 

depois, se estão gerando resultados positivos em termos do desenvolvimento sustentável das 

comunidades da região. O que se pode afirmar, com certeza, é que existem projetos aprovados 

de requerentes do governo (prefeituras, secretarias, ministérios), de universidades, de 

organizações sociais e até mesmo de empresas privadas, como o Consórcio Construtor Belo 

Monte - CCBM.  

 

2.3. Pesquisa de campo com aplicação e análise de entrevistas junto aos diferentes atores 

sociais envolvidos no conflito 
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Uma vez mapeados os grupos sociais envolvidos no conflito ao redor da construção da 

UHE Belo Monte, os canais de comunicação utilizados por eles para expressarem suas 

opiniões sobre a obra e os documentos principais do processo político de construção da UHE, 

foi preciso traçar um plano para viabilizar o maior número possível de entrevistas com pelo 

menos um representante de cada um desses grupos. O principal objetivo da análise das 

entrevistas é oferecer subsídios empíricos para a caracterização do conflito socioambiental em 

torno da construção da UHE Belo Monte, que será feita no próximo capítulo. Infelizmente, 

por um lado, não foi possível realizar contato com todos os órgãos públicos envolvidos e nem 

com as lideranças das aldeias indígenas consideradas impactadas pela obra. Por outro lado, 

para o bem da pesquisa, em alguns casos foi possível realizar entrevistas com mais de uma 

pessoa da mesma instituição. Considera-se, assim, que as entrevistas realizadas foram 

suficientes para oferecer subsídios para a análise do conflito ao redor da construção da UHE 

Belo Monte. A análise das entrevistas seguiu a seguinte metodologia. Foi realizado um 

fichamento de cada entrevista e a identificação de até seis temas importantes para a pesquisa 

presentes em cada uma delas. Criou-se uma palavra chave para cada tema mencionado pelo 

entrevistado. Em seguida foi feita a contagem de quantas vezes cada palavra chave aparecia 

no conjunto das dezenove entrevistas. Foram selecionados os dez temas mais mencionados 

nas entrevistas. A partir disso foi possível analisar tema por tema, quem o citou, em que 

contexto e com que sentido.  

Dezenove pessoas foram entrevistadas em dois ciclos de entrevistas. O primeiro ciclo 

foi realizado em uma visita de campo de quatro dias, entre os dias 10 e 13 de setembro de 

2013, em Altamira – PA. Durante esse período foram realizadas oito entrevistas, com 

perguntas fechadas e abertas (combinação de entrevista estruturada e semiestruturada), com 

representantes de organizações da sociedade civil organizada, da Casa de Governo e com um 

professor da UFPA. Para esse ciclo foi elaborado um questionário para guiar as entrevistas e a 

maior parte delas seguiu esse roteiro, com exceção da entrevista com o professor da UFPA e 

com o representante da Casa de Governo, que por motivos de pouca disponibilidade de tempo 

dos entrevistados tiveram que ser adaptadas. O foco principal do questionário era entender 

como os entrevistados avaliavam os impactos da construção da UHE Belo Monte sobre o 

meio ambiente, populações tradicionais e ribeirinhas, populações urbanas e economia local. 

Também havia perguntas orientadas à visão dos entrevistados sobre os fóruns de participação 

popular presentes no processo de construção da UHE Belo Monte; o objetivo era saber se eles 

participavam e o que achavam desses fóruns. Por fim, o questionário solicitava uma avaliação 

dos entrevistados sobre os principais serviços públicos na região e a opinião deles sobre o 
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impacto da obra da UHE Belo Monte sobre esses serviços. O resultado foram entrevistas 

longas e densas, com uma grande quantidade de informações relevantes para uma 

compreensão mais detalhada do objeto de pesquisa. Isso foi muito importante, considerando 

que esse primeiro ciclo foi realizado no sétimo mês da pesquisa. No retorno do campo, depois 

da primeira leitura das entrevistas transcritas e da identificação de alguns temas-chave do 

conflito, decidiu-se que o próximo ciclo de entrevistas, que estava previsto para o segundo 

ano da pesquisa, não precisaria ser guiado por entrevistas estruturadas, pois não era objetivo 

da pesquisa trabalhar quantitativamente com perguntas fechadas e com uma amostra 

estatisticamente representativa. O segundo ciclo de entrevistas foi então orientado pelo 

mesmo questionário, porém somente com a sua parte semiestruturada sobre os impactos da 

construção da UHE Belo Monte sobre as comunidades locais. Entre os dias 5 e 12 de outubro 

de 2014 foram realizadas outras onze entrevistas com representantes de ONGs, movimentos 

sociais, ministério público, governo federal, consórcio construtor e universidade. A seguir o 

quadro 1 com as instituições e os cargos dos entrevistados nos dois ciclos de entrevistas: 

Quadro 3 – Lista dos entrevistados nos dois ciclos de pesquisa de campo 

# Instituição Cargo 
Ciclo I (set/13) ou 

Ciclo II (out/14) 

1 Ministério Público Federal  Procurador 1  Ciclo II 

2 Ministério Público Federal  Procurador 2 Ciclo II 

3 
Casa de Governo, Altamira, PA Diretor 

Ciclo I 

4 

Consórcio Construtor Belo 

Monte 
Diretor Administrativo 

Ciclo II 

5 

Consórcio Construtor Belo 

Monte  

Gerente de Relações 

Institucionais Ciclo II 

6 

Fundação Viver Produzir e 

Preservar 
Diretor 1 

Ciclo I 

7 

Fundação Viver Produzir e 

Preservar  
Diretor 2 

Ciclo I 

8 Instituto Socioambiental Diretor Programa Xingu Ciclo I 

9 
Instituto Socioambiental 

Departamento de 

Comunicação Ciclo I 

10 

Movimento Xingu Vivo Para 

Sempre  
Liderança 1 

Ciclo I 

11 

Movimento Xingu Vivo Para 

Sempre  
Liderança 2 

Ciclo I 

12 

Associação Comercial 

Industrial Agropastoril de 

Altamira 

Diretor 

Ciclo II 
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13 Universidade Federal do Pará Professor 1 Ciclo I 

14 Universidade Federal do Pará Professor 2 Ciclo II 

15 Universidade Federal do Pará Professor 3 Ciclo II 

16 Fundação Nacional do Índio Funcionário Ciclo II 

17 

PM21 - Consultoria privada 

responsável pela gestão do 

Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável Xingu 

Coordenador de projetos 

Ciclo II 

18 

Consórcio Belo Monte de 

Municípios 
Diretor 

Ciclo II 

19 Colônia de Pescadores Z-57 Presidente Ciclo II 

 

Existia a expectativa de realizar entrevistas com representantes da Norte Energia S. A., 

Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente e com a consultoria contratada 

pela Norte Energia S A para tratar dos reassentamentos das comunidades impactadas pela 

obra (Diagonal). Não foi possível conseguir um contato nessas instituições que se 

disponibilizasse a conceder uma entrevista para a presente pesquisa. No caso da Diagonal, 

havia uma diretora disposta a conceder a entrevista, porém por motivos de incompatibilidade 

de agenda não foi possível realiza-la. Independente da realização dessas entrevistas, 

entretanto, tendo em vista que os discursos oficiais do governo e do empreendedor são 

amplamente difundidos por meio de seus canais de comunicação e publicações, entende-se 

que as entrevistas realizadas são suficientes para subsidiar a análise do conflito 

socioambiental ao redor da UHE Belo Monte. Também vale dizer que devido a restrições de 

recursos financeiros de apoio à pesquisa não foi possível realizar visitas de campo às aldeias 

indígenas e comunidades de ribeirinhos às margens do Rio Xingu. Houve uma tentativa de 

diálogo com indígenas que estavam na sede da Funai em Altamira, mas que foi pouco 

proveitosa devido a problemas de comunicação. Para compensar a ausência de entrevistas 

originais com essa população, alguns discursos de lideranças indígenas e ribeirinhos a respeito 

dos impactos da obra em suas vidas serão retirados do vídeo “Memória de vida e Trabalho 

frente à construção da Hidrelétrica de Belo Monte”, resultado de pesquisas coordenadas pelo 

Grupo de Estudos de Desenvolvimento e Dinâmicas Territoriais na Amazônia, do 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Pará (GEDTAM-UFPA) e de outros 

vídeos e documentários que já foram realizados a respeito da UHE Belo Monte, como o caso 

da reportagem da TV Folha de São Paulo, por exemplo.  
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2.3.1. Principais temas das entrevistas 

 

De acordo com os documentos de divulgação oficial da obra, a construção da UHE Belo 

Monte, além de servir aos interesses da União por energia a baixos custos, também deveria 

promover o desenvolvimento local da região ao seu redor. O objetivo das entrevistas de 

campo é investigar se de fato esses processos estão acontecendo, para tentar entender melhor 

qual o real impacto da UHE Belo Monte sobre o território ao seu redor e o papel que cumpre 

para o desenvolvimento local. Os temas que foram mais mencionados nas entrevistas refletem 

esse objetivo da pesquisa, uma vez que as perguntas estavam orientadas para esse viés de 

análise. Segue abaixo a lista dos dez grandes temas das entrevistas de campo: 

a) Análise custo-benefício da UHE Belo monte; 

b) Impactos na zona urbana; 

c) Condicionantes não realizadas; 

d) Políticas públicas locais; 

e) PDRS Xingu; 

f) Impactos sobre comunidades tradicionais 

g) Desenvolvimento local; 

h) Pontos positivos; 

i) Processos de indenização e reassentamento; 

j) Autoritarismo. 

A palavra chave utilizada para mapear o primeiro tema listado acima foi “custo”. Em 

cinco entrevistas os entrevistados forneceram explicitamente suas análises sobre os custos e 

os benefícios da UHE Belo Monte.  A partir desse sentido mais amplo da palavra “custo” 

verifica-se que ela ganha sentidos específicos nas falas de cada entrevistado que a utiliza. Por 

exemplo, o Procurador 1 utilizou esse conceito para afirmar que em breve a energia eólica 

será uma alternativa viável a energia hidrelétrica, com a entrada da China no mercado 

mundial de produção do maquinário necessário para esse modelo de geração de energia. O 

mesmo entrevistado também diz que, de acordo com análises cientificamente comprovadas, a 

UHE Belo Monte só é viável economicamente com a construção de pelo menos mais uma 

barragem rio acima, para aumentar o controle sobre a vazão do rio e garantir a continuidade 

de níveis elevados de vazão nas casas de força, mesmo nos períodos menos chuvosos do ano. 

Outros dois entrevistados, os Diretores da Casa de Governo e da Fundação Viver Produzir e 

Preservar (FVPP) deram declarações sobre o aumento do custo de vida em Altamira e na 

região, principalmente o preço dos aluguéis e materiais de construção. Para os dois 
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representantes do Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM, entretanto, os impactos 

socioambientais negativos do empreendimento são necessários, tendo em vista o objetivo 

maior da nação de poder contar com energia suficiente para seus planos de crescimento 

econômico e desenvolvimento. Ambos são enfáticos em defender a energia hidrelétrica como 

alternativa mais atrativa para o Brasil porque seus custos são os mais baixos. Segundo eles, no 

processo de licenciamento atual, o empreendedor já está assumindo níveis elevados de 

compromisso com ações de mitigação dos impactos sociais do empreendimento e a UHE Belo 

Monte está sendo exemplar nesse sentido. Para o Diretor Administrativo os custos 

socioambientais desse tipo de obra não podem inviabilizar economicamente o 

empreendimento. Segundo ele, se todos os custos forem cobrados do empreendedor, inclusive 

as ações antecipatórias relacionadas e estruturação dos serviços públicos básicos dos 

municípios afetados, isso poderia inviabilizar o empreendimento, por falta de investidor 

privado disposto a realizar esse tipo de investimento, com retornos de muito longo prazo. O 

Gerente de Relações Institucionais entrou nos detalhes dessa argumentação e concordou que é 

possível potencializar UHEs antigas e obter ganhos de oferta de energia a custos mais baixos 

que a energia gerada por UHEs novas, incluindo nessa conta os custos socioambientais da 

construção de novas usinas. Porém, ele ressaltou a necessidade de haver disponibilidade de 

energia suficiente em outras fontes geradoras para cobrir os períodos de “parada” da UHE a 

ser potencializada. Por último, ele afirmou que será de fato necessário construir outras 

barragens no rio Xingu para controlar a vazão do rio e conferir maior atratividade econômica 

ao empreendimento. Ele inclusive fez uma crítica forte ao modelo de UHE do tipo “fio 

d’água” 
17

. Na sua visão isso foi um dos grandes equívocos da UHE Belo Monte, porque 

agora será necessário construir outras barragens rio acima.  

Outro tema muito comentado nas entrevistas foram os impactos negativos da UHE 

Belo Monte sobre a zona urbana de Altamira. Foram listados diversos exemplos: 

congestionamento de veículos, aumento da violência, assédio sexual contra mulheres, ritmo 

de vida acelerado, queda de setenta por cento do comércio depois de os trabalhadores terem 

deixado de dormir na cidade e terem ido viver nos alojamentos e crescimento de ocupações de 

terrenos nas periferias da cidade. Os entrevistados que citaram esses impactos foram: 

Diretores da Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP), lideranças do Movimento Xingu 

                                                           
17

 Esse tipo de UHE, como a UHE Belo Monte, por exemplo, são projetadas para terem reservatórios menores e, 

assim, alagarem áreas menores. Como alternativa a grandes reservatórios, no caso de Belo Monte foi construído 

um canal de ligação entre dois pontos distantes 20Km um do outro que terá seu nível de água controlado e 

deverá garantir um mínimo de vazão de água na casa de força principal da UHE Belo Monte ao longo do ano 

todo.  
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Vivo Para Sempre (MXVPS), Diretor da Associação Comercial Industrial Agropastoril de 

Altamira (Aciapa), Professor 3 da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Presidente da 

Colônia de Pescadores Z-57. 

O tema das condicionantes não realizadas é mencionado em sete entrevistas. Cada 

entrevistado destacou um aspecto dessa situação. O Procurador 2 falou muito das 

condicionantes socioambientais previstas e não realizadas para tentar mitigar o impacto da 

UHE Belo Monte sobre as comunidades indígenas da região. A principal condicionante na sua 

visão, a reestruturação da Funai no território, deveria ser cumprida antes da LI ser emitida 

(2011) e até o final de 2014 ela não havia sido nem iniciada 
18

. O funcionário da Funai 

também reclamou das condicionantes não realizadas necessárias para melhorar as condições 

de trabalho naquele órgão público. Segundo ele, à época da entrevista, os programas do 

Projeto Básico Ambiental (PBA) destinados aos indígenas estavam na segunda fase, já tendo 

passado o Plano Emergencial, de construção de infraestrutura, casas, postos de saúde, salas de 

aula, etc. nas aldeias. O Diretor da Casa de Governo comentou sobre o grande aumento de 

demanda por serviços públicos básicos como saúde com a chegada dos funcionários da obra, e 

disse que os governos locais não estavam preparados para esse processo migratório tão 

intenso. Nesse sentido ele via com naturalidade o atraso nas condicionantes ligadas ao 

oferecimento desses serviços básicos de atendimento. A funcionária do Departamento de 

Comunicação do ISA abordou as condicionantes a partir do viés do monitoramento do 

percentual realizado em relação ao previsto na LP e LI do empreendimento. Ela foi didática 

na apresentação dos atrasos no cumprimento das condicionantes por parte do empreendedor e 

na explicação de como o Ibama, de acordo com a legislação em vigor, tem o papel de 

fiscalizador, mas sem poder real para aplicar multas e sanções. A visão da liderança 1 do 

MXVPS a respeito das condicionantes é bastante crítica. Para ela trata-se de um mecanismo 

para iludir a população com promessas que nunca são cumpridas. O Professor 3 da UFPA 

também citou as condicionantes não realizadas. Já o Coordenador de Projetos da PM21 disse 

que a responsabilidade pelo monitoramento das condicionantes no âmbito do PDRS Xingu é 

da Câmara Técnica de Monitoramento e que por isso ele não poderia comentar o assunto. 

Outros entrevistados disseram que existe um histórico de precariedade no oferecimento de 

                                                           
18

 Isso pôde ser comprovado na entrevista com funcionário da Funai em uma sala lotada de caixas de 

documentos que ele utilizava como escritório. A sede deles atualmente funciona em um dos edifícios do mesmo 

terreno em que fica o campus da UFPA em Altamira, com poucas salas disponíveis e poucos funcionários 

trabalhando.  
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serviços públicos na região e que o inchaço demográfico somente acentua essa condição. São 

eles: Diretor Administrativo e Gerente de Relações Institucionais do CCBM. 

O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável Xingu (PDRS Xingu) também foi 

alvo de muitos comentários dos entrevistados. O Diretor 1 da FVPP possui uma visão positiva 

do potencial de gerar desenvolvimento local do PDRS Xingu, mas ao mesmo tempo enxerga 

com ressalvas o fato de ele ser executado pela Norte Energia S. A.. Ele observa que nesse 

formato de Plano de Desenvolvimento o Estado não está devidamente presente nas 

comunidades impactadas; as relações entre ele e as comunidades estão sendo mediadas pelas 

empresas e isso deve ser visto com preocupação. O Diretor 2 da FVPP possui uma visão mais 

crítica do PDRS Xingu, principalmente da falta de transparência quanto a utilização dos 

recursos disponíveis para projetos de desenvolvimento local. O Professor 3 da UFPA 

testemunhou que deixou de participar do PDRS Xingu pelo mesmo motivo. A liderança 1 do 

MXVPS, também não participa do PDRS Xingu e ainda o critica duramente, além dos 

comitês e audiências públicas. Na sua interpretação esses mecanismos de participação 

provocam a divisão dos movimentos sociais. Na visão do Coordenador de Projetos da PM21, 

o PDRS Xingu é bom, mas tem muito a melhorar, especialmente os processos de seleção e 

monitoramento dos projetos aprovados e atração de novos investimentos para manter 

programas depois que o recurso do PDRS Xingu terminar. O Diretor do Consórcio Belo 

Monte de Municípios afirmou que o PDRS Xingu está sendo positivo para as prefeituras, que 

agora têm acesso a mais recursos para realizarem seus projetos de desenvolvimento local.  

O tema do impacto da UHE Belo Monte sobre as comunidades indígenas foi abordado 

principalmente pelo Procurador 2, Diretores da Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP), 

liderança 2 do Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) e Funcionário da Funai. O 

procurador fez uma análise longa e detalhada de como o Estado brasileiro, a partir da escolha 

política pela construção da UHE Belo Monte, passou a desrespeitar completamente a 

legislação em vigor para alcançar esse objetivo. Nesse processo os direitos dos povos 

indígenas, começando pelo direito à consulta prévia e informada, foram e continuam sendo 

permanentemente violados. Ele comentou os principais momentos e documentos do processo 

de licenciamento referentes aos impactos sobre as comunidades indígenas e se mostrou 

indignado com o único plano que foi realmente executado nessa área. O Plano Emergencial 

do Componente Indígena do PBA, lançado em 2012 e que na sua visão constituiu-se em uma 

“uma política de balcão” (Entrevista Procurador 2, p. 11) em que a Norte Energia repassava 

valores diretamente para as lideranças indígenas utilizarem com o que desejassem. Isso 

desencadeou um processo em que os  
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índios vinham para Altamira disputar aqui na Norte Energia S. A. bens de consumo 

do inimaginável (...) e aí começou essa corrida dos indígenas junto ao 

empreendedor, que virou um provedor universal de bens de consumo, para ter 

acesso à essas mercadorias com recursos que eram destinados a um plano de 

etnodesenvolvimento (Entrevista Procurador 2, p. 12, out/2014). 

 

Esse tipo de impacto da UHE Belo Monte sobre as comunidades tradicionais - além 

dos indígenas existem os ribeirinhos e os agricultores familiares – já estava previsto no EIA-

Rima do projeto; trata-se da “pressão antrópica” (Entrevista Procurador 2, p. 12), que o 

aumento de pessoas e recursos financeiros gerados pela UHE Belo Monte exerce sobre o 

modo de vida e a cultura dessas comunidades. Segundo o funcionário da Funai, esse Plano 

Emergencial desencadeou nos indígenas o consumismo e muitos passaram a desejar o modo 

de vida da população da cidade. Outro efeito do Plano Emergencial foi o processo de 

desagregação social nas aldeias, fruto da disputa entre lideranças sobre o destino dos recursos 

financeiros oferecidos pela Norte Energia S. A. Houve muitos casos de formação de novas 

aldeias, uma vez que o Plano previa um determinado montante (aproximadamente 

R$30.000,00, segundo o Diretor 2 da FVPP) que poderia ser utilizado em cada aldeia. De 

acordo com o funcionário da Funai o número de aldeias praticamente dobrou desde o início 

do Plano Emergencial, chegando atualmente a 38 aldeias atendidas pela unidade da Funai em 

Altamira. O mesmo funcionário aponta para a dificuldade e falta de condições de trabalho 

naquele órgão público para atender essas aldeias com serviços públicos de qualidade.  

O último tema que foi bastante abordado pelos entrevistados foi o tema das 

alternativas de modelos de desenvolvimento para a região. O Diretor da Casa de Governo, 

apesar de representar o governo federal no território de impacto da UHE Belo Monte, criticou 

o que ele entende ser a visão do centro-sul sobre o papel da Amazônia para o 

desenvolvimento nacional, de fonte de recursos naturais a ser explorada. Ele não critica 

diretamente a construção da UHE Belo Monte, mas diz que é preciso ir além dessa política 

pública e investir em temas como educação e planejamento da industrialização do Pará, para 

viabilizar sua “integração soberana” (Entrevista Diretor Casa de Governo, p. 1) ao projeto de 

desenvolvimento do País. O Diretor Administrativo do CCBM também demonstrou estar 

preocupado com o futuro desenvolvimento econômico de Altamira e da região de impacto da 

UHE Belo Monte depois que as obras forem concluídas (previsão para ocorrer em 2019). Na 

sua visão, a inexistência de indústrias de transformação na região é preocupante e, se não 

forem criadas estratégias de fomento produtivo na região, deve haver uma retração da 

economia local quando os trabalhadores retornarem às suas residências de origem e a 

demanda por serviços diminuir na cidade. Essa é a mesma preocupação do Diretor da 
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Associação Comercial Industrial Agropastoril de Altamira (Aciapa) e do Professor 3 da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). O Diretor do Instituto Socioambiental (ISA) 

mencionou a necessidade de se monitorar o desenvolvimento econômico e social e os 

impactos ambientais da UHE Belo Monte para aprender com os erros e melhorar os mesmos 

processos dos empreendimentos que virão no futuro. Outro entrevistado que criticou esse 

modelo de desenvolvimento baseado em “mega- projetos” foi o Diretor 1 da FVPP. Na sua 

interpretação os benefícios econômicos com empregos e salários não compensam os impactos 

socioambientais gerados.  

Os três últimos temas listados foram mencionados por menos entrevistados. De 

qualquer maneira vale a pena ilustrar alguns depoimentos referentes a esses temas para tornar 

mais claro a quais aspectos específicos do conflito socioambiental ao redor da construção da 

UHE Belo Monte eles se referem. O tema “pontos positivos” refere-se a trechos das 

entrevistas em que os entrevistados mencionam os benefícios que a construção da UHE Belo 

está trazendo para a região. Quatro entrevistados fizeram referências a esses benefícios. O 

Diretor da Casa de Governo citou os seguintes pontos positivos: aumento de emprego, dos 

salários e do comércio na região, fato de quase cem por cento da tecnologia utilizada na 

construção ser de origem nacional, projeto de abertura do curso de medicina na UFPA
19

, 

criação de novos cursos no Instituto Federal do Pará (IFPA) e investimento nas Casas 

Familiares Rurais
20

. O Diretor Comercial do CCBM citou o asfaltamento de vias, o aumento 

do comércio, do emprego e dos salários e o sistema de tratamento de água e rede de esgoto 

que serão instalados em cem por cento da cidade. O Gerente de Relações Institucionais do 

CCBM adicionou a esses pontos positivos os seguintes: construção de escolas, de postos 

policiais e da rede de energia para abastecer os canteiros, cuja estrutura vai permanecer como 

legado. Ele também mencionou compras de veículos e equipamentos para melhorar o 

atendimento à população pelos órgãos públicos locais. Por fim, o Coordenador de Projetos da 

PM21, quando foi questionado sobre um exemplo positivo de projeto dentro do PDRS Xingu, 

citou o exemplo das Casas Familiares Rurais que estão sendo apoiadas com recursos do 

Plano. Os “processos de remoção, indenização ou reassentamento” foram abordados por 

alguns entrevistados. Os Diretores da FVPP e as duas lideranças do MXVPS explicaram em 

detalhes a violência psicológica pela qual passam as famílias que são removidas de suas 

propriedades. A essas pessoas são dadas pouquíssimas escolhas em relação ao tipo de 

                                                           
19

 De acordo com notícia publicada no site do PDRS Xingu o edifício onde funcionará o curso foi entregue à 

UFPA em 12/12/2014. Fonte: http://pdrsxingu.org.br/noticia/223 . 
20

 São escolas técnicas destinadas ao ensino de jovens da zona rural, baseadas na Pedagogia da Alternância (o 

jovem passa uma parte dos dias da semana na escola e outra parte em casa). 

http://pdrsxingu.org.br/noticia/223


67 
 

compensação que receberão pelo impacto que estão sofrendo. Elas são forçadas a sair do local 

em que construíram suas identidades. Nesse sentido suas identidades também são afetadas. As 

relações com o território e com os vizinhos, que foram sendo construídas por anos, ou 

décadas, são desconsideradas nos processos de indenização e reassentamento das famílias 

residentes em áreas de impacto da UHE Belo Monte. O presidente da Colônia dos Pescadores 

Z-57 também deu depoimentos da dificuldade que a sua classe profissional está enfrentando 

para conseguir ser reassentada em uma localidade com condições naturais semelhantes às 

condições existentes nas suas propriedades de origem. Outra demanda dos pescadores é pela 

indenização dos peixes que eles deixarão de pescar com o barramento do rio e criação do 

canal. Segundo ele nos próximos anos a quantidade de peixes vai diminuir e só vai voltar à 

normalidade em três ou quatro anos, quando as espécies mais resistentes irão ter se 

reproduzido em grande escala. Na época da entrevista ele estava confiante de que, se fosse 

comprovado por um grupo de pesquisadores contratados pela Norte Energia S. A. que a UHE 

diminuirá o volume de peixe do trecho do rio Xingu impactado pela obra, eles seriam 

indenizados por isso também. O funcionário do departamento de comunicação do ISA disse 

também que a tabela de preços utilizada para calcular as indenizações feitas aos produtores de 

cacau no início das obras considerava o valor de pé de cacau pago no mercado nacional, mas 

que com o avançar das obras, diminuição da pressa da Norte Energia S. A. para aquisição dos 

terrenos e aumento do seu poder de barganha junto aos proprietários, os valores da tabela de 

preço diminuíram consideravelmente. O último tema destacado é o do “autoritarismo”. Essa 

palavra foi usada pelo Promotor 2, pela liderança 1 do MXVPS e pelo Professor 2 da UFPA. 

Ela é utilizada por essas pessoas para falar do modo como o governo conduz a política pública 

de construção da UHE Belo Monte, sem respeito à legislação ambiental vigente; mais 

especificamente ela se refere à utilização do recurso jurídico de suspenção de segurança pelos 

tribunais de instâncias intermediárias e superiores do judiciário nacional em momentos em 

que houve decisões de primeiras instâncias que determinavam a paralização da obra. Para eles 

isso demonstra que o poder judiciário compartilha com o governo a postura de pouca abertura 

ao diálogo no que se refere ao prazo de execução das obras de engenharia civil da UHE Belo 

Monte; uma postura autoritária, que remete aos períodos da ditadura militar.  

 

2.4. Vivência em Altamira, Pará 
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Acima foram mencionadas as metodologias utilizadas para coleta e análise de 

documentação sobre a UHE Belo Monte e para a realização e análise das entrevistas. A 

descrição metodológica da análise de dados sobre a UHE e das entrevistas é fundamental para 

conferir validade científica a essas partes da pesquisa e viabilizar a utilização de trechos dos 

documentos e das entrevistas para confirmar argumentos utilizados no próximo capítulo. 

Entretanto, vale a pena mencionar que a experiência de campo na região de Altamira e Vitória 

do Xingu, no Pará, e a imersão, mesmo que por um breve período de tempo, em localidades 

que são consideradas impactadas diretamente pela UHE Belo Monte, foram enriquecedoras 

por outros aspectos que também são relevantes para a pesquisa. Os voos de ida e de volta, a 

visita aos canteiros de obra, as interações cotidianas com a população local, hospedar-se, 

alimentar-se, caminhar pela cidade, todas essas ações permitiram ao pesquisador vivenciar a 

realidade local e perceber algumas dinâmicas da vida social local que não foram plenamente 

exploradas na revisão bibliográfica e nas entrevistas.  

A chegada a Altamira via aérea é impressionante para quem não tem costume de viajar 

para a Amazônia. A vastidão da floresta amazônica provoca uma inquietude: nessa imensidão 

de vegetação como identificar os pontos de desmatamento, os garimpos ilegais e outras 

atividades ilícitas que ocorrem naquela região? O pensamento que marcou a viagem foi o de 

que a tarefa do Estado de fiscalização da região deve ser árdua e, provavelmente, pouco 

eficaz, e um dos principais motivos é a natureza do território. A experiência de hospedar-se 

em Altamira também despertou algumas reflexões que dialogam com parte dos discursos dos 

entrevistados sobre a abertura de muitos hotéis na região para atender a demanda por 

hospedagem dos funcionários da UHE Belo monte. Fazer reserva de quarto para os dois 

períodos de visita de campo não foi fácil. São poucos os hotéis que possuem site com o 

telefone correto do estabelecimento. Os hotéis que possuem site em geral são aqueles com 

melhor infraestrutura e mais confortáveis. Por isso são muito requisitados. Alguns hotéis não 

tinham disponibilidade de quartos e outros, que tinham quartos disponíveis, estavam com 

preços acima de cento e cinquenta reais por dia para quarto de solteiro. Certamente seria 

necessária uma pesquisa econômica mais detalhada para possibilitar uma análise sobre esse 

preço para saber se ele está acima ou abaixo da média estadual e nacional. A percepção inicial 

é a de que sim, está acima da média nacional. Com a mesma ressalva de que seria necessária 

uma pesquisa econômica mais apurada sobre o tema, pode-se perceber que o custo com 

alimentação também parece estar elevado na cidade de Altamira. Se essa situação de preços 

for comprovada futuramente por métodos mais apropriados de pesquisa econômica, não seria 

uma surpresa, uma vez que muitos entrevistados mencionaram isso em suas entrevistas. 
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Infere-se que a demanda por serviços como construção civil, alimentação e hospedagem 

cresceu rapidamente e superou a oferta dos mesmos na região. Isso naturalmente geraria uma 

alta de preços de material de construção civil, dos aluguéis, hotéis, mercados e restaurantes.  

Assim, o que todos na cidade confirmam é o seguinte: o custo de vida aumentou em Altamira.  

Também é possível notar em Altamira situações que são reflexo do aumento do poder 

de compra da população local. O principal símbolo desse processo é o aumento visível do 

número de veículos automotores circulando pela cidade. Foi possível perceber a diferença 

entre a visita de setembro de 2013, quando o trânsito na cidade já era ruim, e a visita de 

outubro de 2014, quando ficou ainda pior. O número de carros e motocicletas na cidade 

parece ser incompatível com a extensão da malha urbana, com as dimensões das ruas e com a 

sinalização existente. Os congestionamentos frequentes e o sentimento de falta de segurança 

do pedestre e do ciclista são impactos negativos que qualquer pessoa que chega a Altamira 

percebe facilmente e que muitos entrevistados também citaram em suas entrevistas. Em 

resumo, se por um lado a obra trouxe empregos, salários mais altos, mais acesso a bens de 

consumo e serviços, por outro lado o custo de vida aumentou e a população passou a conviver 

com situações que impactam negativamente o nível de qualidade de vida geral, como o 

trânsito e o aumento do custo de vida, entre outros que foram sendo mencionados ao longo 

das entrevistas e que foram comprovados em campo, como as filas para atendimento nos 

bancos, por exemplo. Foi possível registrar um momento em que uma agência de banco 

estava completamente lotada e começou a haver discussões entre os clientes e desses com os 

funcionários do banco. A demora no atendimento nos postos de saúde e no hospital da cidade 

foi relatada por muito entrevistados, mas não foi possível comprovar isso em campo. 

Em relação à condicionante socioambiental que deve ser cumprida pela Norte Energia 

S.A. de oferecer redes de água e esgoto para cem por cento da população de Altamira, a visita 

de campo também ofereceu subsídios interessantes para a análise. Em setembro de 2013 a 

empresa que foi contratada para executar os serviços de engenharia relacionados a essa 

condicionante estava iniciando as primeiras escavações nas ruas da cidade para enterrar a 

tubulação desses sistemas. Já em outubro de 2014 a cidade de Altamira estava com uma 

grande quantidade desse tipo de obra em andamento. O prazo oficial para o cumprimento 

dessa condicionante estabelecido pela LI era julho de 2014. Isso quer dizer que naquele 

momento as obras para cumprir essa condicionante estavam em pleno andamento e o prazo já 

havia sido ultrapassado em três meses. Vale lembrar que o enterramento da tubulação é 

apenas uma parte das obras necessárias. Por exemplo, de acordo com o Placar das 

condicionantes do ISA de março de 2014, não havia naquela data ainda a definição de quem 
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iria se responsabilizar pelas ligações do sistema de tratamento de esgoto às residências de 

Altamira.  

Outro elemento fundamental da pesquisa de campo foi a visita a alguns canteiros da 

obra da UHE Belo Monte (Belo Monte e Diques e Canal) e entrevista com representantes do 

Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM. Isso foi muito importante para ter uma melhor 

compreensão dos aspectos mais técnicos da obra de engenharia civil, do ambiente de 

alojamento dos funcionários e da visão do consórcio construtor sobre os impactos ambientais 

do empreendimento. A primeira parada na visita foi para conhecer o canteiro do Sítio Diques 

e Canal. Essa obra consiste em construir barreiras (diques) para canalizar a água ao longo de 

um canal de vinte quilômetros passando por terrenos que até hoje eram completamente secos. 

Era visível o enorme volume de terra que estava sendo movimentada para realizar a obra. O 

representante do CCBM que conduziu a visita pela obra disse que nesses terrenos não havia 

floresta primária e que a grande maioria dos terrenos era destinada para pasto e outros tipos de 

cultivo. De fato o canal não passa por nenhuma reserva florestal, mas isso não significa que 

outros tipos de vegetação existentes nesses terrenos possam ser suprimidos sem uma 

avaliação cuidadosa dos impactos ambientais disso sobre fauna, flora, recursos hídricos 

locais, entre outros possíveis. 

A segunda parada da visita foi ao local onde está sendo construída a casa de força 

principal da UHE Belo Monte. Foi possível chegar bem próximo do “paredão” que foi cavado 

nas pedras e que com o auxílio de muitas toneladas de cimento irá fornecer a estrutura para 

dezoito turbinas geradoras de energia elétrica. Impressiona a capacidade de organização do 

canteiro de obras para realizar uma obra dessa magnitude e coordenar o trabalho de centenas 

de veículos e outros tipos de máquinas pesadas e de milhares de funcionários, evitando ao 

máximo os riscos à saúde e à vida desses trabalhadores. O discurso do representante do 

CCBM ao apresentar esse canteiro de obra é de orgulho, pela tecnologia de ponta que está 

sendo empregada nessa obra; desenvolvida no Brasil e que se destaca a nível mundial entre os 

maiores projetos de construção de UHEs. Em termos de engenharia realmente impressionam o 

conhecimento e a técnica para realizar um feito desse porte. Em termos dos impactos 

ambientais a grande reflexão que marcou essa parte da visita é a seguinte: é possível prever o 

impacto ambiental real de uma obra como essa com os instrumentos de análise e com a 

legislação ambiental atual? A terceira e última parada foi para visitar os alojamentos dos 

funcionários. Novamente o representante do CCBM apresentou todas as instalações desses 

alojamentos com um discurso de orgulho. Para os funcionários com os cargos menos 

remunerados os quartos são divididos em no máximo quatro pessoas, com um banheiro por 
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quarto. Subindo a hierarquia dos cargos dentro da obra as acomodações melhoram, com 

menos pessoas por quarto para cargos intermediários, chegando até a vila residencial dos 

engenheiros, onde cada engenheiro tem uma casa própria para morar e alojar sua família. 

Tanto nos alojamentos dos operários de nível básico ou intermediário como nas vilas 

residenciais dos engenheiros foram construídas infraestruturas de esporte e lazer, refeitórios, 

mercados, escolas do ensino básico até ensino médio, postos de saúde, enfim, praticamente 

todos os serviços básicos que o funcionário pode precisar para viver. Todos têm direito a ir 

para a cidade de Altamira e voltar em seus momentos de folga em ônibus gratuitos 

disponibilizados pelo CCBM. Ao final da visita ficou a impressão de que os representantes do 

CCBM haviam me recebido muito bem e me mostrado todos os pontos positivos da obra e 

nisso eles haviam sido bem convincentes. Eles inclusive não negaram que a obra possui 

impactos ambientais e sociais significativos, porém para eles isso é menos relevante que os 

benefícios de geração de energia elétrica para o país crescer e se desenvolver.  

Por fim, um momento bem importante da visita de campo foi a visita ao bairro novo 

de Altamira, construído pela Norte Energia S.A. para abrigar os moradores de áreas 

impactadas pela obra da UHE Belo Monte que precisaram sair de suas casas e foram 

reassentados. A visita a esse bairro ocorreu em outubro de 2014 e contou com o apoio do 

MXVPS. Na visita de setembro de 2013, eles haviam sido bem críticos ao modelo único de 

casa que havia sido oferecido pela Norte Energia S. A. para a população indenizada, 

descumprindo a promessa de oferecer três modelos para escolha da família que seria 

reassentada. Outros entrevistados também apontaram muitas falhas no modelo da casa e no 

processo de indenização das famílias impactadas, mesmo sem estar passando por esse 

processo. Nesse sentido a expectativa era encontrar no bairro novo moradias precárias e 

moradores insatisfeitos. Entretanto, a percepção da visita realizada apenas a uma família é de 

que a avaliação desse processo de reassentamento é subjetiva e depende muito das condições 

de vida da família previamente ao reassentamento. No caso das pessoas entrevistadas para a 

pesquisa elas estavam parcialmente satisfeitas; havia algumas reclamações quanto à distância 

do bairro ao centro da cidade, preocupação com a falta de segurança nessas localidades, entre 

outras, mas a avaliação geral foi positiva. Entre as famílias reassentadas, a maioria são 

famílias que viviam em áreas pobres da cidade, muitas vezes sujeitas a alagamento na época 

das chuvas. Para essas pessoas a casa nesse novo bairro pode significar uma melhoria na 

qualidade de vida. Certamente não é possível dizer que a entrevista com uma família seja 

representativa do sentimento de toda a população que está sendo reassentada nesse tipo de 

bairro. Até mesmo porque para muitas famílias a moradia significa mais do que a 
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infraestrutura física da casa, ela faz parte da identidade e da história dessas pessoas. Esse 

valor nunca será plenamente indenizado, para nenhuma dessas famílias. Além disso, de 

acordo com os relatos dos membros da promotoria e dos movimentos sociais, os processos de 

remoção e reassentamento ligados à UHE Belo Monte estão sendo bem conflituosos. A 

impressão que ficou é a de que esse tipo de processo sempre será violento para quem passa 

por ele, não importa onde ele ocorre e quais são as famílias removidas. Sabendo disso, cabe 

ao Estado ser o mais cuidadoso possível para planejar ações desse tipo com o maior tempo de 

antecedência possível, com transparência e abertura ao diálogo. 

No próximo capítulo, as informações obtidas na revisão bibliográfica e na análise de 

documentos e entrevistas serão utilizadas para se fazer uma análise do conflito socioambiental 

ao redor da UHE Belo Monte.   
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CAPÍTULO 3. O CONFLITO SOCIOAMBIENTAL AO REDOR DA CONSTRUÇÃO 

DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE 

 

A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte) já foi estudada 

por pesquisadores no passado e continua sendo objeto de pesquisa de cientistas sociais 

contemporâneos; interessados em analisa-lo e discuti-lo, como símbolo de um modelo de 

desenvolvimento adotado ao longo das últimas décadas pelo governo brasileiro, em parceria 

com agentes do setor privado, e muito combatido por alguns acadêmicos, povos tradicionais, 

organizações não governamentais (ONGs) e movimento ambientalista, nacionais e 

internacionais. Nesse sentido, o grande objetivo do presente estudo, ao analisar a construção 

da UHE Belo Monte, é caracterizá-la como conflito socioambiental à luz de teorias sociais 

contemporâneas, especialmente a teoria do processo político (TPP) e a sociologia dos 

conflitos ambientais. Com isso busca-se reforçar a ideia de que existem elementos nesse tipo 

de conflito que são importantes para se compreender as disputas em torno das construções de 

grandes obras de infraestrutura na Amazônia e do seu papel para o desenvolvimento da região 

e do Brasil.  

 

3.1. Cronologia do conflito 

 

A análise da cronologia da construção da UHE Belo Monte é fundamental para a 

compreensão do conflito ao seu redor. Foram mais de trinta anos desde a sua idealização, na 

década de 1970, durante a ditadura militar, até o início efetivo das obras em 2011, no pós-

redemocratização. Ao longo desse período o projeto se manteve sempre presente na agenda de 

política pública do governo federal brasileiro, tanto nos governos militares como nos 

governos democráticos; mesmo sendo alvo de forte oposição por parte de grupos organizados 

da sociedade civil como, por exemplo, os indígenas, a igreja católica e os ambientalistas. Sua 

origem situa-se em um período da história brasileira de intenso crescimento industrial e de 

busca por fontes de energia alternativas ao petróleo capazes de dar sustentação àquele 

crescimento. Vale lembrar que o ano de 1973 ficou conhecido na história mundial por ser o 

ano do “choque do petróleo”, em que o preço do barril desse combustível aumentou 

expressivamente no mundo todo. A hidroeletricidade no Brasil, devido ao seu alto potencial 

de geração, a custos relativamente baixos se comparados com outras fontes de energia, passou 

então a ser vista como a principal fonte energética a ser explorada e a partir dos anos 1970 a 

presença de usinas hidrelétricas na matriz elétrica brasileira ganhou grande impulso - entre os 



74

anos de 1974 e 2004 a potência instalada em usinas hidrelétricas cresceu mais de 400% e 

saltou de 13.274MW para 69.000MW (SOUZA; JACOBI, 2010, p. 2). Em 1975, o governo 

brasileiro, por meio da Eletronorte, contratou o Conselho Nacional de Engenheiros 

Consultores (Cnec) para dar início aos Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia 

Hidrográfica do Rio Xingu, concluídos na década de 1980 e apresentados ao público em 

1987, com a divulgação do PNEE - Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/2010 (Plano 

2010). Esse relatório indicava o alto potencial de geração de energia elétrica por meio de 

barragens e usinas hidrelétricas nos rios da Amazônia brasileira. O território da Volta Grande 

do Rio Xingu, próximo a Altamira, Pará, por seu grande declive natural, seria responsável por 

70% do potencial de geração de energia da Bacia do Rio Xingu (equivalente a 14.600MW) 

(ELETROBRÁS, 2002, in FLEURY, 2013, p. 35-36) e por isso era visto como área 

estratégica para a construção da primeira usina hidrelétrica no rio, que por sua vez teria 

potencial para instalação de outras cinco usinas hidrelétricas, em outros pontos do seu leito 

(uma delas em um rio subsidiário) – totalizando 20.375,82MW de potencial de geração de 

energia, ou seja, um potencial de quase dobrar a capacidade instalada no Brasil naquela época, 

que era de aproximadamente 25.000MW (NASCIMENTO, 2011, in FLEURY, 2013, p. 35). 

Em 1989 essa proposta foi direcionada ao Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (Dnaee), substituído posteriormente pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), solicitando sua aprovação e a outorga da concessão para seu aproveitamento 

hidrelétrico. 

Até então o projeto vinha sendo debatido principalmente no âmbito governamental, a 

partir de pareceres técnicos de engenheiros contratados para executar os estudos de 

viabilidade do empreendimento. A população local e a sociedade brasileira em geral tinham 

pouco acesso a informações sobre a obra e por isso não havia mobilização favorável ou 

contrária à UHE Belo Monte no território em que ela seria construída. A partir do ano de 1986 

a mídia das regiões Sul e Sudeste passou a noticiar que a Eletronorte em breve iria consolidar 

o projeto e isso gerou uma intensificação da mobilização de organizações da sociedade civil 

que habitavam a Bacia do Rio Xingu; “os indígenas e os movimentos sociais locais passaram 

a buscar informações sobre o que estaria sendo elaborado” (FLEURY, 2013, p. 37). A 

mobilização intensificou-se ainda mais depois que as lideranças indígenas passaram a 

denunciar internacionalmente a falta de consulta prévia aos indígenas por parte do governo 

brasileiro e outros responsáveis pelas obras de barragem e construção de usinas hidrelétricas 

no Rio Xingu, incluindo o Banco Mundial, potencial investidor. Entidades religiosas atuantes 

na região, como o Centro Ecumênico de Informação e Documentação (Ceid) e a Prelazia do 
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Xingu, passaram a defender os direitos dos indígenas e apoiá-los nas suas demandas por mais 

informações sobre a obra. Esse processo culminou no I Encontro dos Povos Indígenas do 

Xingu, de 20 a 25 de fevereiro de 1989, no Centro de Formação da Prelazia do Xingu, 

distante oito quilômetros de Altamira. O evento teve grande repercussão nacional e 

internacional devido, entre outras coisas, ao episódio em que a índia Tuíra, da etnia Caiapó, se 

dirigiu à mesa em que estavam sentadas as autoridades governamentais e ameaçou com seu 

facão o então Diretor de Engenharia e posteriormente presidente da Eletronorte, José Antônio 

Muniz Lopes. A foto percorreu jornais brasileiros e internacionais como símbolo da luta dos 

povos indígenas contra o barramento e a construção de hidrelétricas no Rio Xingu. O evento 

também ficou marcado pela presença de cerca de 650 índios, de etnias diversas, além de 300 

ambientalistas, 150 jornalistas, do então presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fernando César Mesquita, do então prefeito de 

Altamira, Armindo Denadin, de deputados federais, além de celebridades internacionais como 

o cantor inglês Sting. Depois desse encontro as autoridades brasileiras que lideravam o 

projeto optaram por suspendê-lo. A justificativa dada foi a de que a conjuntura social e 

econômica não era favorável. Para os indígenas e movimentos sociais aquela suspensão 

representou uma de suas principais conquistas.  

Entretanto, a suspensão do projeto não durou muito tempo. A partir de 1993 os 

técnicos do Dnaee, da Eletronorte e da Eletrobrás passaram a se reunir em um grupo de 

trabalho orientado a rever o projeto e considerar alternativas para sua “viabilização 

sociopolítica” (CENEC, 2007, p. 04, in FLEURY, 2013, p. 39). Foram então formuladas 

mudanças no projeto original para alterar os locais e o tamanho das barragens e, assim, 

diminuir o impacto local da obra. Isso significou a diminuição da previsão de área alagada 

pelo reservatório da UHE Belo Monte de 1.225 km² (projeto original) para 516 km² e a não 

inundação de Terras Indígenas (TIs) - no projeto original seriam alagadas partes das TIs das 

etnias Paquiçamba e Arara, presentes na Volta Grande do Xingu (PEREIRA, 2014, p. 168). 

Essa nova proposta foi encaminhada à Eletrobrás que em 1999 solicitou ao Ministério de 

Minas e Energia autorização para iniciar novos Estudos de Viabilidade do Aproveitamento 

Hidroelétrico Belo Monte (AHE Belo Monte
21

). A autorização foi concedida e esses estudos 

concluíram pela “alta atratividade econômica” (FLEURY, 2013, p. 39) do AHE Belo Monte. 

Assim, em 2002, último ano do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), foi formado um Grupo de Trabalho (GT) de representantes de vários órgãos públicos 

                                                           
21

 Esse passou a ser o nome oficial do projeto, que antes do I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu recebia o 

nome de Aproveitamento Hidrelétrico Kararaô e Babaquara. 
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brasileiros
22

 com o intuito de “viabilizar a implantação do AHE Belo Monte (...) 

considerando-a uma obra estratégica para elevar a oferta de energia no país e um projeto 

estruturante do Eixo de Desenvolvimento Madeira/Amazonas” (FLEURY, 2013, p. 40). O 

projeto então foi incorporado ao Programa Avança Brasil, do governo FHC, e teve 

continuidade dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) versões I e II, nos 

dois mandatos do governo Lula, alcançando status de prioridade. Em 2005, esse status foi 

intensificado por meio do decreto legislativo 788/2005, que autorizava o executivo a 

implantar o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte, localizado em trecho do Rio 

Xingu, no Estado do Pará, a ser desenvolvido após estudos de viabilidade pelas 

Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – Eletrobrás (Decreto Legislativo 788/2005, p. 

1). 

Belo Monte tornava-se política pública oficialmente. O decreto foi alvo de uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por parte dos indígenas (derrotada no Supremo Tribunal 

Federal, em agosto de 2005). Além disso, a condução do projeto pelo governo, sem incentivo 

à participação popular e sem consulta prévia aos indígenas, mais especificamente, foi alvo de 

inúmeros protestos e manifestos de organizações e movimentos sociais. Outro ponto do 

projeto muito questionado por esses movimentos e pelo Ministério Público é seu processo de 

licenciamento ambiental; o Ministério Público Federal do Pará (MPF/PA), por exemplo, já 

moveu mais de 20 ações contra os representantes públicos e privados do AHE Belo Monte, a 

grande maioria delas tendo como objeto o licenciamento ambiental e mais especificamente as 

suas condicionantes ambientais. Vale destacar, entretanto, que os reais efeitos dessas 

manifestações contrárias à obra sobre o andamento do projeto foram e continuam sendo pouco 

perceptíveis. Algumas paralizações momentâneas da obra foram obtidas, porém as etapas 

fundamentais do processo foram mantidas e aprovadas por todos os órgãos públicos 

responsáveis. O processo de licenciamento se manteve. Em 2007 foi lançado o Termo de 

Referência para a Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA-Rima). Entre 2008 e 2009 o Conselho Nacional de Política Energética e a 

Aneel aprovaram a Atualização do Inventário da Bacia do Rio Xingu, com apenas o AHE 

Belo Monte (sem as demais usinas que haviam sido previstas no Plano 2010). Ao longo desse 

período o EIA-Rima foi sendo elaborado por uma consultoria privada. O Ibama realizou 

vistorias técnicas aos locais da obra e fez solicitações de detalhamento de informações 

técnicas relevantes para o processo de licenciamento. Nesse período a Fundação Nacional do 

Índio (Funai) foi acionada para criar grupos de pesquisa para tentar dimensionar os impactos 
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 “da Casa Civil da Presidência da República, ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente, da Fazenda, 

do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Eletrobrás, da Eletronorte, da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (Chesf), de Furnas Centrais Elétricas S. A; do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e do Governo do Estado do Pará” (FLEURY, 2013). 
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do AHE Belo Monte sobre as comunidades indígenas do território do entorno e propor 

programas de mitigação dos mesmos. Esses estudos foram incorporados aos estudos de 

impacto ambiental do AHE Belo Monte e, então, em maio de 2009, o documento final do 

EIA-Rima foi entregue ao Ibama, junto ao pedido da Eletrobrás
23

 de aprovação de Licença 

Ambiental Prévia (LP) da obra de AHE Belo Monte. Iniciaram-se as audiências públicas 

previstas na legislação ambiental brasileira. A sociedade civil teve a oportunidade de 

manifestar seus argumentos contrários à obra. Nesse período foi criado o “Painel de 

Especialistas – Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento 

Hidrelétrico de Belo Monte”, documento composto por artigos de 38 especialistas de 

diferentes disciplinas questionando a credibilidade das informações e das conclusões do EIA-

Rima apresentado pelos representantes do empreendimento junto ao Ibama; documento 

central para a tomada de decisão desse órgão sobre a aprovação da LP. Também foi nessa 

época que a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) enviou 

a Organização das Nações Unidas (ONU) uma carta denunciando a violação do direito à 

consulta livre, prévia e informada, previsto para os indígenas na Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Direitos dos Povos Indígenas
24

. 

Independente disso no dia 1 de fevereiro de 2010 a LP do Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte foi emitida pelo Ibama. Foram listadas 40 condicionantes a serem cumpridas pelos 

responsáveis pelo empreendimento para a liberação da Licença Ambiental de Instalação (LI). 

Em abril do mesmo ano foi realizado o leilão de concessão do empreendimento, vencido pela 

Norte Energia S. A
25

. No dia 1 de junho de 2011, depois de ter sido apresentado o Projeto 
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 Vale notar que esse é um dos principais pontos de crítica ao processo de licenciamento ambiental de Belo 

Monte, uma vez que o solicitante da LP é um órgão do próprio governo. Isso de certa forma desobriga o 

empreendedor que fará a construção e contará com a concessão de uso da UHE da responsabilidade por todas as 

etapas de compensação socioambiental anteriores ao início da obra. Para mais informações a esse respeito ver 

VAINER 2007. 
24

 No Brasil foi instaurado pelo Ministério Público Federal o Processo nº 2001.39.00.005867-6 5850-

73.2001.4.01.3900 que denuncia a “ilegalidade do decreto legislativo 788/2005. Ausência de consultas 

indígenas. Sustação liminar de qualquer procedimento empreendido pelo IBAMA para condução do 

licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (...), condenação do IBAMA em obrigação de 

não-fazer (...), referentes ao licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte”. Situação atual do 

processo: sentença considerando improcedente, do juiz Herculano Nacif. Acórdão confirmando sentença em 

decisão colegiada do TRF1, vencido voto da desembargadora-relatora Selene Almeida. MPF opôs embargos de 

declaração e venceu, por unanimidade, na 5ª Turma do TRF1. Governo recorreu ao STF em reclamação, obtendo 

suspensão da decisão do TRF1. Governo interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário – em exame de 

admissibilidade desde 4/9/2013. Fonte: 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2014/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_Mar_2014_adendo_ju

nho_2014.pdf/  
25

 Empresa privada cuja composição acionária consiste em: Grupo Eletrobrás – Eletrobrás, Eletronorte e Chesf - 

(49,98%); Entidades Previdência Complementar – Petros e Funcef - (20%); Sociedade de Propósito Específico – 

Belo Monte Participações S. A. (Neo Energia S. A.) e Amazônia (Cemig e Light) – (19,77%); Auto Produtoras – 

http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2014/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_Mar_2014_adendo_junho_2014.pdf/
http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2014/arquivos/Tabela_de_acompanhamento_atualizada_Mar_2014_adendo_junho_2014.pdf/
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Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia S.A., foi emitida pelo Ibama a LI do 

empreendimento, autorizando a empresa a iniciar as obras da UHE Belo Monte; mesmo sem 

ela ter cumprido no prazo estipulado a grande maioria das condicionantes da LP. Isso 

ocasionou uma onda de protestos pelo país e via internet de movimentos e indivíduos 

indignados com a decisão do governo de emitir a LI. Naquele momento, o debate público ao 

redor da construção da UHE Belo Monte alcançou um alto nível de popularidade entre os 

brasileiros, entre outros motivos, pela “guerra de vídeos” (BERMANN, 2012, p. 19) travada 

no ambiente virtual. Atores e atrizes da rede Globo de televisão lançaram o vídeo “É a Gota 

D’Água + 10” em que usavam alguns dados concretos para contestar a construção da UHE 

Belo Monte. Esse movimento gerou uma petição online pela paralização da obra que coletou 

mais de um milhão de assinaturas e foi entregue ao governo federal. Em oposição a esse 

movimento foram elaborados outros vídeos por pessoas favoráveis à construção da UHE Belo 

Monte, que contestavam todos os fatos listados no vídeo “É a Gota D’Água + 10” e 

desqualificavam-no enquanto análise científica. O governo federal por sua vez não alterou em 

nada seu planejamento de construção em virtude da petição que lhe foi entregue.  

O Projeto Básico Ambiental (PBA), elaborado por um grupo de consultorias privadas, 

incorporou as condicionantes da LP e LI que não haviam sido cumpridas a um planejamento 

estruturado em quatorze eixos – Plano de Gestão Ambiental, Plano Ambiental de Construção, 

Plano de Atendimento à População Atingida, Plano de Requalificação Urbana, Plano de 

Articulação Institucional, Plano de Relacionamento com a População, Plano de Saúde 

Pública, Plano de Valorização do Patrimônio, Plano de Acompanhamento 

Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais, Plano de Gestão de Recursos Hídricos, Plano 

de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, Plano de Conservação dos Ecossistemas 

Aquáticos, Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande, Plano Ambiental de 

Conservação e Uso do Entorno do Reservatório. Assim o PBA se transformou no principal 

documento para o monitoramento das condicionantes socioambientais da obra. Encerrava-se, 

assim, um longo período de negociações entre os atores sociais relevantes envolvidos com o 

“projeto” Belo Monte; a decisão favorável à construção do empreendimento foi tomada pelo 

órgão público responsável, o Ibama, e encontra-se ainda em vigor. Isso não significa, 

entretanto, que o processo de licenciamento e as decisões tomadas pelos órgãos competentes 

no passado e no presente não continuem sendo alvo de ações civis públicas por parte do 

Ministério Público Federal (MPF) e de organizações da sociedade civil. O que se verifica na 

                                                                                                                                                                                     
Vale e Sinobrás – (10%) e; Outras Sociedades – J. Malucelli Energia – (0,25%) - Fonte: 

http://norteenergiasa.com.br 
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prática é que o MPF, independente da agilidade dos tribunais competentes para julgar as ações 

contra Belo Monte, permanece monitorando o processo de licenciamento e construção da 

UHE com auxílio das organizações da sociedade civil local e abrindo novas ações sempre que 

há uma denúncia relevante. Entre todas as ações que foram movidas contra as instituições 

públicas e privadas envolvidas com o Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte (AHE Belo 

Monte), apenas uma delas foi julgada em definitivo, sem nenhum tipo de apelação, em favor 

dos denunciantes
26

. Importante salientar que com a emissão da LI iniciava-se, então, uma 

nova fase do conflito socioambiental: de acompanhamento e monitoramento do PBA, de 

cobranças da sociedade civil para que o empreendimento cumpra com as responsabilidades 

assumidas no processo de licenciamento até a obtenção da Licença Ambiental de Operação 

(LO); em paralelo à construção da UHE. O conflito socioambiental ao redor da UHE Belo 

Monte não acabou com o início e avanço das obras, apenas teve sua configuração alterada.  

 

3.2. O conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte  

 

Com o início e rápido avanço das obras, a UHE Belo Monte torna-se cada vez mais 

uma realidade irreversível. Isso não exclui o conflito, apenas altera os termos ao seu redor; os 

agentes sociais envolvidos na disputa e os discursos empregados por eles estão mudando. 

Cabe aqui, então, uma análise mais profunda da atual configuração do conflito socioambiental 

em torno da UHE Belo Monte, seus principais atores, discursos e temas de discordância. Para 

tanto serão utilizadas ideias de autores brasileiros e estrangeiros que estudam os conflitos 

político-sociais contemporâneos e, mais especificamente, os conflitos socioambientais 

brasileiros ao redor de grandes obras de infraestrutura, como a construção de usinas 

hidrelétricas nos rios da Amazônia brasileira e o caso da UHE Belo Monte. Os documentos 

coletados e analisados no capítulo anterior serão mencionados na análise seguinte. Também 

serão feitas referências às entrevistas de campo realizadas e apresentadas no capítulo anterior, 

para enfatizar alguns pontos importantes do conflito. 

 

3.2.1. Agentes sociais  

 

As principais instituições envolvidas na disputa em torno da UHE Belo Monte foram 

mapeadas e serão apresentadas a seguir. Representantes da iniciativa privada e empresas 
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 Essa ação impediu que o processo de licenciamento ambiental fosse feito por órgão ambiental do estado do 

Pará e exigiu que ele fosse feito pelo Ibama.   
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governamentais associaram-se para criar a Norte Energia – Usina Hidrelétrica Belo Monte e 

são responsáveis pelo empreendimento. Essa empresa por sua vez contratou inicialmente o 

Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) para executar as obras de construção civil e, mais 

recentemente, firmou dois contratos que somados importam em cerca de R$ 1,26 bilhão, 

sendo um com o Consórcio Engevix Engenharia/Engevix Construções/Toyo Setal e outro 

com a empresa Andritz Hydro Brasil para a montagem eletromecânica de aproximadamente 

141.000 toneladas de equipamentos nos Sítios Belo Monte e Pimental, onde serão instaladas, 

respectivamente, a Casa de Força Principal e a Casa de Força Complementar do 

empreendimento. Trata-se do Consórcio Montador Belo Monte (CMBM) 
27

. Esses consórcios 

então subcontratam uma grande quantidade de empresas terceirizadas de diferentes ramos de 

atuação. Na esfera municipal o governo é representado por 11 municípios que de alguma 

forma são considerados afetados pelas obras – dos quais cinco são considerados impactados 

diretamente e seis indiretamente
28

. O governo estadual do Pará hoje é dirigido pelo 

governador Simão Jatene do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No nível 

federal, além da Presidência da República (PR), ocupada pela presidenta Dilma Roussef do 

Partido dos Trabalhadores (PT) e da Secretaria Geral da Presidência da República, diversos 

outros órgãos públicos estão envolvidos, entre os quais se destacam a Eletrobrás, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Ministério de Minas e Energia (MME), o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Ministério da Justiça (MJ), o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o Ministério Público Federal 

(MPF) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), além da Casa de Governo, criada para ser o 

órgão público representante do poder executivo do governo federal no território, com sede em 

Altamira, PA. Entre as ONGs atuantes na disputa destaca-se o Instituto Socioambiental (ISA), 

que monitora de perto o processo de licenciamento ambiental da obra e de cumprimento de 

suas condicionantes, com especial atenção para a relação do empreendimento com as etnias 

indígenas da região, e possui canais de divulgação de informação online bastante atualizados. 

Além dela existe o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS), um coletivo de 

organizações, movimentos sociais e ambientalistas da região de Altamira e áreas de influencia 
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 Para mais informações ver noticia de 14/02/2014 no site da Norte Energia S. A.: 

http://norteenergiasa.com.br/site/2014/02/14/contratos-de-r-126-bilhao-iniciam-fase-de-montagem-da-uhe-belo-

monte/ 
28

 Altamira, Anapu, Brasil Novo, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio são considerados impactados 

diretamente pela obra e Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz e Uruará são considerados 

impactados indiretamente pela obra. A população dos onze municípios estimada pelo IBGE para 2014 totaliza 

387.281 habitantes (Fonte: IBGE Cidades - www.cidades.ibge.gov.br). 
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do projeto da UHE Belo Monte que historicamente se opuseram à sua instalação no rio Xingu. 

A Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP) também possui ação destacada na região, 

principalmente junto a comunidades rurais, valendo-se de recursos provenientes do governo 

federal e da UHE Belo Monte para executar programas de fomento às atividades produtivas e 

de geração de renda na região, principalmente aquelas ligadas à agricultura. Vale dizer, 

entretanto que a lista completa de associações e organizações da sociedade civil atuantes na 

região é muito mais extensa que isso. Envolve, por exemplo, o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), as organizações da igreja católica, associações de moradores de bairro e 

povoados rurais, cooperativas agrícolas, sindicatos, colônias de pescadores, entre outros. 

Além delas deve-se ressaltar também a atuação dos comerciantes e agricultores locais, com 

destaque para a Associação Comercial Industrial Agropastoril de Altamira (Aciapa). Todas 

essas entidades, juntamente com os órgãos públicos das administrações municipais, estão 

sendo convocadas a participar do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu 

(PDRS Xingu); conselho de desenvolvimento regional criado pelo Decreto 7.340, de 21 de 

outubro de 2010, composto por representantes dos setores social, privado e governo, 

estruturado em um formato de oito câmaras técnicas, um conselho gestor e uma coordenação 

geral
29

 que decidem sobre o destino de quinhentos milhões de reais disponíveis para serem 

investidos ao longo de vinte anos no desenvolvimento da região.  

 

3.2.2. Estrutura de oportunidades políticas  

 

Entre os principais conceitos da Teoria do Processo Político (TPP) 
30

 está o de 

“estruturas de oportunidades políticas” (EOP) (TARROW, 2009, p. 36). Para compreendê-lo é 

preciso situá-lo na perspectiva mais ampla da “política de confronto” 
31

. De acordo com essa 

perspectiva, sempre irá existir confronto entre grupos dentro e fora do poder político 

institucional, e os movimentos sociais fazem parte de um universo de permanente confronto 

com o Estado. Para os autores dessa linha de pensamento, os movimentos sociais são uma 
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 Cada câmara técnica é composta por doze membros titulares e doze membros suplentes divididos em quatro 

grupos com representação paritária (governo municipal, estadual, federal e sociedade civil). O conselho gestor é 

composto por trinta membros titulares (cinco de cada esfera do governo e quinze da sociedade civil) e trinta 

membros suplentes (cinco de cada esfera do governo e quinze da sociedade civil). A coordenação geral é 

composta por quatro membros titulares (um de cada esfera do governo e um da sociedade civil). 
30

Teoria desenvolvida por autores norte americanos, seguindo a tradição estruturalista da Teoria da Mobilização 

de Recursos, e que teve o sociólogo Charles Tilly como um dos seus principais fundadores. 
31

 Tradução livre do conceito de “contentious politics”. Para mais informações ver: BRIEGEL, Breno. 2011. A 

busca de uma nova agenda de pesquisa sobre os movimentos sociais e o confronto político: diálogos com Sidney 

Tarrow. Política e Sociedade, vol. 10, no.18, abril, p. 51-73  
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invenção política moderna e, na interação com o poder político institucionalizado, eles estão 

sempre atentos às variações nas oportunidades e restrições políticas para a sua atuação. 

Charles Tilly ressalta que: 

(...) mudanças nos ambientes políticos, mudanças incrementais no interior da esfera 

do movimento social e transferências entre movimentos interagem para produzir 

mudanças e variações substanciais no caráter dos movimentos sociais (TILLY, 

2010, p. 152).  

Em síntese, dependendo da estrutura de oportunidades políticas que se configure em 

determinado momento histórico, os movimentos sociais irão escolher determinada “estratégia 

de mobilização” (ALONSO et al, 2007, p. 153) e os “quadros interpretativos” (TARROW, 

2009, p. 40) ou “frames” (ALONSO et al, 2007, p. 156)
32

 mais adequados para iniciar novas 

fases de confronto. Na trajetória do movimento ambientalista brasileiro (MAB), por exemplo, 

é possível destacar três oportunidades políticas fundamentais: o processo de 

redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte e a Conferência da Organização das 

Nações Unidas sobre meio ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (Rio 92). Nesses 

momentos foram configurados “ciclos de protesto” 
33

 e “os grupos ambientalistas tiveram de 

definir um conjunto mínimo de padrões de formas de pensar e agir comuns” (ALONSO et al, 

2007, p. 158).  

Ao longo da história da UHE Belo Monte – desde os primeiros estudos de viabilidade 

na década de 1970, até 2015, quando a usina está prestes a iniciar suas operações - o sistema 

político do Brasil passou por mudanças profundas. Essas mudanças refletiram na estrutura de 

oportunidades políticas que se configuraram para a atuação dos diferentes agentes sociais 

envolvidos no conflito socioambiental ao redor da construção da usina. Durante o regime 

militar o planejamento energético do país era decidido exclusivamente no âmbito do governo 

federal, com apoio de empresas de consultoria privadas para a elaboração de estudos de 

viabilidade econômica e participação de empreendedores privados dispostos a investir nos 

projetos. Não se tem registros nessa época de manifestações públicas contrárias ao projeto de 

construção de usinas hidrelétricas ao longo do Rio Xingu, até mesmo porque esse 

planejamento não era divulgado à população brasileira. De acordo com documentos do 

Instituto Socioambiental e Movimento Xingu Vivo Para Sempre as manifestações de 

contestação desse projeto começaram a ocorrer na década de 1980, quando o regime militar 
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 Esses termos são usados por autores como Tarrow para “descrever os significados compartilhados que 

inspiram as pessoas a participar de uma ação coletiva” (TARROW, 2009, p. 41). 
33

 Definição de Tarrow, 2009, citada por Alonso, 2007: “sequências escalonadas de ação de maior frequência e 

intensidade do que o normal, que se estende através de vários setores e regiões da sociedade (E) envolvem novas 

técnicas de protestos e novas formas de organização” (ALONSO et al, 2007, p. 158)  
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encontrava-se em fase de declínio, com diminuição da sua capacidade de repressão sobre 

grupos opositores ao regime. Nesse momento da história, os movimentos sociais assumiram 

papeis de protagonistas no cenário politico, aglutinando demandas sociais em torno de si e 

inserindo-as na agenda política nacional. Algumas dessas demandas foram e continuam a ser 

contempladas pelos governos democráticos instalados desde o fim da década de 1980. 

Certamente existem diferenças entre os governos democráticos de cada presidente da 

república que assumiu o cargo desde então (Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC, Lula e 

Dilma) em relação ao tratamento dado aos movimentos sociais. Porém não cabe aqui uma 

análise pormenorizada dessas diferenças, uma vez que isso fugiria ao escopo da pesquisa. 

Vale dizer, apenas, que com a redemocratização alguns dos representantes dos movimentos 

sociais e ambientalistas foram sendo cooptados pelos governos ao longo dos anos com o 

intuito de diminuir a tensão com os movimentos sociais e demonstrar que estão dispostos a 

incorporar as suas demandas no planejamento das políticas públicas nacionais. O Movimento 

Ambientalista Brasileiro (MAB), por exemplo, constituído em sua maior parte por membros 

da classe média, esteve conectado nas suas origens com os demais movimentos sociais 

populares atuantes no fim do governo militar no Brasil (movimentos de operários, de 

servidores públicos, de moradores de periferias dos centros urbanos, entre outros). Assim 

como eles, o MAB foi favorecido pela conjuntura política daquela época, de crise interna na 

coalização do regime, liberalização de algumas vias de expressão política e diminuição da 

censura prévia aos meios de comunicação. (ALONSO et al, 2007, p. 153). Naquele contexto, 

os movimentos sociais assumiram posições de destaque na política nacional e foram capazes 

de influenciar aspectos decisivos da nova constituição que viria a ser oficializada em 1988. 

Um dos principais efeitos desse processo, entretanto, foi a “institucionalização de vários 

movimentos sociais sob a forma de associações formais ou de partidos políticos” (ALONSO 

et al, 2007, p. 152).  O MAB foi especialmente favorecido pela criação da Secretaria Especial 

de Meio Ambiente no governo federal, em 1973, e pela agenda ambiental que começou a ser 

construída internacionalmente a partir da Conferência da Organização das Nações Unidas 

sobre o tema, em Estocolmo, no ano de 1972, e culminou na Rio 92, com influências diretas 

sobre a agenda ambiental nacional. Dessa forma, o desenvolvimento do MAB culminou na 

virada do século em um processo amplo de “profissionalização e consequente despolitização 

da questão ambiental – processo similar ao europeu” (ALONSO et al, 2007, p. 165). 

 

3.2.2.1. Aspectos jurídicos do conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte 
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No que se refere à legislação ambiental, na visão de Vainer, apesar de o Brasil já 

contar com um aparato institucional e técnico operacional de proteção ao meio ambiente, 

pode estar havendo o “recrudescimento de um tratamento insensível e irresponsável dos 

impactos sociais e ambientais de grandes barragens” (VAINER, 2007, p. 122), com omissão 

das questões sociais e ambientais nas leis de concessão e a violência do poder de 

desapropriação executado por empresas privadas em nome da utilidade pública. Esses 

processos ficam claros no caso da UHE Belo Monte. Em primeiro lugar, embora formalmente 

exista um rigor técnico na análise da sua viabilidade socioambiental, no licenciamento 

ambiental e na fiscalização do cumprimento das condicionantes do empreendimento - com 

base no EIA-Rima, LP, LI, PBA e pareceres técnicos do Ibama e Funai, na prática as decisões 

são politizadas e existe uma flexibilidade muito alta por parte dos órgãos reguladores em 

relação aos prazos para cumprimento das ações de compensação socioambiental pelo 

empreendedor. De acordo com as condicionantes da LI emitidas em junho de 2011, por 

exemplo, a Norte Energia S. A. deveria ter implantado até junho de 2014 um sistema 

completo de saneamento básico
34

 que cobrisse cem por cento das residências dos municípios 

de Altamira, Vitória do Xingu, Belo Monte, Belo Monte do Pontal e comunidades rurais da 

Volta Grande do Xingu. Isso se justifica porque atualmente todo o esgoto dessas cidades é 

jogado no Rio Xingu e com o futuro fechamento da barragem principal o rio correrá mais 

lentamente nos trechos que passa por essas cidades e por isso é preciso tratar o esgoto antes de 

jogá-lo no rio; para não comprometer a qualidade da água utilizada por essas populações. Em 

outubro de 2014 Altamira estava com muitas obras em andamento, a maioria delas 

relacionadas a essa condicionante – principalmente escavação de ruas para passagem da 

tubulação - mas a meta não foi alcançada em 2014. Esse é apenas um exemplo dentre outros 

atrasos significativos no cumprimento das condicionantes socioambientais do 

empreendimento
35

. Entretanto, mesmo que sejam comprovados, sob a ótica do governo esses 

atrasos são justificáveis e não passíveis de serem penalizados com multas ou com a 

paralização das obras. O Ibama e outros órgãos do governo federal exigem explicações, 

realizam visitas técnicas, cobram resultados e prazos, mas ainda não houve punição do 

empreendedor. Quando um prazo de uma condicionante socioambiental previamente 
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 A condicionante refere-se a abastecimento de água, esgotamento sanitário, aterro sanitário, projeto básico de 

remediação do lixão e drenagem urbana. 
35

 O instituto Socioambiental apresentou em 14/04/2014 um infográfico de acompanhamento das condicionantes 

com base nos pareceres técnicos dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização das condicionantes da LI do 

AHE Belo Monte. Das 54 condicionantes previstas 14 não foram atendidas, dentre as quais 11 delas estão 

relacionados com a mitigação de impactos sobre as populações indígenas presentes no território do entorno da 

obra e tem natureza preventiva, ou seja deveriam ter sido executadas antes do início da instalação da usina. 

Fonte: http://www.socioambiental.org/esp/bm/condicionantes.asp. 

http://www.socioambiental.org/esp/bm/condicionantes.asp
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estabelecido está prestes a ser extrapolado, o empreendedor apresenta um novo termo de 

compromisso com a revisão desse prazo. Isso é suficiente para o governo aprovar novas 

metas, prazos e resultados no âmbito das medidas de compensação socioambiental. Na visão 

do Promotor 1 do MPF, entrevistado pela presente pesquisa, para que a escolha do governo de 

construir a UHE Belo Monte fosse legitimada pela sociedade a qual ele representa, foi preciso 

ele firmar alguns compromissos públicos. O principal compromisso são com as “regras” do 

licenciamento ambiental brasileiro e demais legislações relacionadas a esse tipo de 

empreendimento. A partir daí não existem mais escolhas. Trata-se de manter o processo 

dentro da legalidade. Porém os desrespeitos às condicionantes pelo empreendedor e a falta de 

punição por parte do Estado são provas contundentes de que essas regras não estão sendo 

respeitadas. Analisando principalmente as condicionantes relacionadas às comunidades 

indígenas, ele afirma que os impactos sobre essas comunidades foram previstos pelo EIA-

Rima da UHE Belo Monte, porém as ações previstas para mitiga-los não foram realizadas. 

Uma evidência disso é o descumprimento de condicionantes socioambientais como a da 

estruturação da Funai, que ainda nem foi iniciada e havia sido prevista como condição prévia 

no EIA-Rima e novamente prevista no Plano Emergencial do Componente Indígena do PBA 

para ser finalizada até no máximo 2012. Sem essa reestruturação a Funai de Altamira é 

incapaz de atender as aldeias indígenas da região, especialmente depois dos efeitos da 

chegada da UHE Belo Monte sobre elas. Ainda assim, não houve nenhuma punição à Norte 

Energia S. A. e as obras de geração de hidroeletricidade continuam em andamento sem 

qualquer interrupção.  

Ou seja, um instrumento como as condicionantes da LI, cujo cumprimento deveria 

servir como condição para a continuidade das obras, torna-se meramente consultivo; uma vez 

que seus prazos estão sendo continuamente violados sem consequências jurídicas mais 

drásticas para os violadores. Em teoria a Licença Ambiental de Operação (LO) do 

empreendimento só poderá ser emitida se todas as condicionantes forem cumpridas. Será 

preciso monitorar o processo de requerimento da LO pela Norte Energia S. A e a resposta do 

Ibama para saber se dessa vez o governo vai ser mais rígido na aplicação da lei do que foi na 

emissão das duas licenças ambientais anteriores (LP e LI). O Gerente de Relações 

Institucionais do CCBM em sua entrevista afirmou que a Norte Energia S. A. não irá adiar 

mais uma vez o prazo de cumprimento das condicionantes, mas devido ao histórico 

apresentado anteriormente é preciso ter muita cautela com esse tipo de afirmação. 

Têm que ser cumprido porque se não forem o Ibama não dá licença de geração de 

energia. A licença de operação está atrelada ao cumprimento das condicionantes, 

então se a Norte Energia S. A. até o dia que ela disse que ia jogar energia no sistema 
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não tiver com ela em ordem, ela não joga a energia no sistema. Não jogando essa 

energia no sistema ela vai ter que comprar energia. (...) Ela tentou pedir o adiamento 

das condicionantes e já foi negado. Ela já está lascada. Então agora é correr, correr e 

correr e fazer o que tem que ser feito. (Trechos de entrevista: Gerente de Relações 

Institucionais do CCBM, Altamira, out/2014). 

 

Além disso, os órgãos reguladores na prática não possuem poder político para aplicar 

multas e sanções, pois isso atrasaria o cronograma de geração de eletricidade do AHE Belo 

Monte, contrariando diretamente os interesses da PR. Nesse contexto a estrutura de 

oportunidades políticas não penaliza os responsáveis pelo empreendimento (empresas 

concessionárias, empresas construtoras e órgãos públicos do poder executivo federal) por 

atrasos e descumprimentos das condicionantes e, assim, promove a falta de compromisso do 

empreendedor com as medidas de compensação socioambientais assumidas ao longo do 

processo de licenciamento. Esse processo está relacionado com a forma como o poder 

judiciário se posiciona frente às omissões das questões sociais e ambientais da política 

energética brasileira. Independente dos inúmeros protestos, denúncias a ações civis públicas 

de ONGs, movimentos sociais e MPF contra o AHE Belo Monte, os juízes brasileiros, 

principalmente aqueles das instâncias intermediárias e superiores do judiciário, em geral, 

invocam a utilidade pública de uma grande UHE como Belo Monte em suas decisões 

favoráveis a continuidade do empreendimento, sem penalização para atrasos no cumprimento 

das condicionantes. A prioridade é a geração de energia para o desenvolvimento do país e são 

esses os prazos que os preocupam. Por esse motivo todas as decisões contrárias a Belo Monte 

tomadas no passado por tribunais de primeira instância foram suspensas, por ameaçarem a 

ordem pública ou a segurança nacional. Esse tipo de recurso jurídico é capaz de suspender 

imediatamente qualquer sentença contrária ao AHE Belo Monte definida por tribunal que 

esteja abaixo do Superior Tribunal Federal (STF) 
36

. Assim, o judiciário, alinhado com o 

executivo federal, parece estar disposto a valer-se dessa argumentação sempre que houver real 

ameaça de paralização dos canteiros da obra. Isso permite ao empreendedor manter seu 

cronograma de obras e de certa forma isenta o governo de fazer uma avaliação mais rigorosa 

das politicas socioambientais compensatórias do AHE Belo Monte. Entretanto, a principal 

consequência desse tipo de atuação por parte do poder judiciário é a restrição das 

oportunidades políticas dos agentes de oposição à UHE Belo Monte. A legalidade do 

empreendimento é assim conquistada por meio de um mecanismo jurídico que praticamente 
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 Na interpretação de Bermann (2012) o artigo 4º da Lei nº 8.437 de 30 de junho de 1992 que dispõe sobre 

medidas cautelares contra atos do poder público e dá outras providencias permite que o juiz do Superior Tribunal 

Federal alegue ““grave lesão à economia pública” a interrupção de uma obra, via de regra, mencionando os 

investimentos já incorridos ou a perda de postos de trabalho em virtude da interrupção”.  
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anula a possibilidade de oposição, já que nenhum tipo de argumento contrário à UHE Belo 

Monte é mais persuasivo juridicamente que a “ordem pública” e a “segurança nacional”. Esse 

mecanismo também atua como uma “blindagem” política do governo e do empreendedor, 

uma vez que lhes confere bastante autonomia para decidirem sobre os rumos da política 

energética brasileira, independente das críticas e denúncias da sociedade civil. 

Existe uma opção do governo que ela é ilegítima, ela é eu diria até totalitária, de 

desenvolver esse empreendimento à margem da legalidade. (...) O empreendedor 

tem poder para reescrever as suas obrigações sem consequências. (...) (Trechos de 

entrevista: Procurador 2 do MPF, Altamira, out/2014) 

Aos grupos opositores cabe a tarefa de interpretar essa situação e atuar para conquistar 

maior poder político dentro do conflito. A atual estrutura de mobilização do movimento 

ambientalista, por exemplo, fundamentada na profissionalização de ONGs, na formação 

técnica dos seus membros e no ativismo em rede, parece ser insuficiente para isso, pois as 

principais decisões sobre a política energética brasileira continuam sendo tomadas pelo 

executivo federal em acordo com empreendedores privados e com poucos mecanismos 

efetivos de consulta pública. O legislativo e o judiciário, por sua vez, costumam não contrariar 

essas decisões, mas legitimá-las.  

Outro desafio para os opositores da obra é a desmobilização de grupos de atores e 

movimentos sociais que historicamente se opuseram a obra, ocasionada, entre outros motivos, 

pelo processo de desapropriação, reassentamento e indenização das pessoas impactadas pelas 

obras. A individualização da decisão sobre aceitar ou não o reassentamento ou indenização e 

outras medidas compensatórias enfraquece os movimentos e organizações comunitários. 

Famílias são obrigadas a tomarem decisões fundamentais para o futuro de seus integrantes, 

em um curto espaço de tempo, com pouco poder de barganha na negociação com a Norte 

Energia S. A., uma vez que em última instância, se for comprovado a utilidade pública de 

determinada desapropriação, o poder judiciário muito provavelmente decidirá em favor do 

empreendimento e da desapropriação. O impacto psicológico desse processo é descrito por 

um dos diretores do FVPP da seguinte forma: 

A pessoa que mora cem anos numa casa vai ter que sair, aí quando a gente fala com 

o pessoal da Norte Energia,   (...) gente, mesmo que as pessoas morem numa palafita 

lá em cima do Igarapé, mas vocês têm que chegar com jeito com elas. Elas moram 

ali há décadas, ela criou uma relação ali. Porque eles chegam falando: mas vai sair, 

vai para um lugar melhor. Sim, mas a gente tem que ter jeito para falar, é do ser 

humano isso, você está fazendo não sei quanto tempo uma coisa e você mudar de 

repente é um choque. Eu vou para a paulada com eles, eu digo para eles que eles são 

um terror para conversar com o povo. Porque eles têm dinheiro não sabem 

conversar. Porque há que ter outra relação. A pessoa está ali perto do vizinho, aquele 

vizinho que pega uma coisa emprestada, pega outra, e de repente muda tudo. E o 

psicológico? (Trecho de entrevista: Diretor 1 da FVPP, Altamira, set/2013)). 
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Para os pescadores que moravam nessas localidades que serão alagadas e que estão 

tendo que deixar suas propriedades o impacto é maior ainda, pois com essa mudança eles 

perdem o seu contato com o rio e com a fonte da sua subsistência, a pesca artesanal. Por isso a 

colônia de pescadores de Altamira se aliou aos índios citadinos para buscar um terreno para o 

reassentamento que fosse próximo de um Igarapé. Na época da entrevista o presidente da 

colônia afirmou que havia um terreno que já estava em processo de desapropriação para servir 

a esses fins e que agradaria aos pescadores; ele estava confiante de que esse projeto seria 

concretizado.  

O preço das coisas foi lá para as alturas, a começar da moradia. Eu conheço um 

cidadão ali que tinha uma vila bem perto da minha casa, o aluguel dele era um 

salário mínimo, sempre baseou num salário mínimo que eram umas casinhas mais 

ou menos (...) Com esse movimento três salários ele está cobrando. (...) É que nem 

essa realocação daqui, o cidadão que pegar uma casa está tudo bem, mas se ele pegar 

o dinheiro... porque as casas aqui você vê que é tudo de madeira, não tem valor. Se 

ele pegar cinquenta mil num valor de uma casa dessa aqui onde que ele vai comprar 

outra? Ele vai comprar um terreno bem longe daí, lá nos bairros bem distantes que o 

valor de um terreno é trinta, quarenta mil. Ele vai vender a casa dele, ou ele vai 

pegar esse dinheiro da casa dele, dinheiro não se segura. (...) Pescador? Desde 2012 

a gente estava procurando um reassentamento próximo à margem do rio, colônia 

entrou com um pedido de que o pescador fosse reassentado próximo do rio, isso aqui 

tudo mora pescador nos igarapés, Panela, Altamira e Ambé e aí na beira do rio 

Xingu mesmo. Pescador para se realocar lá mais Jatobá agora é cinquenta reais um 

frete de carroça. Aqui tem pescador que morava aqui na rua da pescaria e não 

pagava nada, custo zero, ele chegavam encostava a canoa no porto e levava tudo nas 

mãos para a sua casa. aqui na margem do igarapé Altamira, na margem do Ambé 

tudo era desse jeito, encostava e já era o quintal das casas. Essa mudança que a gente 

viu que vai ficar difícil para os pescadores e por aí nós começamos a trabalhar em 

cima do reassentamento dos pescadores próximos ao rio. Estava difícil, chegou 

também os índios citadinos, estão hoje junto comigo, (...) Eles me ajudaram muito 

nessa luta até que chegamos a conquistar a nossa área.  (...) Lá é uma área de 

cinquenta mil hectares, é uma área bastante grande, e acho que vai dar umas 

oitocentas casas. (Trecho de entrevista: presidente da Colônia Z-57, Altamira, 

out/2014). 

 

Assim, será muito difícil para os grupos opositores à UHE Belo Monte frearem esse 

processo de reassentamento. As pessoas que já foram indenizadas ou reassentadas 

dificilmente se mobilizarão da mesma forma que antes. Parece mais provável que esses 

grupos reorientem suas ações para a luta por direitos constitucionais dessas populações 

reassentadas como direito à moradia, transporte, educação, saúde, etc. 

 

3.2.2.2. Participação popular nos processos decisórios do Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte (AHE Belo Monte) 
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Existem muitos interesses em torno da UHE Belo Monte. Entretanto, a análise dos 

processos decisórios mais relevantes no histórico do conflito
37

 indica que os interesses do 

governo e do empreendedor prevalecem sobre os demais nesses momentos. Isso não significa 

que não esteja havendo consulta e diálogo com ambientalistas, populações atingidas e outros 

movimentos sociais, apenas sinaliza que dentro de uma determinada estrutura de 

oportunidades políticas a participação em audiências públicas, conselhos de desenvolvimento, 

câmaras técnicas e demais instrumentos formais de participação popular não está se 

traduzindo necessariamente em maior democratização dos processos de planejamento, 

licenciamento, construção e operação da UHE Belo Monte. A perspectiva dos “estudos 

territoriais”, nesse sentido, incentiva: 

o estudo dos mecanismos de governança subjacentes à composição e à atuação dos 

conselhos de desenvolvimento, em torno da pergunta: são capazes de oferecer 

oportunidades de inovação organizacional que estimule o empreendedorismo 

privado, público e associativo em suas regiões respectivas? (ABRAMOVAY, 2007, 

p. 3). 

 

A resposta que poderíamos imaginar da “sociologia dos conflitos ambientais” 

(ALONSO; COSTA, 2002 (2), p. 1) para o caso da UHE Belo Monte seria não. Para autores 

dessa linha de pesquisa, a disseminação de práticas e instituições participativas no processo de 

licenciamento ambiental brasileiro não resultou em consenso; pelo contrário, produziu muito 

conflito. Uma das explicações para isso no caso do AHE Belo Monte pode residir no fato de 

que os mecanismos de diálogo, consulta e prestação de contas entre empreendedor, os órgãos 

públicos responsáveis e a população local não possuem atribuições legais para realmente 

incorporar as demandas e propostas das populações locais nas principais decisões do projeto e 

da obra. A legislação ambiental brasileira exige, entre outras coisas, que seja feita uma 

avaliação de impacto ambiental de grandes obras de infraestrutura como, por exemplo, a UHE 

Belo Monte. Para tanto é preciso que os seus responsáveis comprovem a viabilidade 

econômica e socioambiental do empreendimento frente aos órgãos públicos fiscalizadores e, 

também, frente à população diretamente afetada pela obra. Para se comprovar isso foram 

criados procedimentos ao longo do processo de licenciamento como o EIA-Rima e as 

audiências públicas, que devem ocorrem antes da emissão da LP. No caso do AHE Belo 

Monte, nesses momentos anteriores a emissão da LP, houve uma intensa mobilização 

contrária ao empreendimento por parte de diversos setores da sociedade civil a nível local, 

nacional e até mesmo internacional. Acadêmicos de diversos campos do conhecimento 

coordenaram a publicação do “Painel de Especialistas – Análise Crítica do Estudo de Impacto 

                                                           
37

 Decreto Legislativo 788/2005, LP (2010), LI (2011). 
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Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte”, técnicos do Ibama e da Funai 

emitiram pareceres apontando a insuficiência de informações do EIA-Rima para subsidiar a 

emissão da LP. Foram abertas ações civis públicas por organizações da sociedade civil e pelo 

MPF. Nas audiências públicas muitas pessoas tiveram a oportunidade de falar ao microfone e 

pronunciar suas queixas e demandas. Indígenas e outras organizações sociais organizaram 

passeatas e protestos. Atores e outras personalidades participarem de uma campanha para 

impedir a construção da UHE. Porém, esses modelos participativos não foram e continuam 

não sendo capazes de paralisar a obra ou promover qualquer mudança mais radical no 

cronograma de obras do AHE Belo Monte. As deliberações dentro desses espaços são 

encaradas pelo governo, empreendedor e poder judiciário como sugestões. A decisão de 

implantá-las caberia ao governo, em acordo com o empreendedor. Isso demonstra que devido 

à atual estrutura de oportunidades políticas, movimento ambientalista, indígenas, MPF e a 

igreja católica possuem poderes insuficientes para influenciar os resultados do conflito 

socioambiental ao redor da UHE Belo Monte. Além disso, também se percebe um alto grau de 

coesão entre os atores sociais da frente pró-Belo Monte (governo federal, poder judiciário e 

Norte Energia S. A.), que permite que os processos de participação popular ocorram em 

conformidade com a legislação ambiental, sem que isso ocasione uma revisão das decisões 

que lhes favorecem. O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS 

Xingu) é um exemplo disso: as decisões que são tomadas nesse conselho desde o início de 

suas reuniões em 2011 são incapazes de impor qualquer alteração de cronograma ao AHE 

Belo Monte e concentram-se na seleção de projetos de desenvolvimento locais submetidos 

por órgãos das administrações públicas municipais, empresas e associações locais. Seus 

principais críticos ainda apontam para o efeito desmobilizador que exerce sobre as lutas 

contra a UHE Belo Monte - assim como acontece com as indenizações e reassentamentos, a 

participação no PDRS Xingu e o eventual recebimento de recursos para a execução de 

projetos sociais enfraquece os movimentos sociais que incialmente se opuseram a UHE Belo 

Monte. Os comitês do processo de licenciamento do Ibama e do PDRS Xingu foram muito 

criticadas por uma das lideranças do MXVPS. 

Essa Elabore (empresa contratada pela Norte Energia S. A. para conduzir as 

audiências públicas e os comitês do processo de licenciamento ambiental), ela faz 

assim: olha, nós queremos tantas pessoas para participar desse comitê aqui, que é o 

cronograma para mostrar para o Ibama. Vão lá e veja, aquelas pessoas que falarem, 

que questionarem, essas pessoas não, essas não servem. Então ninguém que 

questiona os direitos da população está lá dentro. Só tem pessoas que podem até 

questionar, mas não têm o contato com a população e que a população não sabe de 

nada. É só para legitimar. Aí eles pegam a lista de assinatura, bate foto para mostrar 

para o Ibama que eles estão cumprindo o cronograma que o Ibama mandou. 

Audiência pública é só cumprimento de cronograma. Nada que se fale de audiência 
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pública desse projeto é levado em conta, tudo é farsa. (...) Têm vários, tem comitê 

dos pescadores, tem comitê indígena, tem comitê para todo lado. Eles conseguiram 

com isso dividir os movimentos sociais. A política que eles fazem, que a Norte 

Energia S. A. faz, que o consórcio faz, que essa empresa Elabore faz é a divisão 

social, é a divisão das pessoas, das comunidades, dos movimentos para uma forma 

de melhor tapear como eles estão tapeando. (Trechos de entrevista: liderança 1 do 

MXVPS, Altamira, set/2013). 

 

Em relação ao caso específico dos indígenas e dos recursos que foram destinados a 

cada aldeia no contexto do Plano Emergencial do Componente Indígena do PBA, o 

funcionário da Funai entrevistado pela pesquisa foi enfático ao denunciar os efeitos negativos 

que esses tiveram sobre o modo de vida das comunidades afetadas.  

Cada aldeia na época teria direito ao repasse de um valor para ser usado em 

atividade de segurança alimentar, garantir pelo menos que os índios não 

abandonassem as suas atividades tradicionais agrícolas. Outra voltada para melhorar 

aspecto na área de educação, na área de saúde, em termos de segurança. Mas aí num 

determinado momento você não consegue segurar a pressão que os índios também 

estavam fazendo. “Pô, a Funai vai querer dizer o que eu vou gastar? Eu tenho 

autonomia.” Nessa hora tem autonomia, né? Aí alguns deles vão usando até a 

própria legislação em vigor, “Nós não somos mais tutelados.” E por aí vai, “Nós 

querer gerir nossos próprios recursos”. Nós entre aspas, né?  Tem lideranças 

responsáveis e tem lideranças irresponsáveis. Muito deles torraram o dinheiro. Muita 

dessas lideranças, dessas 38... Porque tem o cacique, tem um substituto, um vice 

cacique, aí você dobra essa quantidade de pessoas que estão vindo aqui na Norte 

Energia, por conta de atraso, pressionam, forçam a barra, aí a Norte Energia S. A. 

acaba liberando. E aí o que era para ser aplicado no sentido de melhorar as 

condições de vida das comunidades foi desvirtuado. Aí tem índio comprando 

aparelho de som, o consumismo de bens industrializados foi terrível. Às vezes você 

chegava numa aldeia dessa e encontrava um depósito lá, um espaço lá com material 

se deteriorando, arroz, feijão porque às vezes comprava por comprar. E depois deu 

dois anos, corte, sem dinheiro. A Funai teve que intervir, o ministério público, no 

sentido de ‘E agora?’ tem índios que diminui até as suas atividades agrícolas, quase 

ficaram sem roça; e uma roça dentro de uma região como essa aqui ela é 

fundamental para a sobrevivência do índio, é de lá que ele tira batata, a mandioca, a 

farinha, é de lá que ele tira uma parte do seu sustente e isso foi afetado. (...) Cortou 

porque o plano emergencial estava para dois anos apenas, foram 24 meses apenas. 

(...) 2011 até 2012. Setembro de 2010 até setembro de 2012, por aí. Nesse intervalo 

o que aconteceu foi os mais absurdos.(...) os Caiapós desde o começo foram contra. 

Os índios também foram contra inicialmente, depois teve um momento que eles 

perceberam que se é uma obra do governo tem um peso grande e se a gente ficar 

batendo, brigando não vai dar certo. Esses índios eram todos um bloco só, todas as 

aldeias eram um bloco só. Nos primeiros momentos de mobilização (...) um 

determinado momento em diante pronto, começaram a negociar individualmente. 

Era só o que a Norte Energia queria. (Trechos de entrevista: Funcionário Funai, 

Altamira, out/2014). 

Poderia se contra argumentar que o PDRS Xingu é um conselho de desenvolvimento 

com real participação popular (seu Conselho Gestor é composto por cinquenta por cento de 

membros do governo e cinquenta por cento de membros da sociedade civil), capaz de traduzir 

demandas das populações locais em projetos de desenvolvimento para a região, já que dispõe 

de aproximadamente sessenta milhões de reais anualmente para investimentos em projetos de 

desenvolvimento local nos onze municípios considerados impactados pela UHE Belo Monte. 

Esse argumento foi utilizado por um diretor da FVPP. 
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O PDRS Xingu é um instrumento também que está em construção. Mas ele é um 

espaço legal porque lá tem os três níveis de governo e a sociedade civil. 

Evidentemente que como tem só três anos de funcionamento a gente está 

aprendendo ainda, mas é um espaço bem legal de diálogo. É um espaço interessante. 

(...) Eu acho que o diálogo é importante, do governo com a sociedade, mas, 

sobretudo ele é importante também porque ele tem um pequeno recurso, eu digo 

pequeno porque se você pegar quinhentos milhões divididos pela população da 

região dá uma marrequinha para cada um, e tem também os recursos que as 

entidades, o poder público pode estar fazendo projetos para fortalecer a sociedade. 

Então eu acho legal nesse sentido. Mas, sobretudo por causa do diálogo que você 

constrói ali, algumas questões que já são debatidas lá independente do recurso. 

(...)Participo. Eu sou paga para participar das coisas e aquilo que eu não sou eu vou 

assim mesmo. (...) ele (PDRS Xingu) é formado em câmaras técnicas. Por exemplo, 

tem a câmara técnica de saúde, aí tem um grupo que discute só saúde. Aí tem a de 

inclusão social e cidadania que é a que eu participo que discute educação, segurança. 

(Trechos de entrevista: Diretor 1 da FVPP, Altamira, set/2013). 

 

Mas esse tipo de análise não leva em consideração, por exemplo, que a Coordenação 

Geral – órgão que fica acima do Conselho Gestor na hierarquia das decisões do PDRS Xingu 

- é composta por três membros do governo (representando as esferas municipal, estadual e 

federal) e apenas um membro da sociedade civil e que, dessa forma, o governo consegue 

exercer mais influência política na seleção dos projetos que a sociedade civil. Outro ponto de 

atenção quanto a real contribuição do PDRS Xingu para o desenvolvimento local reside no 

fato de haver pouca sistematização de resultados e prestação de contas dos projetos 

executados até o momento. Nos três primeiros anos de obras a gestão do PDRS Xingu era 

feita pela Norte Energia S. A., sem uma definição clara do processo e critérios de seleção de 

projetos para receberem investimentos e sem processos de sistematização de metodologia e 

dos resultados que permitissem um acompanhamento dos desdobramentos desses projetos 

aprovados. A principal preocupação atual é com a continuidade desses projetos e com o 

legado que deixarão para o desenvolvimento da região. O funcionário da consultoria 

contratada pela Norte Energia S.A para gerir o PDRS Xingu entrevistado pela presente 

pesquisa mencionou que como empresa eles também estavam cientes desse desafio. 

A gente está correndo contra o tempo para tentar compensar realmente essa questão 

de promover (...) o desenvolvimento da região independentemente se está atrasado 

ou não a gente vai ter que promover o desenvolvimento dessa região porque é o que 

vai (...) ficar para a região. O PDRS tem que pensar dessa forma. O que vai ficar? 

Esses projetos que estão sendo desenvolvidos pelo PDRS vão ter uma continuidade 

depois que... Porque todos os projetos são aprovados para um ano, eles têm uma 

execução de um ano, eles não podem ficar... financiando aquele mesmo projeto 

vários anos. Ele pode ter uma continuidade, ele deve ter uma continuidade. (...) O 

PDRS tem que dar suporte para aquele projeto se auto sustentar. Esse é o objetivo do 

PDRS, é tentar... porque assim, o que acontece? Não adianta a gente construir um 

posto de saúde, como está sendo construído até hoje postos de saúde, se a prefeitura 

não tem como manter esses postos de saúde. Não adianta produzir desenvolvimento 

que só funciona durante o período que o PDRS construiu e equipou. Mas os 

profissionais quem vai contratar? Quem vai manter esse posto de saúde com os 

equipamentos quando quebrar? Então assim, o objetivo da gente quando chega nessa 

etapa é tentar saber realmente se isso está trazendo realmente benefício para a 
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sociedade. Se não estiver, porque não? (Trechos de entrevista: coordenador de 

projetos da PM21, Altamira, out/2014). 

 

Nesse contexto, ainda existe abertura para discricionariedade política na seleção dos 

projetos e descompromisso com os seus resultados. Somente em fevereiro de 2014 foi aberta 

uma licitação para contratar uma consultoria para encarregar-se da gestão do PDRS Xingu. A 

empresa vencedora atualmente está buscando consolidar uma gestão baseada em abertura de 

editais anuais de seleção, seguindo o formato de outros editais públicos. 

 

3.2.3. Repertórios contenciosos 

Para Alonso e Costa existem três tipos de agentes do conflito ambiental: o movimento 

social, a estrutura burocrática e os peritos e cientistas (ALONSO; COSTA, 2002 (2), p. 28), 

cada um com sua forma de agir e de pensar. Souza e Jacobi criaram uma matriz, chamada 

“Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil: A posição dos principais atores sociais 

envolvidos”, que cruza de um lado os três principais grupos de atores sociais envolvidos com 

esse tipo de empreendimento – a) governo; b) empreendedores e; c) populações atingidas, 

movimento social, ambientalistas e Ministério Público – e do outro os principais pontos 

divergentes entre esses atores – a) Estudo de Impacto Ambiental - EIA; b) necessidade de 

expansão do parque de geração hidrelétrica; c) hidrelétricas e crescimento econômico do país; 

d) legislação e; e) trato com as populações atingidas (SOUZA; JACOBI, 2010, p. 15). A 

tabela resultante é ilustrativa da posição de cada um desses grupos de atores sociais com 

relação a esses pontos de divergência. Alguns padrões podem ser observados na tabela 

reproduzida abaixo. 

Tabela 1: Empreendimentos Hidrelétricos no Brasil: A posição dos principais atores sociais 

envolvidos 

Pontos 

Divergentes /         

Atores Sociais 

Governo Empreendedores Populações Atingidas, 

Movimento Social, 

Ambientalistas e 

Ministério Público 

Estudos de 

Impacto 

Ambiental 

Criou a EPE para 

coordenar os estudos de 

novos aproveitamentos e 

realizar a avaliação 

integrada das bacias. 

A viabilidade ambiental é 

um componente que 

garante viabilidade 

econômica dos 

empreendimentos 

Os estudos buscam 

subdimensionar os reais 

impactos dos 

empreendimentos de 

maneira a viabilizá-los. 
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Pontos 

Divergentes /         

Atores Sociais 

Governo Empreendedores Populações Atingidas, 

Movimento Social, 

Ambientalistas e 

Ministério Público 

Necessidade de 

expansão do 

parque de geração 

hidrelétrica 

Países desenvolvidos 

aproveitam quase a 

totalidade do potencial. 

O Brasil só utiliza cerca 

de 30% do potencial 

hidrelétrico. 

O não desenvolvimento 

da infraestrutura penaliza 

a parcela mais pobre da 

população. 

As indústrias energo-

intensivas (exportadoras 

de minério 

principalmente) 

pressionam pela 

expansão da geração de 

eletricidade. País 

precisa rever modelo de 

desenvolvimento. 

Hidrelétricas e 

crescimento 

econômico do país 

Empreendimentos 

garantem o suprimento 

de energia necessários 

ao crescimento do país.  

Hidrelétricas geram 

empregos, royalties, 

contribuindo com o 

desenvolvimento. 

Os empreendimentos 

seguem a lógica 

empresarial e geram 

mais pobreza e exclusão 

social. 

Legislação Planejamento setorial 

incorporou a variável 

socioambiental. 

Legislação brasileira é 

moderna, mas setores 

sociais com posturas 

ideológicas contrárias a 

hidrelétricas judicializam 

a expansão da matriz. 

A legislação é cumprida 

burocraticamente, de 

maneira a viabilizar os 

empreendimentos sem 

respeito ao princípio da 

equidade 

socioambiental. 

Trato com as 

populações 

atingidas 

Existem canais de 

escuta e há crescente 

reconhecimento dos 

direitos dos grupos 

atingidos. 

Empreendimentos da 

Amazônia foram 

repensados para não 

alagar áreas indígenas e 

diminuir impactos. 

O reconhecimento aos 

direitos das populações é 

justo, mas um 

empreendimento não pode 

resolver problemas 

anteriores a ele. Se 

política de compensação 

for super estimada, os 

empreendimentos perdem 

o atrativo econômico.  

As populações 

continuam sendo 

desrespeitadas em seus 

direitos. O diálogo é 

feito de maneira 

superficial. O 

contingente de atingidos 

é sub-dimensionado. As 

políticas 

compensatórias são 

insuficientes em 

quantidade e qualidade. 

Fonte: SOUZA; JACOBI, 2010 

Por um lado, populações atingidas, movimento social, ambientalistas e MP possuem 

um posicionamento bastante crítico em relação aos empreendimentos hidrelétricos no Brasil, 

principalmente ao modo como são geridos e operacionalizados e aos seus impactos sobre as 

populações locais. Por outro lado, governo e empreendedores são conjuntamente favoráveis 

ao modelo de construção de UHEs como fontes de energia para viabilizar o crescimento 

econômico necessário ao desenvolvimento do país. As diferenças de posicionamento são sutis 
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como, por exemplo, a interpretação dos empreendedores de que existe um limite para a 

responsabilidade dos grandes empreendimentos hidrelétricos frente às populações atingidas; 

para as empresas responsáveis pelo empreendimento a “vulnerabilidade socioambiental” 

(ALVES, 2013, p. 1) dessas populações antes da chegada do novo empreendimento não 

deveria ser tratada exclusivamente pelo empreendedor, pois, nesse caso, isso poderia gerar 

uma superestimação das políticas compensatórias e perda de atratividade econômica do 

empreendimento.  

Eu não trabalhei no licenciamento, não sei como foi. Eu sei que tem uma montanha 

de condicionantes que tem que fazer, três bilhões e não sei quantos reais aí de 

condicionante e isso vai desde saneamento básico passando por construção de 

escola, de área de saúde, tudo. Se você perguntar para mim, se fosse fazer tudo 

primeiro para começar a obra depois, eu acho que não teria empreendedor que 

fizesse isso não. (...) Como o empreendedor vai pegar três bilhões e lá vai pancada, 

onde ele vai arrumar três bilhões de reais, aplicar numa cidade e só depois de tudo 

ficar pronto que ele vai construir a usina. Ou seja, ele vai aplicar três bilhões e tanto 

e vai começar a ter alguma receita dez anos depois? Não há investidor que suporta 

isso, nem o governo faz isso.  (Trechos de entrevista: Diretor Administrativo do 

CCBM, Altamira, out/2014). 

Para o governo e o empreendedor o modo como as populações atingidas estão sendo 

tratadas atualmente é satisfatório e os novos empreendimentos da Amazônia estão inclusive 

sendo repensados para terem seus impactos locais diminuídos.  O Gerente de Relações 

Institucionais do CCBM citou como exemplo disso o sistema de saneamento básico que está 

sendo implantado em Altamira, entre outros benefícios que vão ficar para a região. 

A principal compensação socioambiental imposta à Norte Energia é o saneamento 

básico, água e esgoto tratado para cem por cento da população. Eu desconheço uma 

cidade do Brasil com 120 mil habitantes que tenha cem por cento do esgoto e de 

água tratado. Eu desconheço, Altamira vai ser a primeira. Mas para isso tem que 

cortar todas as ruas, passar tubulação de esgoto por todas as ruas, fazer estações de 

tratamento, fazer elevatórias, fazer caixa d’agua e com isso o trânsito fica um caos, a 

poeira, a sujeira fica enorme. Então todo grande empreendimento tem um impacto 

inicial, não tem jeito, mas o resultado depois de implantado o empreendimento é 

infinitamente maior. Você pode ter como exemplo Iguaçu lá em Itaipu. No início da 

obra aquilo era pior do que isso aqui, era um faroeste e você vai lá hoje é uma cidade 

modelo. (Trechos de entrevista: Gerente de Relações Institucionais do CCBM, 

Altamira, out/2014). 

Com esse discurso de que estão fazendo o melhor que podem para evitar e mitigar 

impactos socioambientais, mas que não podem deixar de pensar no “interesse nacional” e com 

maior poder político e econômico do que movimentos sociais, ambientalistas, peritos e 

cientistas e, inclusive mais poderosos que o MPF, o executivo federal e o empreendedor 

fazem prevalecer as suas visões de mundo nos processos de tomada de decisão sobre as 

políticas públicas relacionadas às construções das UHEs e sofrem pouco desgaste político 

com protestos, denúncias e ações civis públicas dos seus opositores. 

Para autores da TPP o confronto faz parte do processo político; enquanto existirem 

grupos detentores de poder político haverá grupos de oposição tentando conquistar esse poder 
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em uma determinada estrutura de oportunidades políticas, que restringe as possibilidades de 

ação de todos os agentes sociais. Em um ambiente em que as ações tanto dos grupos 

favoráveis quanto dos grupos contrários à UHE Belo Monte são limitadas e restringidas pela 

mesma estrutura de oportunidades políticas, esses grupos envolvidos nas disputas precisam, 

para alcançarem seus objetivos, recorrer a distintas formas de expressão pública das suas 

posições e insatisfações políticas; motivados por uma preocupação com o entendimento do 

oponente e da sociedade em relação a sua ação. O esforço analítico dos cientistas sociais, 

segundo autores dessa corrente analítica, deve estar concentrado no “repertório contencioso” 

(ALONSO; COSTA (2002 (2), p/ 126) utilizado pelos grupos, na identificação dos agentes do 

conflito e dos principais temas em disputa, em uma perspectiva histórica e processual da 

“produção de alianças, adesão a valores, criação/redefinição de identidades” (ALONSO; 

COSTA (2002 (2), p. 126).  

No estudo de caso do conflito socioambiental relacionado à UHE Belo Monte, esse 

esforço teórico implicará necessariamente em uma simplificação dos discursos empregados e 

das formas de atuação dos atores sociais envolvidos, uma vez que cada um deles possui uma 

longa trajetória dentro do conflito, com variações de posicionamento entre seus integrantes e 

ao longo do tempo e que, por isso, a tentativa de tratar de cada uma dessas trajetórias em 

detalhes fugiria ao escopo da pesquisa. Em linhas gerais é possível tecer três comentários 

principais sobre a trajetória e o repertório das ações desses atores sociais.  

Em primeiro lugar, pode-se dizer que ao longo dos últimos anos – desde a emissão da 

LI em 2011 - alguns grupos contrários à construção da UHE Belo Monte passaram a não 

condená-la com tanta veemência. Ainda se critica muito os processos de licenciamento e 

cumprimento das condicionantes, porém a interrupção da obra parece cada vez menos 

plausível, principalmente depois de emitidas as LP e LI. Percebe-se um processo de 

desmobilização da luta pela interrupção da UHE Belo Monte, principalmente entre algumas 

etnias indígenas que se beneficiaram dos recentes planos emergenciais de compensação 

socioambiental do empreendimento, por meio do recebimento de grandes volumes de recursos 

financeiros e bens materiais da Norte Energia S. A.. Com a amenização do repertório 

contencioso utilizado pelos indígenas, o movimento ambientalista perdeu legitimidade na sua 

demanda por paralização da obra. Os conflituosos processos de desapropriação, indenização e 

reassentamento de milhares de pessoas na região também possuem um efeito desmobilizador, 

uma vez que o indenizado e/ou reassentado, ao aceitar a indenização e/ou o reassentamento, 

simbolicamente enfraquece a luta contrária à obra; sinalizando que esse é o único caminho a 

seguir, sem resistência. As negociações de desapropriação dos imóveis de bairros 
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considerados de “risco” pela Norte Energia S. A. na cidade de Altamira foram feitas “caso a 

caso”, com o proprietário de cada imóvel. Isso diminui o poder de negociação de associações 

de moradores de bairros. Os pescadores estão sendo diretamente atingidos pelas alterações 

provocadas pela barragem da UHE Belo Monte na vazão do Rio Xingu e por isso existe a 

promessa de serem contemplados com a construção de novos conjuntos de moradias em 

Altamira, em outras localidades da cidade, mais próximas dos igarapés. Mesmo que muitos 

reassentados estejam insatisfeitos com as novas residências que já estão sendo construídas, 

eles não possuem poder de mobilização para demandar qualquer alternativa de área de 

reassentamento e modelo da casa
38

. De acordo com depoimentos de moradores que já foram 

reassentados, o valor oferecido por uma indenização no ambiente urbano não era suficiente 

nem para comprar outro terreno dentro da cidade. Na zona rural e regiões de floresta ocorre o 

mesmo processo individualizado de desapropriação e indenização encabeçado pelo Estado 

brasileiro, dirigido por uma empresa privada com forte participação estatal, a Norte Energia 

S.A., intermediado por consultorias privadas. Entre pequenos e médios produtores de cacau, 

por exemplo, algumas pessoas chegaram a receber grandes quantias de recursos como 

indenização por suas propriedades, logo no início da obra, devido à urgência dos 

empreendedores em removê-los do local. No entanto, nos anos mais recentes, agricultores 

passaram a ter suas propriedades avaliadas abaixo do preço que consideram justo e a 

indenização que irão receber provavelmente não será suficiente para adquirir lotes 

semelhantes de terra na região.  

O caderno de preço que validou todas as negociações de aquisição de terra não levou 

em consideração a especulação imobiliária. Então esses imóveis foram todos 

avaliados antes do início da construção, antes do início da autorização da construção 

da obra. Quando as pessoas receberam essas indenizações em 2012, no ano passado, 

elas já não conseguem comprar imóveis semelhantes, iguais, ou melhores aos 

imóveis que elas viviam.  (Trechos de entrevista: funcionária departamento de 

comunicação do ISA, Altamira, set/2013). 

Além disso, existe uma divisão simbólica entre as organizações e os movimentos 

ambientalistas e sociais que historicamente se posicionaram radicalmente contrários à 

construção de Belo Monte. De um lado está o Movimento Xingu Vivo Para Sempre 

(MXVPS), que continua lutando pela paralisação da obra e ainda recebe apoio da igreja 

católica e de uma extensa rede de ativistas ambientalistas brasileiros e estrangeiros contrários 

à UHE Belo Monte, além de possuir contatos com lideranças indígenas que ainda se 

manifestam contrariamente ao empreendimento. Do outro lado está a Fundação Viver 
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 Nas audiências públicas e demais reuniões de apresentação do projeto para as comunidades que seriam 

reassentadas foram apresentados três modelos possíveis de moradia e representantes da Norte Energia S.A. 

diziam que a escolha do modelo seria da família reassentada. Atualmente os conjuntos de moradias estão sendo 

construídos seguindo um único modelo. 
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Produzir e Preservar (FVPP), com participantes que historicamente condenavam a obra e que 

ainda enxergam os impactos locais negativos da mesma, mas que atualmente trabalham com a 

perspectiva da construção eminente da UHE Belo Monte e propõem atividades de mitigação 

dos impactos e de promoção do desenvolvimento local e regional – via recursos investidos no 

Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu) e demais 

condicionantes socioambientais listadas na LI do AHE Belo Monte. As demais organizações 

de base da sociedade civil local também parecem ter abandonado o discurso de paralização da 

obra e assimilado a ideia de construção irremediável da UHE. Elas passaram, então, a 

direcionar suas ações para a defesa dos direitos das populações mais vulneráveis impactadas 

pela obra e para a cobrança pela execução dos compromissos assumidos pelo governo e pela 

iniciativa privada.   

Em segundo lugar, representantes locais dos setores de comércio e serviços parecem 

estar passando por uma mudança de posicionamento em relação a Belo Monte; de apoiadores 

convictos à época da discussão do projeto para a liberação das licenças ambientais, eles 

passam agora a adotar um discurso mais cauteloso, preocupados com a falta de um plano de 

médio e longo prazo para a estruturação da economia local, para não depender dos recursos da 

UHE Belo Monte. Um exemplo desse processo foi o Fórum Regional de Desenvolvimento 

Econômico e Socioambiental da Transamazônica e Xingu (Fort Xingu); grande apoiador e 

lobista pró Belo Monte nos momentos cruciais do processo de licenciamento ambiental até a 

emissão da LI, o movimento formado por grandes e pequenos comerciantes se dissolveu ao 

longo dos primeiros anos da obra. Provavelmente isso se deveu à constatação de que os 

benefícios previstos com a chegada da UHE Belo Monte não haviam se concretizado. Um 

desses benefícios esperados era a possibilidade de comercializarem seus produtos para o 

Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM. Porém, devido ao grande volume das compras do 

consórcio construtor e outras restrições de ordem técnica, os comerciantes locais não são 

capazes de atender à obra. A alimentação dos canteiros, por exemplo, chega de outros estados 

do Brasil (carne suína é comprada de empresas do sul do país). O mesmo acontece com os 

demais insumos e tecnologias empregadas na obra; não existe na região uma indústria capaz 

de fornecer carne para os canteiros de obra, por exemplo, sendo que a região de Altamira é 

uma das que mais produz gado no Pará. 

Altamira (...) de indústria não tem praticamente, tem uma ou outra coisa de indústria 

moveleira, de fazer móveis, mas é coisa pequena, coisa de trinta, quarenta 

empregados. Não tem uma indústria de transformação. (...) tem uma grande 

produção pecuária na região, mas não tem um frigorifico que industrialize essa 

carne. A carne vai para outros frigoríficos de outros lugares, vai para frigorifico de 

Santarém, perto de Marabá, de Xinguara, de Redenção, essas cidades têm 
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frigoríficos, então os produtores de boi aqui tiram os animais daqui e colocam nos 

frigoríficos dessas cidades, não tem um aqui onde transforme essa carne, 

industrialize. Para você ter uma ideia a gente compra tudo que a gente utiliza para 

fazer comida para essa montanha de gente aí a gente compra fora. (...)O consumo 

nosso aqui hoje de carne por dia para fazer refeição para todos nós funcionários, 

funcionários alojados, funcionários da cidade que trabalham, que almoçam no 

campo também e tudo, nós produzimos hoje uma média mais ou menos, nos quatro 

refeitórios que a gente tem, nós produzimos uma média hoje de mais ou menos 50 a 

60 mil refeições. (..) aproximadamente 16 a 17 toneladas de carne por dia. Ou seja, é 

uma carreta de carne praticamente que a gente consome por dia e tem que trazer 

tudo de fora. Então a cidade de Altamira não tem industrialização para segurar as 

pessoas aqui. (Trechos de entrevista: Diretor Administrativo do CCBM, Altamira, 

out/14). 

Além disso, com o pico das obras atingido e sendo ultrapassado, começa a existir o 

receio de que o aquecimento momentâneo da economia local que os favoreceu no princípio, 

principalmente o setor de serviços no município de Altamira – hotéis, restaurantes e 

construção civil -, não seja mantido por muito tempo depois da conclusão da obra. O aumento 

do número de estabelecimentos comerciais abertos respondeu às fases iniciais do 

empreendimento, quando houve a chegada de um grande contingente de trabalhadores para 

trabalharem nos canteiros de obra. A perspectiva daqui em diante é acontecer uma 

estabilização e posterior diminuição desse número de trabalhadores com o avanço e 

finalização da construção da UHE. Isso poderá impactar em uma diminuição da demanda por 

esses serviços.  

Eu quero saber o que eles vão fazer com os hotéis. Além da agricultura qual é o 

ramo bom aqui? Turismo. Mas não tem gente especializada. Turismo, serviço, é um 

negócio mais específico ainda, tem que ter uma série de expertise para tocar. Então 

essa é uma questão. Quem está preparando? Não tem ninguém preparando nada. (...) 

Então é uma decepção muito grande como brasileiro (Trechos de entrevista: Diretor 

Associação Comercial Industrial Agropastoril de Altamira - Aciapa, out/2014). 

 

Os ganhos estão concentrados em alguns setores econômicos: alimentação e 

hotelaria. Isso falando no município de Altamira. Então quem tinha uma pousada 

tem dez pousadas, quem tinha um restaurante aumentou o seu restaurante. Mas isso 

de uma forma muito vulnerável a meu ver. Então muito embora seja uma 

externalidade positiva para determinado setor da economia, é um voo de galinha 

porque no momento em que o consórcio deliberou que iria fazer o alojamento de 

seus trabalhadores entrou num colapso a cidade. Por quê? Porque você tem todas 

essas estruturas sendo desalugadas, você inflacionou a cesta básica, o restaurante 

não consegue dar conta por conta da quantidade que vende.(...)Então muitas pessoas 

já sentiram, os comerciantes já sentiram que não vão retirar o investimento feito. (...) 

Algumas lojas já fecharam porque a maioria dos trabalhadores que compram na 

cidade é de postos de trabalho de mão de obra pesado com salários baixos. Porque o 

que aconteceu também? O salário era alto num primeiro momento porque tinha a 

questão da horista, que a pessoa faz muita hora extra. Por exemplo, o esposo da 

minha secretária do lar, ele foi para lá com a carteira assinada de um salário mínimo, 

mas tirava em média R$2.700,00 porque ele fazia o turno da noite e isso com todas 

as gratificações, (...). Como agora eles cortaram tudo, cortaram tudo, ficou com um 

salário mínimo e mais alguma coisinha, gira em torno de R$1.000,00. Então o poder 

de compra deles também foi muito afetado. Eu vejo muito como uma estratégia do 

próprio empreendimento. A mesma coisa no caderno de preço das indenizações. Um 

pé de cacau custava R$96,00 e hoje é negociado a R$46,00, sem justificativa 

mínima. Eles estão sofrendo a beça. (...) Então assim, você tem uma externalidade 
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positiva muito pequena e vulnerável, a meu ver, numa classe social muito pequena, 

setores econômicos muito pequenos. Então o comércio que pensava que ia atender o 

empreendimento não está atendendo. (Trechos de entrevista: Professor UFPA 3, 

out/2014) 

 

Em terceiro lugar, o governo federal do Brasil e as empresas privadas envolvidas com 

a construção e concessão de uso da UHE Belo Monte sempre mantiveram seu posicionamento 

favorável à usina. Com 78.000MW de potencia instalada nas hidrelétricas brasileiras, o atual 

Plano Nacional de Energia – PNE (2007) prevê entre 210.000 e 250.000MW instalados na 

matriz elétrica em 2030. (SOUZA; JACOBI, 2010, p. 3). Para Souza e Jacobi: 

a defesa da manutenção da matriz elétrica brasileira e do aproveitamento do 

potencial hidrelétrico a disposição tem sido feita pela área de energia do governo e 

pelo setor privado, (...)os principais argumentos são os de que o Brasil tem grande 

potencial hidrelétrico, cerca de 260GW e só aproveita cerca de 30%, enquanto 

países desenvolvidos como os EUA, Japão, Alemanha e França aproveitam entre 

60% e 100% do potencial hidrelétrico que tem. (SOUZA; JACOBI, 2010, p. 12) 

A defesa de Belo Monte é técnica e objetiva: o PIB (Produto interno Bruto) do Brasil 

precisa crescer 5% ao ano, nos próximos dez anos. Para dar suporte a esse crescimento é 

necessário instalar 5.000MW de capacidade adicional a cada ano. O governo federal ainda 

relaciona o crescimento econômico às metas de erradicação da pobreza e distribuição de 

renda
39

. Vale salientar, contudo, que a posição majoritária do governo federal favorável à 

UHE Belo Monte, traçada pela PR, não é consensual entre os órgãos públicos envolvidos com 

a política pública e com o conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte. Dentro da 

Funai, por exemplo, ainda existe a percepção de que o processo de licenciamento de Belo 

Monte não atende aos requisitos necessários de consulta e diálogo com os povos indígenas. 

Na mesma instituição há uma preocupação com os impactos da UHE Belo Monte sobre a 

cultura e o modo de vida das diversas etnias que habitam a região; principalmente o impacto 

das políticas de compensação socioambiental da UHE Belo Monte voltadas para os indígenas, 

executadas em caráter emergencial, sem planejamento. Os procuradores do MPF envolvidos 

em ações contra a UHE Belo Monte parecem dispostos a manter suas funções de 

monitoramento, controle e denúncia de irregularidades nos procedimentos de instalação da 

UHE, independente do resultado das ações judiciais anteriores e da evolução atual das obras. 

O Ibama possui um modo de atuação na disputa que enfatiza o caráter técnico de seu 

posicionamento, baseado em legislações e procedimentos de licenciamento. Sua tarefa 
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 Para mais informações ver: “UHE Belo Monte Perguntas e Respostas” da Secretaria de Comunicação Social / 

Presidência da República - www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/faq_belomonte_182.pdf - , “Projeto da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte Perguntas Mais Frequentes” e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) / 

Ministério de Minas e Energia - www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/belomonte/BELO_MONTE_-

_Perguntas_mais_Frequentes.pdf e “Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte Fatos e Dados” e da Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE) / Ministério de Minas e Energia - 

www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/belomonte/BELO_MONTE_-_Fatos_e_Dados.pdf.  

http://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/faq_belomonte_182.pdf
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/belomonte/BELO_MONTE_-_Perguntas_mais_Frequentes.pdf
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/belomonte/BELO_MONTE_-_Perguntas_mais_Frequentes.pdf
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/belomonte/BELO_MONTE_-_Fatos_e_Dados.pdf
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principal consiste em emitir pareceres técnicos em relação ao andamento do Projeto Básico 

Ambiental (PBA). Alguns desses pareceres apontam atrasos nos planos contidos nesse 

documento e sugestões de melhorias nas ações que estão sendo executadas - sem aplicação de 

multas ou outro tipo de penalidade. Entretanto, Funai, MPF e Ibama não possuem poder 

político suficiente para alterar o equilíbrio de forças dentro do governo federal. Governos 

estaduais e municipais, por sua vez, tiveram pouca influência sobre a decisão final de 

construção da UHE e ainda convivem com certa falta de autonomia em relação aos rumos do 

empreendimento. Cabe a eles essencialmente demandar investimentos do governo federal e da 

iniciativa privada para a construção de hospitais, moradias, escolas, redes de esgoto e 

tratamento de água, etc., e compra de bens e equipamentos como automóveis, tratores, ônibus, 

etc., destinados a fins diversos. Também buscam obter recursos para financiar projetos de 

desenvolvimento local via PDRS Xingu. Assim, mesmo não sendo consensual, prevalece no 

governo federal a posição da PR, do MPOG e do MME. 

 

3.2.4. Enquadramentos interpretativos 

 

Assim como as estruturas sociais, a dimensão cultural também faz parte do processo 

político e por isso precisa ser considerada na análise de um conflito socioambiental. O 

“confronto político não nasce da cabeça dos organizadores, mas está culturalmente inscrito e é 

socialmente comunicado”. (TARROW, 2007, p. 39). Em uma estrutura de oportunidades 

políticas, configurada em um dado momento histórico, os grupos sociais existentes formam 

“quadros interpretativos”, ou “significados compartilhados”, que “justificam, dignificam e 

animam a ação coletiva” (TARROW, 2009, p. 40). Assim, por um lado, toda ação coletiva 

dos atores e movimentos sociais contrários a uma política pública de estado, “depende das 

habilidades dos ativistas de construir interpretações acerca da conjuntura em que estão 

imersos e, por meio delas, transformar descontentamento em mobilização” (ALONSO, 

COSTA e MACIEL, 2007, p. 156). Por outro lado, “os estados também estão constantemente 

enquadrando questões, tanto para ganhar apoio para suas políticas como para contestar os 

significados propostos pelos movimentos no espaço público” (TARROW, 2009, p. 41).  

No caso da luta pelos significados compartilhados da UHE Belo Monte é possível 

esboçar três quadros interpretativos principais. Em primeiro lugar, os atores sociais favoráveis 

à construção da UHE Belo Monte possuem em comum a interpretação de que é preciso 

energia para crescer e se desenvolver e, sendo assim, o Brasil deve explorar ao máximo o seu 

potencial hidrelétrico. De acordo com essa interpretação, a Amazônia é encarada como 
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fornecedora natural de energia para as demais regiões do Brasil, devido ao alto potencial de 

geração de energia de seus rios. Ou seja, independente dos impactos locais da UHE e sem 

conseguir provar ainda os benefícios da obra para a região onde ela está sendo construída e 

sua “viabilidade socioambiental”, esses atores consideram que a obra é estratégica devido a 

sua utilidade para a maioria da sociedade brasileira.  

Em segundo lugar, o grupo de atores sociais contrários a UHE Belo Monte interpreta 

que planos para a geração e distribuição de energia para o país não devem se sobrepor a um 

planejamento de médio e longo prazo para o desenvolvimento sustentável da região 

amazônica. Os discursos empregados por seus representantes orientam-se por uma ideia de 

priorizar o desenvolvimento sustentável da Amazônia em relação à necessidade de oferta de 

energia para as demais regiões do país. A defesa desse posicionamento é feita com base nos 

direitos humanos, políticos e sociais das populações que habitam o território, independente de 

quantas pessoas sejam; essencialmente o direito a discutir e, principalmente, decidir sobre os 

rumos do desenvolvimento da sua região. Para essas pessoas esses direitos estão sendo 

desrespeitados pela forma como está sendo construída a UHE Belo Monte. 

Em terceiro lugar estão os atores sociais com posições intermediárias em relação às 

duas expostas acima. De acordo com essas interpretações é preciso planejar melhor e 

aprimorar a política energética do Brasil, considerando com mais precisão os seus impactos 

locais e a participação efetiva das sociedades locais e comunidades de especialistas nos 

processos de tomada de decisão acerca de grandes obras de infraestrutura na Amazônia. 

Também é preciso planejar melhor a matriz elétrica brasileira, considerando planos de 

potencialização de UHEs antigas, melhorias nos sistemas de distribuição, alternativas de 

geração de energia à hidroeletricidade e execução de condicionantes socioambientais com 

mais planejamento e antecedência nas próximas construções de UHEs nos rios da Amazônia. 

Porém, esses mesmos atores admitem que, enquanto não existir um plano alternativo 

concreto, não se pode abrir mão de continuar aumentando o potencial de geração de energia 

no Brasil via hidroeletricidade, para dar suporte ao crescimento econômico necessário para o 

desenvolvimento do país. 

Para efeitos de análise é possível agrupar os dois últimos enquadramentos 

interpretativos e, assim ter, de um lado, o enquadramento interpretativo pró UHE Belo Monte 

(governo e empreendedor) e, do outro lado, os dois enquadramentos interpretativos contra a 

UHE Belo Monte da forma como ela está sendo construída.  Os grupos contrários à política 

atual de construção da UHE Belo Monte são bastante diversos. Incluem comunidades 

indígenas, procuradores da república, professores e estudantes, entre outros. Porém, 
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essencialmente, todos compartilham a visão comum de que é preciso considerar o meio 

ambiente natural como parte do desenvolvimento da humanidade e incluir os custos de sua 

preservação no planejamento de grandes obras de infraestrutura; em outras palavras existe um 

enquadramento interpretativo de caráter ambientalista comum a todos. Nesse sentido a análise 

da identidade e estratégia na formação do movimento ambientalista levou Alonso et al (2007) 

a concluir que a antiga disputa de significados entre os dois principais enquadramentos 

interpretativos presentes nesse movimento, o conservacionista e o socioambientalista, foi 

equacionada com a emergência do “neoconservacionismo” (ALONSO et al, 2007, p. 165)
40

, 

que por trabalhar essencialmente com as noções de “conservação da biodiversidade” e 

“desenvolvimento sustentável”, consegue mobilizar ao redor de si diferentes ramos do 

ambientalismo.  

“A polissemia das noções de desenvolvimento sustentável e biodiversidade permitiu 

que grupos com agendas em principio divergentes pudessem dar tônica própria às 

mesmas categorias” (ALONSO et al, 2007, p. 165). 

Esse processo é semelhante ao que ocorreu com todos os grupos que não concordam 

com a forma como a UHE Belo Monte está sendo construída. O “conservacionismo clássico” 

(ALONSO et al, 2007, p. 157)
 41

 e radical contra a obra, que exige a sua paralização até que 

um plano concreto de conservação do meio ambiente natural e de desenvolvimento das 

comunidades locais da região seja apresentado e validado por sua população, tornou-se 

praticamente inviável no contexto do processo político ao redor da UHE Belo Monte; embora 

ainda existam instituições como o MXVPS que mantêm um discurso de paralização da obra. 

As vertentes do ambientalismo ligadas ao “socioambientalismo” (ALONSO et al, 2007, p. 

157) 
42

 atualmente exercem uma influência maior sobre os processos políticos ao redor da 

construção da UHE Belo Monte porque trabalham com a realidade política de que elas não 

possuem capacidade de influencia sobre as principais decisões relacionadas a esses processos. 

O trabalho das instituições ligadas a esse enquadramento específico voltou-se então para um 

“ambientalismo de resultados” (ZHOURI, 2006, p. 141), concentrado nos processos de 

levantamento do impacto socioambiental de grandes obras de infraestrutura como a UHE 

Belo Monte, seu licenciamento ambiental, a criação, o monitoramento e a avaliação das 

condicionantes socioambientais impostas ao empreendimento. Por essa razão optou-se na 

presente pesquisa por apresentar o conflito ao redor da construção da UHE Belo Monte como 

                                                           
40

 Essa definição dos típicos frames ambientalistas é de Diani (ALONSO et al, 2007, p. 156). 
41

 Nesse enquadramento interpretativo “o meio ambiente seria a natureza selvagem, a ser preservada da ação 

deletéria dos grupos sociais por meios de parques nacionais e reservas ambientais” (ALONSO et al, 2007, p. 

157). 
42

 Nesse enquadramento interpretativo “a definição do problema ambiental passa das ciências naturais para as 

humanas, com ênfase na relação entre processos sociais e naturais” (ALONSO et al, 2007, p. 157). 
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um conflito socioambiental, e não apenas ambiental, uma vez que se trata de um processo 

político que envolve as dimensões econômica, ambiental e social do desenvolvimento local, 

simultaneamente. 
43

 

Nessa disputa de significados, os grupos sociais contrários a atual política pública de 

construção da UHE Belo Monte encontram-se em desvantagem em relação aos grupos sociais 

favoráveis à UHE, devido ao fato desses últimos poderem contar com o aparato estatal de 

controle dos meios de repressão e de exercerem influência política sobre a mídia, um dos 

principais meios de construção de significados durante um confronto político. A identidade 

compartilhada entre os grupos contra a UHE Belo Monte em torno das noções de 

desenvolvimento sustentável e preservação da biodiversidade e a forma de mobilização desses 

grupos não são suficientes para alterar a atual estrutura de oportunidades políticas, favorável 

aos grupos pró UHE Belo Monte.  

 

3.3. Papel da ciência e do cientista em um conflito socioambiental 

 

Apresenta-se a seguir um tema que permeia toda a presente discussão: o papel da 

ciência e do cientista em um conflito socioambiental. Acselrad (2014) escreveu sobre as 

disputas cognitivas em casos de conflitos ambientais no Brasil sob a ótica da Justiça 

Ambiental e expôs os grandes desafios enfrentados por cientistas contemporâneos na tentativa 

de produzirem conteúdo autonomamente, no contexto do “conflito político-cognitivo em 

torno dos chamados impactos ambientais”. O autor caracteriza a realidade política de vários 

países da América Latina, inclusive do Brasil, como “contextos de despolitização” em que a 

ciência algumas vezes é “utilizada para definir os limites tidos por objetivos no interior dos 

quais se poderia dar o exercício das escolhas políticas” (ACSELRAD, 2014, p. 84). Nesses 

contextos, o papel do cientista seria o de promover a ruptura com o senso comum que legitima 

o atual modelo de desenvolvimento proposto pelos governos desses países, baseado na 

exportação de commodities. O cientista deveria contribuir com a crítica ao capitalismo global 

e ao discurso do “neo-desenvolvimentismo” (ACSELRAD, 2014, p. 89). Um exemplo dessa 

contribuição mencionado por Acselrad é o Painel de Especialistas que manifestou sua 
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 Para uma análise mais aprofundada das identidades ambientalistas que emergiram de quatro principais 

contextos de micromobilização ver Alonso et al (2007).  Para os autores “a agenda da Redemocratização ajudou 

a consolidar a abordagem politizada da questão ambiental: o socioambientalismo” (ALONSO et al, 2007, p. 

160). Já Zhouri (2006) faz uma análise crítica à orientação para o mercado dessa linha do ambientalismo global, 

que apela “ao conhecimento técnico e à eficiência na produção como meio de se alcançar o “desenvolvimento 

sustentável”” (ZHOURI, 2006, p. 141). A autora utiliza a ideia de “paradigma da adequação ambiental” 

(ZHOURI, 2006, p. 153) ao mercado para analisar a criação de selos de certificação florestal das madeiras 

brasileiras destinadas à comercialização.  
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inconformidade com as informações contidas no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA-Rima) da UHE Belo Monte e do qual participaram pesquisadores 

dos mais variados campos do conhecimento. O principal objetivo do painel, de acordo com 

Acselrad, era dar visibilidade às demandas por direitos dos “sujeitos coletivos que se veem 

ameaçados ou em vias de expropriação” (ACSELRAD, 2014, p. 89). Nesse sentido Acselrad 

critica abertamente os teóricos da modernização ecológica “que procuram fazer do “meio 

ambiente” uma oportunidade de negócios, celebrando a economia de mercado, o progresso 

técnico e o consenso político” (ACSELRAD, 2014, p. 91). Embora a presente pesquisa não 

compartilhe integralmente com a avaliação de Ascelrad sobre o processo de produção 

científica de pesquisas ligadas à modernização ecológica, sua análise geral sobre os desafios 

de se produzir conhecimento científico “autônomo” em contextos de conflitos ambientais é 

bem feita e por isso foi reproduzida nessa conclusão.  

No caso do conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte esse 

desafio se reproduz. Cabe aos grupos de pesquisadores, que se dedicam ao acompanhamento 

desse conflito, buscar formas de superá-lo. Definitivamente é preciso exercer um papel crítico 

à forma como o governo está conduzindo a política energética brasileira, os avanços e 

também todas as suas falhas, especialmente em relação à forma como ele lida com os 

impactos dessa política sobre as comunidades e territórios ao redor de construções de grandes 

obras de geração de energia elétrica. Outro elemento criticável da política energética atual é a 

forma como o governo está atribuindo ao empreendedor privado algumas responsabilidades 

que são suas, de oferecimento de serviços públicos. Nesse cenário, o governo federal passa a 

depender dos investimentos privados em infraestrutura para conseguir aquecer a economia e 

promover projetos de desenvolvimento em algumas localidades da região norte do país. Seu 

papel é muito mais de espectador do que de executor de política públicas. Essa configuração 

se repete em empreendimentos de mineração na região; o empreendedor, devido ao grande 

volume de recursos financeiros que movimenta, invariavelmente passa a exercer influência 

sobre as decisões políticas locais sobre a destinação de recursos para projetos de 

desenvolvimento local. Porém, não se trata também de cair no outro extremo da disputa 

cognitiva presente no conflito, que descreve o governo e o mercado privado exclusivamente 

como transgressores do pacto democrático, que utilizam seu poder político e econômico para 

fazerem valer seus interesses, sem consulta à população brasileira. A construção de UHEs 

atende a um objetivo de geração de energia elétrica para crescimento da economia nacional, e 

não existem planos de fornecimento de energia elétrica para o Brasil no âmbito 

governamental que se constituam como alternativas claras ao modelo de construção de UHEs 
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na região amazônica brasileira. Nesse mesmo sentido o empreendedor – consórcios de 

empresas privadas e públicas –, ao participar oficialmente do processo de licitação pública de 

concessão de uso da UHE Belo Monte, está agindo em conformidade com a lei e com os seus 

objetivos estatutários de geração de lucro para seus acionistas. O problema maior é verificado 

no momento seguinte do processo decisório e concentra-se no processo como governo federal 

e empreendedor, a partir de suas prerrogativas constitucionais e com o aval do judiciário, para 

atingir suas metas produtivas e comerciais, passam a violar a legislação ambiental e os 

direitos humanos das comunidades que são direta e indiretamente afetadas pelas grandes 

obras de infraestrutura de geração de energia elétrica no Brasil – com total desrespeito às 

condicionantes socioambientais estabelecidas. Esse é o fator de maior discordância e gerador 

de maior conflito no caso da construção da UHE Belo Monte e que por isso recebeu maior 

atenção da presente pesquisa.  

Assim, de acordo com todo o exposto acima, se entende que o objetivo dos 

pesquisadores não deve ser o de aprovar ou reprovar a construção da UHE Belo Monte e de 

outros empreendimentos semelhantes na Amazônia brasileira. Ao invés disso, devem-se 

utilizar os conhecimentos adquiridos na análise do processo político conflituoso ao redor da 

sua construção para refletir cada vez mais a fundo sobre modelos alternativos à 

hidroeletricidade para complementá-la e talvez até superá-la dentro da matriz energética 

brasileira. Para isso é preciso encarar a difícil tarefa de comprovar que eles podem ser tão ou 

mais eficientes que ela em termos de custos e benefícios gerados, incluindo-se nessa análise 

os impactos dos diferentes modelos sobre o território e as populações locais. Além disso, 

deve-se ter em mente que o modelo de geração de energia fundamentado na construção de 

grandes UHEs não vai desaparecer do Brasil. Pode ser que o número de novos 

empreendimentos seja reduzido por fatores como diminuição dos indicadores econômicos 

nacionais e também por aumento do poder de influência dos grupos contrários a esse tipo de 

obra. Mas já é difícil pensar que o governo irá abrir mão, por exemplo, da construção de uma 

UHE no Rio Tapajós. A movimentação por lá já é intensa e tudo indica que o projeto irá se 

consolidar. Por isso cabe também aos pesquisadores envolvidos com os conflitos 

socioambientais ao redor dessas construções investigarem detalhadamente os processos 

políticos envolvidos nesses contextos, para refletirem sobre possíveis reformas institucionais 

dos principais processos decisórios relacionados a esse tipo de empreendimento, para que se 

tornem mais permeáveis às demandas ambientalistas e consigam gerar menos impactos 

socioambientais negativos para a região onde se instalam.  
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3.4. Comentários finais 

 

Ao longo desse capítulo buscou-se fazer uma análise do conflito socioambiental ao 

redor da construção da UHE Belo Monte, utilizando alguns conceitos da TPP, documentos e 

trechos de entrevistas coletadas na pesquisa de campo. Por meio dessa análise foi possível 

perceber que o conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte não acabou com o início 

e avanço das obras, apenas teve sua configuração alterada. Nota-se, assim, a existência de um 

grande marco no processo de licenciamento de grandes obras de infraestrutura no país, a 

Licença Ambiental de Instalação (LI). A partir do momento em que se inicia uma obra desse 

tipo, a probabilidade de paralização diminui a cada dia que passa. O conflito volta-se para o 

acompanhamento do cumprimento das condicionantes socioambientais pelo empreendedor. 

Outro aspecto importante da construção da UHE Belo Monte, que também pode ser percebido 

em outras obras do mesmo porte no Brasil, é a “blindagem” política do governo e do 

empreendedor proporcionada pelo argumento da “segurança nacional” e que lhes confere 

bastante autonomia para decidirem sobre os rumos da política energética brasileira, 

independente das críticas e denúncias da sociedade civil. Percebe-se que com a emissão da LI 

e a construção da usina alcançando mais de setenta por cento do cronograma, houve uma 

desmobilização de grupos sociais que tradicionalmente lutaram pela paralização da obra, 

como algumas etnias indígenas e parte das famílias que estão sendo reassentadas. Assim, o 

movimento ambientalista se vê diante da realidade de ter que orientar sua atuação para o 

monitoramento dessa política pública para poder manter os demais setores da sociedade 

informados do que acontece na UHE Belo Monte e levantar denúncias de irregularidades ao 

longo do processo. O foco passa a ser a luta por direitos constitucionais das populações 

afetadas pela obra. A pesquisa também analisou os repertórios contenciosos dos comerciantes 

locais e identificou que o discurso de apoio inicial ao projeto na sua chegada à região foi 

modificado por um discurso de maior cautela. Admite-se que o efeito inicial foi positivo para 

alguns setores de comércio e serviços de Altamira, mas identifica-se também uma falta de 

planejamentos para fomentar algumas cadeias produtivas locais que pudessem manter o 

aquecimento da economia regional depois que as obras da UHE terminassem e os 

trabalhadores retornassem a suas cidades de origem. Por fim, as principais decisões acerca da 

política pública de construção da UHE Belo Monte são tomadas entre o governo federal e o 

empreendedor. As esferas de participação popular do processo de licenciamento e do PDRS 

Xingu são muito importantes como espaços de consulta popular, porém não possuem caráter 

deliberativo. As decisões sobre o destino de aproximadamente sessenta milhões de reais 
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anuais para projetos de desenvolvimento local são importantes e a sociedade civil está sendo 

convocada a participar desse processo. Porém a decisão de paralisar a obra até que um 

mínimo de condicionantes esteja finalizado não está ao alcance de nenhum grupo da 

sociedade civil organizada. Ela só cabe ao governo e ao judiciário. Não há indícios de que 

eles vão tomar essa decisão. Junto com o empreendedor, esse núcleo de atores dentro do 

conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte é bastante coeso na sua 

linha argumentativa, defendendo os interesses nacionais por crescimento econômico e 

desenvolvimento. Além disso, ele detém o poder de controlar os meios de repressão e maior 

capacidade de influenciar a grande mídia do que os movimentos contrários à obra. Isso 

demonstra que devido à atual estrutura de oportunidades políticas, movimento ambientalista, 

indígenas, MPF e a igreja católica possuem poderes insuficientes para influenciar os 

resultados do conflito socioambiental ao redor da UHE Belo Monte. A atual estrutura de 

mobilização do movimento ambientalista, por exemplo, fundamentada na profissionalização 

de ONGs, na formação técnica dos seus membros e no ativismo em rede, parece ser 

insuficiente para isso. Além disso, os discursos do desenvolvimento sustentável e da 

conservação da biodiversidade foram generalizados ao extremo e tanto os grupos favoráveis à 

UHE Belo Monte quanto os contrários à sua construção utilizam esses termos quando 

manifestam suas posições em relação ao empreendimento. A esses últimos cabe a tarefa de 

interpretar essa situação e atuar para conquistar maior poder político dentro do conflito.  
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CONCLUSÃO 

 

Nos capítulos desta dissertação, procurou-se caracterizar o processo político ao redor 

da construção da UHE Belo Monte como um conflito socioambiental. O objetivo com isso era 

reunir elementos de análise para discutir a disputa principal entre os grupos de interesse 

envolvidos nesse conflito em relação ao modelo de desenvolvimento mais adequado para 

aquela região e para o país. Diante desse desafio algumas opções metodológicas de pesquisa 

foram feitas com o intuito de alcançar uma análise ampla, original e atual do objeto de estudo. 

Primeiramente, por meio de revisão bibliográfica das principais correntes teóricas ligadas ao 

estudo da relação entre sociedade e meio ambiente no mundo e no Brasil, foi possível 

demonstrar que esse campo de pesquisa possui um caráter abrangente; inclui cientistas sociais 

com enfoques teóricos variados - realistas, construtivistas, marxistas, etc. Pesquisadores de 

outros campos do conhecimento, como a engenharia, a economia, a geografia, entre outros, 

também investigam as influências recíprocas entre as ações humanas e o meio ambiente 

natural. Por esse motivo, dentre as linhas de pesquisa apresentadas, optou-se por identificar a 

vertente teórica que melhor pudesse contribuir com os objetivos da pesquisa– a Teoria do 

Processo Político (TPP) - e utilizar alguns de seus conceitos no estudo de caso sobre o 

conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte. Isso não significa, 

entretanto, que a pesquisa não se valeu de ideias e conceitos de outras vertentes teóricas 

apresentadas no primeiro capítulo desta dissertação. A leitura desses autores foi fundamental 

para a compreensão dos principais elementos de disputa entre os diferentes ramos da 

sociologia ambiental, as contribuições e lacunas de cada um deles. Entende-se que cada 

abordagem teórica oferece um olhar singular e relevante ao estudo dos conflitos 

socioambientais, que não são excludentes entre si; pelo contrário a interdisciplinaridade e a 

combinação de posições realistas e construtivistas parece ser um caminho bem aceito por 

pesquisadores da sociologia ambiental contemporânea. Em segundo lugar, também foi 

realizada uma análise de documentos relevantes para o estudo de caso sobre a construção da 

UHE Belo Monte e o conflito socioambiental presente nesse processo. Isso foi importante 

para a análise da cronologia do conflito, e dos discursos oficiais utilizados pelos agentes e 

grupos sociais envolvidos com o conflito durante os momentos mais críticos do processo ao 

longo dos anos. Por fim, foram realizadas duas pesquisas de campo em Altamira, Pará, com 

aplicação de entrevistas junto a representantes de diferentes grupos sociais envolvidos no 

processo político de construção da UHE Belo Monte. Os depoimentos dos entrevistados 

foram muito relevantes para a análise da configuração atual da estrutura de oportunidades 
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políticas, dos repertórios contenciosos e dos enquadramentos interpretativos presentes no 

conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte. A seguir serão 

apresentadas algumas reflexões finais que surgiram a partir desses elementos de análise.  

 

Dinâmicas de consenso e conflito  

 

Uma grande obra de infraestrutura gera efeitos positivos e negativos sobre o 

desenvolvimento do país, do território e da comunidade ao seu redor. Cabem às pessoas 

envolvidas no processo político da sua construção decidir se os benefícios do 

empreendimento, desfrutados em grande parte por um público distante da região onde ele foi 

instalado, compensam os prejuízos para o meio ambiente e sociedades locais. No caso da 

UHE Belo Monte as opiniões sobre esse tema variam muito e são polarizadas: de um lado 

estão as pessoas e instituições totalmente favoráveis ao empreendimento devido aos 

benefícios gerados, na sua visão muito superiores aos seus impactos negativos e, do outro 

lado, estão pessoas e instituições que indicam que os impactos socioambientais negativos do 

empreendimento o tornam inviável. O diálogo é truncado porque nenhum dos lados parece 

estar disposto a entender o ponto de vista oposto. Por isso, na maior parte do tempo, a 

dinâmica de relacionamento entre os grupos sociais envolvidos com a construção da UHE 

Belo Monte é conflituosa. O único momento de consenso na história do projeto de construção 

da UHE Belo Monte foi em 1989 quando o governo recuou na sua estratégia de realizar a obra 

no formato que havia sido pensada no Plano Nacional de Energia Elétrica 1987–2010 (Plano 

2010), depois das inúmeras manifestações contrárias ao empreendimento realizadas 

principalmente pelas comunidades indígenas da região, com o apoio da Igreja Católica e dos 

movimentos ambientalistas. O marco dessas manifestações foi o episódio em que uma 

indígena colocou seu facão no rosto do então Presidente da Eletronorte durante o I Encontro 

dos Povos Indígenas do Xingu, em 1989. Depois daquilo o governo federal brasileiro, que 

estava lidando com pressões de movimentos sociais no país todo, devido ao processo de 

redemocratização, optou por suspender temporariamente o projeto. Isso acalmou os ânimos 

dos agentes e organizações sociais mobilizados contra a UHE Belo Monte. Quando o projeto 

foi retomado pelo governo federal na segunda metade da década de 1990 e oficializado como 

política pública em 2005 o conflito retornou ao centro do processo político. E dessa vez o 

governo demonstrou estar mais preparado para fazer valer os seus interesses e dos 

empreendedores nos principais momentos de tomada de decisão sobre o Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte (AHE Belo Monte). Vale mencionar algumas estratégias importantes 
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do governo para melhorar a aceitação do projeto entre a população dos territórios impactados 

direta e indiretamente pela obra e, com isso aumentar a legitimidade da escolha política que já 

havia tomado de executar a obra de construção da UHE Belo Monte. Em primeiro lugar foi 

feita a opção pela construção de apenas uma UHE, com duas casas de força interligadas por 

um canal de derivação. No projeto original eram seis UHEs. Além disso, foi feita a escolha 

pela construção de uma UHE do tipo fio d’água, cujo reservatório de água alaga uma área 

muito menor que o de UHEs tradicionais. Por fim, no projeto anterior haveria alagamento de 

terras indígenas e no projeto atual isso não acontece. Esses elementos do projeto de 

engenharia são utilizados pelo governo para enfatizar suas preocupações em relação aos 

impactos socioambientais e à sustentabilidade do empreendimento. Vale dizer que mesmo que 

isso seja comprovado ao longo dos próximos anos, é possível que esse impacto aumente 

consideravelmente com novas UHEs que devem ser construídas no Rio Xingu, a montante da 

UHE Belo Monte, para regular sua vazão e aumentar sua produtividade.  Em segundo lugar 

foi criado um modelo de comitê de desenvolvimento local que possui um alto volume de 

recursos disponível para ser executado por comunidades e organizações locais. Esses recursos 

financeiros exercem uma enorme influência sobre a mobilização política de atores e grupos 

sociais do território. Ao submeter um projeto e tê-lo aprovado pelo Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu), pessoas e movimentos que antes tinham uma 

posição contrária à UHE Belo Monte deixam de criticar abertamente o empreendimento, já 

que de alguma forma estão usufruindo de benefícios dessa política pública. O discurso do 

governo federal de fomento ao desenvolvimento local sustentável pauta-se em grande medida 

por esse modelo de comitê de desenvolvimento. Governos municipais também se beneficiam 

com os recursos destinados aos projetos do PDRS Xingu e por isso essa estratégia também 

tem efeito sobre os políticos locais, no sentido de mantê-los como apoiadores da construção 

da UHE Belo Monte. Em terceiro lugar, pode-se citar uma estratégia do governo federal 

pensada para tornar o enquadramento interpretativo pró UHE Belo Monte ainda mais atraente 

para a população brasileira. Trata-se do discurso da segurança nacional que domina as 

discussões ao redor de empreendimentos de energia elétrica no Brasil. O argumento de que o 

país precisa de mais energia para poder crescer economicamente é extremamente convincente. 

Por isso qualquer tentativa de retardar obras destinadas a aumentar a oferta de energia elétrica 

pelo sistema nacional é interpretada e comunicada ao grande público como se fosse um 

atendado à segurança nacional. Contribui para a maior aceitação por parte da população 

brasileira desse tipo de discurso do que do discurso ambientalista o fato do Brasil ter 

experimentado crises de oferta de energia nas décadas recentes; conhecidas como “apagões”. 
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O receio de que esse tipo de crise volte a ocorrer e limitar o desenvolvimento do país faz com 

que a população brasileira dê seu aval para a grande maioria de obras de geração de energia 

elétrica no Brasil. Com o controle sobre os meios de repressão – utilizados em ocasiões de 

ocupações de canteiros de obra por manifestantes – e muita influência sobre os principais 

veículos de comunicação de massa no Brasil, o governo criou condições para validar a sua 

escolha e executá-la sem a necessidade real de incorporar as demandas dos grupos opositores. 

Criou-se assim uma estrutura de oportunidades políticas em que os grupos contrários à UHE 

Belo Monte não possuem poder político para influenciar as principais decisões sobre essa 

obra. Esse contexto é similar ao de outras grandes obras de infraestrutura no país. A principal 

novidade está na tentativa do governo de fortalecer cada vez mais o seu argumento de que 

grandes obras como a construção da UHE Belo Monte podem ter seu impacto socioambiental 

cada vez mais reduzido e conseguirem gerar cada vez mais desenvolvimento local sustentável. 

Isso fortalece o discurso pró UHE Belo Monte e confere ainda mais poder aos grupos 

favoráveis ao empreendimento dentro do conflito socioambiental ao seu redor.  

 

Disputa de significados 

 

A demanda ambientalista por revisão do planejamento energético brasileiro atual, o 

qual considera a Amazônia brasileira como fonte principal de eletricidade a ser explorada nos 

próximos vinte anos, é encarada como uma espécie de “fantasia” pelo governo brasileiro. Para 

os governantes, a opção por aproveitar ao máximo o modelo mais barato que temos de 

geração de eletricidade (UHEs) é óbvia; todos os países desenvolvidos fizeram isso e 

continuam investindo mais recursos nas fontes de energia menos custosas. Por sua vez, os 

ambientalistas tentam comunicar ao governo e à população, a qual geralmente apoia as 

decisões governamentais nesse tema, que os cálculos feitos para avaliar o custo de geração de 

hidroeletricidade na bacia do Rio Xingu e em contextos similares de construção de UHEs na 

Amazônia estão equivocados. Para eles o governo e o empreendedor não conseguiram 

comprovar à sociedade brasileira que empreendimentos como a UHE Belo Monte são viáveis 

em termos econômicos e socioambientais, se forem incluídos todos os efeitos negativos que 

eles geram sobre os territórios ao seu redor. Em suma, existe um tema central na disputa entre 

grupos favoráveis e contrários à UHE Belo Monte: os seus impactos socioambientais locais. 

Vimos que com a obra em andamento em um ritmo acelerado o conflito volta-se para os 

impactos socioambientais do empreendimento sobre o território do entorno e os processos de 

mitigação dos mesmos. Grupos favoráveis à obra minimizam os seus impactos negativos 
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sobre o meio ambiente e enfatizam o seu potencial de geração de desenvolvimento para a 

população da região e para o país. Os grupos contrários à UHE Belo Monte, por sua vez, 

denunciam os impactos negativos do empreendimento sobre o desenvolvimento da região e 

criticam o seu processo de licenciamento ambiental e a falta de cumprimento das 

condicionantes socioambientais por parte dos empreendedores. Um dos maiores problemas 

para ambos os lados, entretanto, é encontrar formas atraentes de expressar seus 

posicionamentos políticos em relação a esse tema e, assim, mobilizar mais adeptos ao redor 

de seus enquadramentos interpretativos do conflito.  De maneira geral, tem-se a impressão de 

que o movimento ambientalista possui poucos representantes com poder político suficiente 

para influenciar as principais decisões do governo federal referentes ao planejamento 

energético do Brasil para os próximos anos. As estratégias que utiliza para inserir as suas 

pautas nos principais fóruns de decisão sobre a política energética brasileira – 

profissionalização de organizações não governamentais (ONGs), ativismo em rede, 

manifestações públicas como passeatas e ocupação de canteiros de obras - não estão gerando 

bons resultados. Nota-se isso pela forma como os principais documentos do licenciamento 

ambiental do AHE Belo Monte a partir de 2005 (LP e LI) foram emitidos, apesar da clara 

manifestação contrária desses grupos nos momentos de suas emissões.  

Por fim, vale mencionar algumas contribuições da presente pesquisa para o campo dos 

estudos sobre a relação entre sociedade e meio ambiente. A primeira contribuição foi uma 

sistematização das suas principais correntes teóricas, de modo a contextualizar a Teoria do 

Processo Político (TPP) dentro desse campo de pesquisas acadêmicas e indicar as razões pelas 

quais se entende que esse ramo das Ciências Sociais é o que possui os conceitos mais 

apropriados para a análise dos conflitos socioambientais contemporâneos. A segunda 

contribuição é fruto da primeira. Ao elencar uma corrente teórica como referência principal 

para a análise do conflito socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte, a 

pesquisa logrou alcançar algumas conclusões interessantes sobre a atual configuração do 

conflito que talvez não tenham sido alcançadas por análises com referências muito difusas, 

em que se acaba relativizando as conclusões. A terceira e última grande contribuição do 

presente estudo decorre da opção metodológica pela realização de estudo de caso com análise 

de documentação e pesquisa de campo com aplicação de entrevistas junto aos representantes 

dos grupos sociais envolvidos no conflito. Esses elementos de pesquisa foram fundamentais 

para possibilitar uma percepção mais apurada dos discursos atuais dos atores envolvidos no 

conflito, em contraste com os discursos que podem ser lidos em documentos oficiais e outras 

publicações. Entende-se que devido à sua natureza, pesquisas sobre conflitos socioambientais 
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em andamento precisam estar sempre muito atentas à realidade do campo, às mudanças nos 

repertórios contenciosos e nos enquadramentos interpretativos dos grupos sociais envolvidos.  

Por último, cabe mencionar que a presente pesquisa de campo inaugurou um processo 

que poderá vir a se concretizar de manutenção do “monitoramento” do conflito 

socioambiental ao redor da construção da UHE Belo Monte ao longo dos próximos anos. O 

objetivo desse monitoramento seria acompanhar os desdobramentos do conflito e o 

desenvolvimento das comunidades locais, reunindo mais elementos para análise dos custos e 

benefícios dessa política pública e da política energética brasileira atual. Além disso, o 

acompanhamento dos principais fóruns de tomada de decisão sobre a UHE Belo Monte 

(presidência da república, congresso nacional, ministérios, Norte Energia S. A., PDRS Xingu) 

poderia ser feito por meio de participação em reuniões e assembleias para aprofundamento do 

conhecimento sobre a configuração atual de poder dentro dessas arenas de decisão. Espera-se 

com isso verificar a real capacidade dos movimentos ambientalistas e contrários à construção 

de grandes obras de infraestrutura em contextos como o da UHE Belo Monte, de 

influenciarem as decisões tomadas nesses fóruns. Porém, a realização desse “monitoramento” 

dependerá de contatos com instituições que já estão desenvolvendo pesquisas sobre a UHE 

Belo Monte e o conflito ao seu redor, e de recursos para financiamento de pesquisa.  
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APÊNDICE 1 - Lista de links pesquisados 

Site Link 

Blog da UHE Belo Monte http://blogbelomonte.com.br/ 

Movimento Xingu Vivo para 

Sempre 

http://www.xinguvivo.org.br/ 

Norte Energia - Usina 

Hidrelétrica Belo Monte 

http://norteenergiasa.com.br/site/ 

CCBM - Consórcio 

Construtor Belo Monte 

https://www.consorciobelomonte.com.br/ 

Instituto Socioambiental - 

Especial Belo Monte 

http://www.socioambiental.org/inst/esp/bm/index.asp 

Instituto Socioambiental - 

Condicionantes 

http://www.socioambiental.org/esp/bm/condicionantes.asp 

Movimento dos Atingidos 

por Barragens 

http://www.mabnacional.org.br/ 

Ministério de Minas e 

Energia - Governo Federal 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/belo_monte.html 

Folha - A Batalha de Belo 

Monte 

http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/ 

Programa TV Folha - 

Especial Belo Monte - 

12/01/2014 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEU7Upkdqe7EUJX

07oegECxmMu7hL22sR 

Ministério Público do Estado 

do Pará 

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.home 

Defensoria Pública do Estado 

do Pará - Grupo Especial de 

Trabalho Belo Monte 

http://www2.defensoria.pa.gov.br/portal/GTBeloMonte.aspx 

Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do 

Xingu 

http://www.pdrsxingu.org.br/ 

Aneel - Agencia Nacional de 

Energia Elétrica 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?id_area=15 

Indicadores de Belo Monte http://www.indicadoresdebelomonte.com.br/ 

III Encontro 

Latinoamericano de Ciências 

Sociais e Barragens 

http://ecsbarragens.ufpa.br/site/index.php 

Observatório Socio-

Ambiental de Barragens 

http://www.observabarragem.ippur.ufrj.br 
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APÊNDICE 2 – Questionário utilizado no primeiro ciclo de entrevistas 

 

1) Contextualização da pesquisa e dos objetivos da entrevista 

Meu nome é André Ramos, sou estudante de mestrado da Universidade Federal de São Paulo. 

Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa com o objetivo de analisar o impacto da 

construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, sobre as comunidades do território do 

entorno. A ênfase irá recair sobre os impactos no bem-estar e na qualidade de vida das 

comunidades locais. Minha intenção com as entrevistas é selecionar um grupo que seja 

bastante representativo dos atores sociais envolvidos com a construção da usina hidrelétrica 

para dar seu depoimento sobre o impacto da obra sobre o território. 

Assim, os principais objetivos do meu projeto são: 

1) Analisar e confrontar os argumentos favoráveis e os contrários à construção da usina 

hidrelétrica de Belo Monte. 

2) Introdução: 

Gostaria de fazer algumas perguntas a respeito da sua avaliação e da sua opinião a respeito da 

construção da hidrelétrica de Belo Monte, e dos impactos e benefícios trazidos pela obra. 

PARTE I – IMPACTOS  

1. Como você avalia os impactos atuais e futuros da construção de Belo Monte sobre o 

meio ambiente local / regional (fauna, flora, recursos hídricos, saneamento básico, tratamento 

de resíduos sólidos, etc.)? Explique. Você acredita que esse impacto tende a diminuir ou 

aumentar no futuro? 

2. Como você avalia os impactos atuais e futuros da construção de Belo Monte sobre as 

populações tradicionais da região (ribeirinhos, indígenas, quilombolas, etc.)? Explique. A 

construção da usina vai melhorar ou piorar a qualidade de vida destas pessoas? Você acredita 

que esse impacto tende a diminuir ou aumentar no futuro? 

3. Como você avalia os impactos atuais e futuros da construção de Belo Monte sobre as 

populações urbanas da região? Explique. A construção da usina vai melhorar ou piorar a 

qualidade de vida destas pessoas? Você acredita que esse impacto tende a diminuir ou 

aumentar no futuro? 

4. Como você avalia o processo migratório que se instaurou em Altamira e região? 

Explique. Você acredita que esse impacto tende a diminuir ou aumentar no futuro? Em que 

medida esta imigração está beneficiando ou prejudicando a qualidade de vida da população 

que já vivia anteriormente na região? 

PARTE II – BENEFÍCIOS ECONÔMICOS VS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
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5. Na sua opinião, quais são os benefícios econômicos que a construção da UHE de Belo 

Monte está trazendo ou irá trazer para a região? Explique. 

6. Você considera que esses benefícios “compensam” os atuais e futuros impactos 

socioambientais negativos da obra? Explique. 

PARTE III – PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NOS PROCESSOS DECISÓRIOS 

7. Você saberia dizer quais são os mecanismos / processos de participação da sociedade 

civil nas decisões acerca da construção da UHE de Belo Monte? SIM / NÃO - Se sim, quais 

são? 

8. Você já participou de algum desses mecanismos / processos de participação popular? 

SIM / NÃO - Se sim, de quais deles? Relate a sua experiência. 

9. Na sua opinião, esses mecanismos / processos são suficientes para assegurar a 

legitimidade dessa política pública (construção da UHE de Belo Monte)?SIM / NÃO - Por 

quê? 

PARTE IV - DESENVOLVIMENTO LOCAL / REGIONAL 

10. Na sua opinião, qual das alternativas abaixo melhor representa atualmente o sistema 

público de transporte da região (intra e intermunicipal)? Por quê? 

- ótimo / bom / regular / ruim/ péssimo 

11. Você acredita que a construção da UHE de Belo Monte já trouxe ou irá trazer 

benefícios para o sistema púbico de transporte da região (intra e intermunicipal)? SIM / NÃO 

- Por quê? 

12. Na sua opinião, qual das alternativas abaixo melhor representa atualmente o sistema 

público de saneamento básico da região? Por quê? 

- ótimo / bom / regular / ruim/ péssimo 

13. Você acredita que a construção da UHE de Belo Monte já trouxe ou irá trazer 

benefícios para o sistema púbico de saneamento básico da região? SIM / NÃO - Por quê? 

14. Na sua opinião, qual das alternativas abaixo melhor representa atualmente o sistema 

público de saúde da região? Por quê? 

- ótimo / bom / regular / ruim/ péssimo 

15. Você acredita que a construção da UHE de Belo Monte já trouxe ou irá trazer 

benefícios para o sistema púbico de saúde da região? SIM / NÃO - Por quê? 

16. Na sua opinião, qual das alternativas abaixo melhor representa atualmente o sistema 

público de educação da região? Por quê?  

- ótimo / bom / regular / ruim/ péssimo 
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17. Você acredita que a construção da UHE de Belo Monte já trouxe ou trará benefícios 

para o sistema púbico de educação da região? SIM / NÃO - Por quê? 

18. Na sua opinião, qual das alternativas abaixo melhor representa a oferta de emprego na 

região? Por quê? 

- ótimo / bom / regular / ruim/ péssimo 

19. Você acredita que a construção da UHE de Belo Monte aumentará a quantidade e a 

qualidade da oferta de emprego na região? SIM / NÃO - Por quê? 

PARTE V – REFERÊNCIAS 

20. Por favor, indique pessoas, grupos e instituições que poderiam nos auxiliar com mais 

informações sobre a construção da UHE de Belo Monte. Se possível passe o email e/ou 

telefone de contato das mesmas. 


