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Introdução: 

 Esta pesquisa propõe refletir questões acerca da construção de 

barragens para Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) no Brasil, seus impactos sociais, 

ambientais e econômicos. Para isso, estudamos um caso específico que é a Barragem 

Serra do Facão, planejada para ser construída no rio São Marcos, afluente do Paranaíba da 

bacia do alto Paraná, Considerando este caso dentro do contexto nacional e também 

internacional. Não estudamos o caso isoladamente, mas levamos em conta o excludente 

modelo energético brasileiro e as lutas do Movimento dos Atingidos por Barragens para 

superar este modelo e construir um novo modelo no qual água e a energia sejam 

verdadeiramente considerados bens públicos e não mercadorias, como vem acontecendo 

no processo de privatização do setor elétrico brasileiro, a exemplo que ocorreu no governo 

neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, e que no governo Lula não se percebe 

perspectivas diferentes. 

Neste texto discutimos as perspectivas do projeto de pesquisa que nos 

remeteu a essa discussão, depois tecemos algumas considerações sobre o modelo 

energético, em um terceiro momento, apresentamos o Movimento dos Atingidos por 

Barragens e seu projeto de luta e concluímos com o registro da experiência vivida na 

territorialização da luta contra a construção da barragem Serra do Facão no vale do rio São 

Marcos. 

O projeto de pesquisa: 

No projeto de pesquisa no qual propomos refletir sobre a política do setor 

elétrico que se desenhada no país, a forma como vem produzindo novas realidades sociais 
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e como os indivíduos envolvidos lidam com essa realidade e exploram os limites de suas 

escolhas, inclusive a opção de lutar contra os projetos que afetam direta e indiretamente 

suas vidas. Pesquisadores e profissionais têm abordado, sob os mais diversos pontos de 

vista, os impactos sociais e/ou ambientais dos grandes empreendimentos hidrelétricos, 

quase sempre realizados em regiões periféricas. Tais empreendimentos têm imposto às 

populações das áreas onde se implantam rápidas e profundas alterações no meio ambiente 

e modo de vida, por exemplo: o deslocamento compulsoriamente de milhares ou dezenas 

de milhares de pessoas; desestruturação das atividades econômicas e dos mercados de 

trabalho e de terras; ruptura das teias de relações sociais; etc. Ao invés de funcionarem 

como focos difusores da modernidade e do progresso, como prometem os empreendedores, 

o reordenamento territorial resultante da construção destas hidrelétricas têm sido 

acompanhado por multiplicação de carências de toda ordem. 

É dentro da política excludente de geração de energia que se insere a 

barragem Serra do Facão no rio São Marcos. É uma proposta de barragem em um rio da 

Cabeceira do alto Paraná e afeta um grande território, atingindo um total de seis municípios, 

cinco no estado de Goiás e um em Minas Gerais. A barragem da Serra do Facão se 

encontra licenciada, a área da barragem já foi demarcada, algumas terras já foram 

desapropriadas e oito propriedades já foram adquiridas pelo Grupo de Empresas 

Associados Serra do Facão (GEFAC). No entanto, não se iniciaram as obras civis. 

Se o processo de licenciamento é recente, as inquietações dos 

camponeses ameaçados já dura muito tempo. Há mais de 30 anos se fala na construção da 

barragem Serra do Facão no rio São Marcos e, recentemente, em novembro de 2002, com a 

crise de energia, a questão foi retomada, e um grupo de empreendedores denominado 

GEFAC (Grupo de Empresas Associadas Serra do Facão) formado por um conglomerado 

das empresas Votorantin Cimentos, Alcoa Alumínio, DME Energética e Companhia de 

Alumínio Ltda, ganharam a concessão da barragem. Se construída, a AHE Serra do Facão 

inundará cerca de 21.000 ha de terras férteis, refúgio do que resta de fauna e flora do 

Cerrado. 

O vale do São Marcos é ocupado por centenas de pequenos produtores 

que tiram da terra seu sustento e ainda contribuem para a economia do município da regeão 

ao colocarem no mercado arroz, feijão, milho, laranja, queijos e outros produtos para cesta 

básica. Se a barragem for construída, estas famílias deixarão de produzir e passarão a 

meros consumidores. Isso poderá gerar um transtorno social e econômico na cidade. Estes 

transtornos e estes impactos não são mostrados pela empresa e menos ainda pelos 

políticos locais. 
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A proposta do projeto de pesquisa “Expropriados do AHE Serrado Facão – 

Rio São Marcos – Uma Trajetória de Incertezas”, inicialmente era fazer o registro do 

processo de implantação da barragem Serra do Facão, procurando acompanhar tudo o que 

aconteceria com a população atingida, seja o processo de negociação das terras, a 

locomoção da população e até mesmo verificar as condições que as mesmas estariam 

depois de removidas. No entanto, quando começamos a acompanhar a aflição e desespero 

daquelas pessoas, percebemos que não queriam ser “os expropriados de Serra do Facão”, 

não queriam que suas vidas se transformassem numa “trajetória de incertezas”, mas sim, 

queriam lutar e serem os sujeitos de sua própria história, para terem o direito de permanecer 

em sua terra e continuarem suas vidas ali naquele vale. 

 Após muitos debates e reflexões, o grupo de pesquisadores decidiu não 

apenas registrar e acompanhar tudo que vinha acontecendo, mas trabalhar junto aos 

atingidos, na perspectiva da construção de um movimento popular de resistência à própria 

obra e pelo direito de construir sua própria história, ou caso não seja possível impedir a 

construção da barragem consigam, no mínimo, indenizações mais justas. Afinal são 

trabalhadores rurais e não devem ser jogados nas cidades sem possibilidades de continuar 

suas vidas dignamente, como tem acontecido com milhares de famílias vítimas deste 

modelo energético. Este método de trabalho adotado pelo grupo de pesquisadores encontra 

respaldo em Cândido Grzybowski que ensina: 

Quem se propõe a analisar os movimentos sociais no campo, hoje, 

no Brasil, tem de imediato diante de si um cenário fragmentado e 

desordenado, mas impositivo, com diferentes ações ocorrendo ao 

mesmo tempo. Sobrepõem-se cenas de luta, sob diversas formas, 

além da dramaticide que empresta ao cenário, estabelece um elo de 

união no desencontro que predomina a peça. Mas o cenário aparece 

como representação para o analista, ele é vida para os atores, é 

parte de uma peça histórica que está sendo vivida e escrita 

coletivamente, no ato, adquirindo sua expressão nas oposições 

existentes entre eles e nas circunstâncias mutáveis em que lutam. As 

tensões e paixões, as esperanças e decepções, a coragem e 

indignação, escancaradas nos rostos dos diferentes trabalhadores 

rurais que lutam e clamam pelo seu reconhecimento e pelo seu 

direito de participar, não permitem ao analista tomar a devida 

distância para fazer uma análise crítica e acabam impregnando-o 

também. Sentindo-se envolvido na trama, o analista se incorpora á 

peça. Descobre-se a si mesmo como ator e com paixão, raiva ás 
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vezes, passa a ser captado pela força das contradições de que está 

prenhe o campo (GRZYBOWSKI, 1990, p. 11). 

O texto de Grzbowski, depois de mais de 14 anos, ainda está muito atual, 

visto que os problemas abordados não se resolveram, pelo contrário, muitos se agravaram, 

mas o que há de novo é a atuação dos movimentos sociais, com destaque para o 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

E assim nos incorporamos á luta dos atingidos, nos interessamos pela 

causa e acreditamos que são eles os verdadeiros sujeitos de suas vidas e causa. Essa 

história está sendo construída coletivamente, com a união dos atingidos, e o apoio de várias 

entidades. 

Dessa forma, para desenvolver a pesquisa percebemos, depois de mais de 

seis meses em contato direto com os atingidos, em visitas às comunidades, e em convívio 

com as famílias, que mais importante que registrar a expropriação, apenas como 

observadores, podíamos também praticar uma pesquisa interativa, ou seja, nosso olhar não 

seria somente de fora para dentro, mas também de dentro para dentro e de dentro para fora, 

e em um processo dialético compreender as contradições deste movimento. Assim 

trabalhamos com a compreensão de que 

Teoria não deve ser um fim em si mesma. Ela deve orientar o 

trabalho. Se ela é uma elaboração do cérebro humano, ela está, 

voltada para a solução dos problemas com que defrontam as 

pessoas no seu cotidiano. Em outras palavras, o conhecimento deve 

ser útil (SILVA, 2000). 

Dentro dessa perspectiva, e sem perder de vista que este caso não deve 

ser visto isoladamente ou analisado nele e por ele mesmo, mas dentro do modelo 

energético brasileiro que, em última instância, é a explicitação do próprio modo de produção 

capitalista, é que desenvolvemos esta pesquisa. 

Algumas considerações acerca do modelo energético brasileiro 

Controlar a natureza é um velho e arraigado sonho humano e há muito 

tempo construir barragens é uma evidente prova da concretização deste sonho. Segundo a 

Comissão Mundial de Barragens, atualmente o mundo conta com mais de 800 mil 

barragens, 45 mil delas consideradas de grande porte (mais de 15 metros acima do leito 

natural do rio). 

Os impactos das grandes barragens têm estado sob exame a nível global. 

A independente Comissão Mundial sobre Barragens (CMB), cujos membros variam de 
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governantes e funcionários corporativos a um líder do movimento antibarragem do Vale 

Narmada na Índia, publicou um relatório que direciona suas principais críticas aos impactos 

sociais causados pelas barragens. A CMB publicou uma série de recomendações que 

incluem uma maior consulta e o envolvimento das comunidades afetadas nos processos de 

planejamento de barragens, chegando a notificar que as comunidades indígenas têm o 

direito a um consenso informado antes do prosseguimento de qualquer projeto que possa, 

adversamente, afetar suas terras ou seu modo de vida. O Banco Mundial e o Banco de 

Desenvolvimento Interamericano (BID), que têm sido os dois maiores financiadores de 

grandes barragens no Brasil, não têm preocupando em considerar as diretrizes da referida 

comissão. 

O núcleo do sistema elétrico brasileiro – suas grandes hidrelétricas – 

começou a ser estruturado em 1945, quando o presidente Getúlio Vargas criou a 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, para construir a hidrelétrica de Paulo 

Afonso. A usina, inaugurada em 1955, foi a maior obra da engenharia brasileira na época e 

produzia 180 megawatts. Desde então, o sistema elétrico do país se expandiu e se integrou. 

Veio Furnas, Itaipú e Tucuruí, que, com a Chesf, passaram a formar o núcleo do sistema, 

um dos mais avançados do mundo. Foi esse sistema que sustentou todo o desenvolvimento 

do país. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi feito o desmantelamento 

desse conjunto, ao promover um danoso processo de privatização do setor energético. A 

crise energética que assolou o país em 2002 foi resultado desse processo de sucateamento 

e privatização do setor. 

A crise energética foi apresentada, como decorrente da falta de chuvas 

durante a estação chuvosa 2000/2001. O presidente da república disse que foi 

surpreendido, e cidadãos e companhias viram-se sujeitos a um racionamento compulsório. 

O presidente formou um “Ministério do Apagão” para definir medidas extraordinárias que 

acelerariam a construção de novas estações geradoras. Enquanto isso, os brasileiros 

escolhiam desconectar aparelhos elétricos para atingirem as cotas e evitar que sua 

eletricidade fosse cortada. 

 Tudo isso foi justificativa para que o governo neoliberal e os empresários 

do setor, se apressassem em aprovar centenas de projetos de barragens e o presidente 

decretou a Medida Provisória 2147, estabelecendo um limite de tempo de seis meses para 

licenciar as barragens hidrelétricas, de quatro meses para maquinarias térmicas elétricas, 

oleodutos e gasodutos, e de três meses para as linhas de transmissão. O chamado Ministro 

do apagão, Pedro Parente, explicou que o decreto foi o resultado do fato que questões 

ambientais atrasam os projetos, subentendendo que assuntos sociais e ambientais seriam 

desconsideradas. 
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A reestruturação do setor elétrico brasileiro teve início em 1995 com a lei 

no 8987 de 13 de fevereiro, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos. Um dos pilares desta reforma tinha como objetivo a criação de um 

mercado competitivo no setor, a partir da atração de investimentos privados, aumentando 

assim a eficiência dos serviços elétricos e diminuindo o preço da energia, coisa que não 

aconteceu. 

Já foi privatizado 30% da geração de energia elétrica e 80% da 

distribuição da rede elétrica e o que ocorreu foi uma deterioração da garantia de 

fornecimento de energia e o preço ao consumidor final aumentou exorbitantemente. 

Chegamos a uma situação que nos obrigou a aceitar tarifas extorsivas para não ficar no 

escuro, além da paralisação e proibição dos investimentos públicos em geração e, 

principalmente, na transmissão de energia elétrica. Sem o interesse de ampliar a 

capacidade instalada para aumentar assim a oferta e baixar os preços, os gestores privados 

preferiram a escassez para poder aumentar as tarifas. Há o interesse privado em extrair 

lucro máximo a partir da energia "velha", sem fazer investimentos em outras fontes de 

energia, menos devastadoras e menos excludentes. 

Com as privatizações e a abertura do mercado, quem tem ganhado são os 

grupos internacionais ou investidores e seus associados no Brasil - setores importantes da 

tecnocracia que prepararam o modelo de privatização e reestruturação e depois se aliaram 

aos compradores. Por outro lado, os grandes perdedores são os consumidores, 

especialmente residenciais, cujas tarifas aumentaram muito e sem perspectivas de redução. 

O Governo FHC optou pela privatização como substituto para o 

planejamento e a responsabilidade pública na área de energia. Na verdade, o Governo 

transferiu à população todos os riscos do negócio, criando uma situação de privilégio para 

as concessionárias de serviços públicos que deveriam prestar o serviço com continuidade, 

qualidade e modicidade tarifária, por sua própria conta e risco. Segundo o Movimento dos 

Atingidos por Barragens, mais de 70% da distribuição de energia elétrica no Brasil já está 

privatizada, e o faturamento com a venda de eletricidade em 2000 foi de 21,4 bilhões de 

dólares. Com a privatização da distribuição, foram arrecadados 22,1 bilhões de reais, mas a 

contradição é que os compradores usaram 48% de dinheiro público através do BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento) e fundos de pensão estatais, e o resultado foi cerca 

de 105.000 postos de trabalho (50% da mão de obra) extintos pelas empresas após a 

privatização e de 1995 a 2001 o preço da energia subiu em 125,5%, e a inflação 44,3%. 

Ao considerar o modelo energético vigente, veremos que a maior parte do 

potencial hidrelétrico futuro do Brasil está na região Amazônica, e as implicações 

ambientais, culturais e sociais de uma rede hidrelétrica na Amazônia são preocupantes. Até 
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agora, cerca de 14 barragens foram planejadas para a bacia dos rios Tocantins e Araguaia, 

sem qualquer estudo que analise os impactos cumulativos ou sinérgicos destes projetos. 

No caso da barragem de Tucuruí, a maior já construída numa floresta 

tropical, milhares de famílias que moravam a juzante perderam seus meios de pesca, a 

fertilidade dos terrenos das áreas fluviais. Muitos acharam refúgio nos morros dentro da 

represa de Tucuruí, e agora estão sendo ameaçados com uma elevação de dois metros na 

represa quando a capacidade geradora da barragem vai ser duplicada. 

O mais preocupante é o plano que prevê a construção da segunda maior 

barragem do mundo no Rio Xingu, perto de Altamira, no Pará. A barragem de Belo Monte é 

considerada por analistas independentes a primeira, de pelo menos seis barragens futuras, 

e afetará populações indígenas no rio Xingu e seus afluentes, incluindo o Parque Indígena 

do Xingu. 

Outro projeto controverso continua sendo o da a hidrelétrica de Cana 

Brava, no Rio Tocantins, para o qual o Banco de Desenvolvimento Interamericano forneceu 

US$ 160 milhões em empréstimos. O Movimento dos Atingidas por Barragens (MAB) e 

outras organizações ambientais e sociais reclamaram ao BID essas questões, já que a 

proprietária belga Tractebel, falhou em negociar o reassentamento e os termos de 

compensação com as famílias que foram afetadas diretamente pelo projeto. Os funcionários 

da Tractebel insistiram em negociar individualmente com cada família, freqüentemente com 

a presença de um policial, como forma de intimidação. Poucas famílias foram reconhecidas 

como atingidas, poucas receberam pequenas indenizações e a grande maioria foi 

simplesmente abandonada ao sabor das águas do lago. 

Por essas e outras razões é que o MAB e outros segmentos organizados 

da sociedade questiona este modelo energético excludente e predatório. Uma política mais 

racional recomenda a diversificação dos sistemas de produção de energia. Isso não 

significa, contudo, investimentos em quaisquer fontes de energia. Usinas nucleares e 

termelétricas que dependem de óleo, carvão e urânio enriquecido, por exemplo, trazem 

riscos enormes para a população e para o meio ambiente. O gás natural pode ser uma 

opção menos predatória. Entretanto, como recurso não-renovável é emissor de gases 

geradores de efeito estufa, deve ser explorado com parcimônia. Neste sentido, a 

conseqüência mais sustentável da crise deveria ser uma proposta de complementação do 

sistema hidrelétrico existente através de investimentos em energias alternativas. A fonte 

obviamente abundante no País é de energia solar, funcionando em qualquer época do ano. 

Ela é ideal para as zonas rurais, e se complementada por outras fontes descentralizadas, 

como a biomassa produzida na agricultura, por exemplo, evitaria as perdas significativas de 

energia ocorridas atualmente pelas extensas linhas de transmissão. 
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Uma nova política energética deve, sobretudo, reconhecer que o 

'desenvolvimento econômico' não decorre necessariamente da disponibilidade ilimitada de 

energia, mas sim do seu uso racional. A eficiência energética deve ser uma meta incluída 

em cada nova obra, principalmente na indústria, incluindo aí a eficiência das próprias usinas 

elétricas. Segundo estimativas do prof. Célio Bermann (Programa de Pós-Graduação em 

Energia/USP)4 as medidas como a modernização de usinas antigas, a redução das perdas 

no sistema elétrico e a co-geração a partir da biomassa (bagaço de cana, por exemplo) 

podem aumentar a produção de energia no Brasil em 18 mil MW! Isso equivale a uma usina 

bem maior que a de Itaipu (12,6 mil MW). 

A organização do Movimento dos Atingidos por Barragens- MAB no Brasil 

Para GRZYBOWSKI o Movimento dos Atingidos por Barragens 

revela facetas novas na luta pela terra. Trata-se, sem dúvida, de luta 

contra a expropriação. Mas a expropriação não é conduzida e nem 

serve diretamente aos velhos latifúndios em processo de 

modernização ou as fazendas das empresas industriais, comerciais e 

financeiras que se territorializam. 

Na década de 70 foi intensificado, no Brasil, o modelo de geração de 

energia a partir de grandes barragens. Usinas Hidrelétricas foram construídas em todo o 

país, projetos faraônicos foram levados adiante com o objetivo principal de gerar eletricidade 

para as indústrias eletrointensivas e para a crescente economia nacional que passava pelo 

chamado “milagre brasileiro”, durante a ditadura militar. 

Estas grandes obras desalojaram milhares de pessoas de suas terras, uma 

massa de camponeses, trabalhadores que perderam suas casas, terras e o seu trabalho. 

Muitos acabaram engrossando os Movimentos que lutam por terra, inclusive no próprio 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), outros tantos foram morar nas periferias 

das grandes cidades se submetendo a condição de desempregados ou quando muito se 

inserindo na informalidade. Desta realidade surge à necessidade da organização e da luta 

dos atingidos por barragens no Brasil, como forma de resistir ao modelo imposto. 

O MAB e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), enquanto 

movimentos que lutam por terra se diferenciam entre si, pois enquanto os camponeses do 

MST lutam para voltar à terra, os atingidos por Barragens lutam para não serem arrancados 

da terra. Seus opositores não são os latifundiários, são as empresas estatais, ou grandes 

conglomerados econômicos privados, como é o caso de Serra do Facão. 
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Uma questão fundamental do MAB é o resgate de elementos sócio-

culturais, definidores do grupo atingido, em associação á luta pela 

terra. Os atingidos, quando organizados em movimento, tendem a 

recusar a redução praticada na ação desapropriatória que vê tudo o 

que vai ser perdido sob as águas do lago como passível unicamente 

de uma avaliação e uma indenização monetária. Por isto, os 

movimentos surgem, geralmente, por desacordo na avaliação, 

propondo a justa indenização , e avançam para propostas de terra 

por terra e acabam, como no caso das barragens programadas para 

o rio Uruguai, numa oposição radical á postas dos movimentos, a 

defesa de um espaço social e culturalmente organizado, com 

relações de parentesco, vizinhança e amizade, com suas escolas, 

igrejas e cemitérios (GRZYBOWSKI, 1990). 

A luta das populações atingidas por barragens que, no início era pela 

garantia de indenizações justas e reassentamentos, logo evoluiu para o próprio 

questionamento da construção de barragens e a crítica ao modelo energético. Assim, os 

atingidos passaram a perceber que, além da luta isolada na área atingida, deveriam se 

contrapor ao modelo energético nacional e internacional. Para isso, seria necessária uma 

organização maior que fosse capaz de articular e unificar a luta em todo o território 

Brasileiro. 

Assim, em abril de 1989 foi realizado o Primeiro Encontro Nacional de 

Trabalhadores Atingidos por Barragens, com a participação de representantes de várias 

regiões do país. Neste encontro se realizou um levantamento global das lutas e experiências 

dos atingidos em todo o país, foi então decidido constituir uma organização mais forte a 

nível nacional para fazer frente aos planos de construção de grandes barramentos. Dois 

anos depois, em março de 1991, foi realizado o I Congresso com a participação dos 

atingidos de todo o Brasil, no qual se decidiu que o MAB, deveria ser um movimento 

nacional, popular e autônomo, que se organiza e articula com ações contra as barragens a 

partir das realidades locais e a luz dos princípios deliberados por aquele Congresso 

Nacional. O dia 14 de Março foi instituído como o Dia Nacional de Luta Contra as Barragens, 

sendo celebrado desde então em todo o país. 

Uma das principais metas do MAB é fazer com que a luta dos atingidos se 

unifique em todo o país, já que existem muitas lutas isoladas em várias barragens além de 

incentivar novas frentes de resistência. 
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A organização dos atingidos no vale do rio São Marcos contra a barragem 

Serra do Facão é mais um exemplo da territorialização do MAB ampliando os espaços de 

luta contra o atual modelo energético e pela permanência dos camponeses na terra. 

O MAB e a resistência no vale do rio São Marcos. 

Antes de se falar da resistência dos atingidos no Vale do Rio São Marcos é 

necessário se fazer um breve resgate de alguns focos do movimento em Goiás. Apesar de 

vários focos de resistências e incipiente organização dos atingidos no Estado, encontramos 

fortes resistências como em Cana Brava, Serra da Mesa e Serra do Facão que são 

relevantes na espacialização e territorialização do MAB em Goiás, ainda persistindo uma 

grande dificuldade do MAB em se organizar regionalmente. Desde 1989, no I Encontro 

Nacional dos Atingidos por Barragens, Goiás participou com uma Comissão de atingidos 

pela Barragem do Peixe, no rio Tocantins e mais recentemente Goiás participou do V 

Encontro Nacional com representantes dos diversos movimentos consolidados no estado, 

sem, contudo estarem regionalmente articulados. São movimentos isolados por barragens e 

o maior desafio hoje é a unificação dessas lutas, fortalecimento o MAB enquanto movimento 

nacional. 

 A Luta dos Atingidos por Barragens em Goiás remonta sua história em 

1989, quando um movimento de defesa da população atingida pela AHE Foz do Bezerra no 

rio Paranã - afluente do rio Tocantins – ganhou visibilidade. De lá para cá, muitos projetos 

foram planejados para o Estado e, desses, vários já foram construídos e representam hoje 

um dos maiores desastres ambientais e sociais na história de construção de barragens no 

Brasil. Nesse contexto se encontram as barragens de Cana Brava e Serra da Mesa no Norte 

de Goiás. 

A barragem Serra Mesa teve seu reservatório inundado em 1997. A 

potência da barragem é de 1275MW e as empresas construtoras foram: Furnas, Votorantin 

Cimentos, Banco Bradesco e Camargo Côrrea. Serra da Mesa é o maior lago, em termos de 

volume de água (54,4 milhões de metros cúbicos) da América Latina (área 1.784 km2). O 

lago banha nove municípios, entre eles: Uruaçu, Campinorte, Colinaçu, Cavalcante, Minacú 

e Campinaçú. Segundo o MAB são mais de 1.800 famílias atingidas e um número 

insignificante foi indenizado, como alguns grandes proprietários localizados no canteiro de 

obras. Houve uma litigação com enfoque na existência de um grupo Índios Avá-Canoeiro em 

terras que foram inundadas (8% da reserva). A luta inicial dos atingidos na região de Serra 

da Mesa se desestruturou com o pagamento de algumas propriedades (tática das empresas 

construtoras para desarticulação do Movimento), no entanto, algumas lideranças ainda 

trabalham para promover a reorganização da luta na região, já que existem centenas de 
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atingidos que não receberam nada ou quase nada, vivendo em situação de miséria 

absoluta. 

A barragem Cana Brava na Bacia do Rio Tocantins, foi construída para 

gerar cerca de 450MW. Atingiu os municípios de Minacú, Cavalcante e Colinas do Sul, além 

de áreas de quilombolas, todas em Goiás. Construída pelo grupo Gerasul/TRACTEBEL 

(empresa belga), teve como resultado mais de mil famílias atingidas e apenas 37 

indenizados (em assentamento modelo) e outras tantas receberam indenizações pífias, mas 

isso foi suficiente para desarticular os primeiros passos de um movimento de resistência. 

Os atingidos de Cana-Brava iniciaram sua organização enquanto MAB 

antes do início das obras, no entanto, pressões da empresa, e o pagamento e 

reassentamento de algumas famílias fizeram com que os atingidos acreditassem nas boas 

promessas da empreendedora e abandonassem a luta. Com a expropriação de centenas de 

famílias de suas terras com uma mão uma frente e outra atrás, a solução encontrada pelos 

atingidos foi pedir ajuda a Igreja – afinal de contas à Igreja tem santos e faz milagres - e 

ocupar terrenos da prefeitura e erguer barracos de lona para morar, além de retornarem a 

luta no interior do Movimento dos Atingidos por Barragens. A história agora é outra, os 

atingidos que haviam perdido suas terras, casa, trabalho, modo de vida, sonhos, e quando 

não tinham mais nada a perder, viram na reconstrução do MAB a única solução para tentar 

conseguir resgatar o mínimo da dignidade roubada. Dessa forma, hoje o MAB de Cana-

Brava é um dos mais bem estruturados do estado e já realizou vários atos, como a 

ocupação do canteiro de obras, participou de muitos cursos de formação elaborados pelo 

MAB nacional e sua maior luta, nesse momento, é fazer com que as empresas construtoras 

indenizem os atingidos que não o foram ou foram de forma precária. 

 Segundo a Coalizão Rios5 Vivos a energia produzida por Cana Brava 

estaria direcionada para os estados da região Centro-Oeste e para o Nordeste, em especial 

à Bahia, e seria transportada através do Linhão Centro-Oeste/Nordeste, que partiria da 

subestação localizada ao lado de Serra da Mesa. A Rede Internacional dos Rios Vivos 

argumenta que o Tocantins é o principal sistema de rios do cerrado brasileiro e da parte 

oriental da região Amazônica e que a construção de Cana Brava afetou todo o ecossistema 

do cerrado. Cana Brava é um dos oito projetos hidrelétricos planejados para os rios 

Tocantins e Araguaia e estão relacionados à duplicação da capacidade de Tucuruí. Pelos 

cálculos da Eletrobrás, se todos os lagos formados pelas oito barragens em construção se 

                                                 
5 - Rios Vivos é uma coalizão de organizações não governamentais e comunidades articuladas para 
conter os processos de degradação cultural, social e ambiental e implementar políticas sustentáveis 
que possibilitem criar uma nova relação entre o homem e o ambiente. Participaram do último 
encontro quatro pesquisadores do curso de Geografia do Campus de Catalão, vinculados ao projeto de 
Pesquisa: “Expropriados do AHE Serra do Facão – Rio São Marcos – Uma Trajetória de Incertezas”. 
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unirem aos de Tucuruí e Serra da Mesa, será formada uma represa quase contínua de 

aproximadamente 2 mil km de extensão. 

Outra realidade que se desenha em Goiás são as lutas contra os 

empreendimentos que estão licenciados, mas ainda não iniciaram as obras civis, seja pela 

resistência dos atingidos e/ou pela não liberação dos recursos por parte do Governo 

Federal. Assim se encontram as barragens de Corumbá III e IV, no rio Corumbá e Serra do 

Facão, no rio São Marcos. 

Em Corumbá IV, com os recursos liberados pelo governo e os atingidos já 

despejados, o movimento não conseguiu se articular para impedir a barragem, mas um 

pequeno número de atingidos organizou várias ações, atos públicos e denúncias no 

Ministério do Meio Ambiente e Minas e Energia e conseguiram um adiamento da concessão 

do Licença de Operação (LO) por alguns meses, o que foi suficiente para que os 

empreendedores efetuassem, ao menos parcialmente, indenizações mais justas. 

Corumbá III se encontra em processo de licenciamento, e alguns atingidos 

estão participando de curso nacional de formação oferecidos pelo MAB, no intuito de 

começar uma organização da luta contra aquela barragem. 

A implantação de barragens é um processo predatório e excludente de 

modo geral, no caso das áreas de Cerrado os problemas se intensificam pelas 

características geomorfológicas, edáficas e de ocupação humana. O Cerrado é considerado 

o berço das águas de todas as grandes bacias da América do Sul e o barramento desses 

rios vai comprometer, em maior ou menor intensidade essas bacias. 

Além dessa questão, ainda existem os impactos do processo de 

modernização da agricultura que, nas áreas de Cerrado, tem intensificado e ocupado às 

chapadas empurrando os pequenos produtores para os vales dos rios. Hoje esses vales são 

as últimas reservas do Cerrado enquanto bioma e refúgio de camponeses que se negaram a 

sucumbir ao processo de modernização conservadora, como se caracteriza o modelo. 

O Rio São Marcos, onde está prevista a implantação da barragem Serra 

do Facão tem como tributários cursos d’água que nascem no alto do Chapadão de Santo 

Antônio do Rio Verde no município de Catalão e Campo Alegre, onde estão as grandes 

fazendas modernas produtoras de soja, trigo, café como atividades principais. O 

chapadão é a área mais alta, plana e melhor irrigada do município de Catalão/GO, e isso 

foi o atrativo para os grandes empresários rurais que, ao verem reduzidas suas 

possibilidades de expansão nos seus lugares de origem – São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul – migraram com seu capital, know how e influência política 

para as áreas de cerrado, até então fora do contexto de exploração capitalista. O 
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chapadão se transformou a partir 1980 em um mar de soja. Grandes lavouras, altamente 

tecnificadas, modificaram completamente, o ambiente do Cerrado. 

Enquanto as áreas de relevo mais enrugado, especialmente os vales 

dos rios São Marcos e São Bento e as encostas da serra do Facão permaneceram 

ocupadas por pequenas lavouras, criação de gado extensiva, predominando pequenas e 

médias propriedades. São moradores que estão no local por várias gerações e ali tem 

construído toda sua vida. Até que surgisse a ameaça da construção da barragem Serra 

do Facão. 

Como em outras regiões do estado, a Igreja Católica, Comissão Pastoral 

da Terra e ainda o Curso de Geografia do Campus de Catalão/UFG começaram a incentivar 

os atingidos que não faziam parte da ARPRA a se reunirem e questionar o caráter da 

associação e discutir a realidade do modelo energético no Brasil, bem como a necessidade. 

Neste contexto se formou um espírito de luta entre os atingidos e as entidades de apoio, que 

para uma melhor organização de todos os municípios atingidos, recorreram ao MAB 

nacional para que se consolidasse na região um movimento que pudesse compartilhar das 

experiências e metodologias de organização do movimento nacional. 

Com as primeiras reuniões dos atingidos organizados enquanto MAB 

começou a se explicitar, no município de Catalão, os discursos e motivos pelos quais os 

políticos locais, os grandes latifundiários, os grandes empresários apóiam a construção da 

barragem, também começaram a aparecer parceiros de luta como o Sindicato METABASE e 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Catalão (STR), Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB/Seção Catalão) e Associação dos Docentes do Campus de Catalão 

(ADCAC) 

Nesse processo, os espaços de socialização política se dão através do 

trabalho de base e reuniões periódicas em locais cedidos pela Igreja e /ou sindicatos ou nas 

próprias comunidades ameaçadas. Essas práticas são resultado das trocas de experiências 

que se tornaram táticas de formação e organização do MAB. 

A situação dos camponeses que agora são sujeitos da luta, de conquistas 

e derrotas, é sensivelmente diferente da situação que se encontravam antes de se 

organizarem. Organizados em grupos de base, os atingidos promoveram em novembro de 

2002, o I Encontro de Formação de Lideranças de Serra do Facão, em Catalão. Esse 

encontro foi decisivo na consolidação do MAB na região, pois possibilitou, aos atingidos, 

maior entendimento do modelo energético e das políticas internacionais que controlam o 

setor. Resultante deste encontro foi criado o Boletim Informativo do MAB, que foi publicado 

em três números, distribuídos nos municípios atingidos. O Boletim informa os passos do 
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movimento e denuncia os atos da empresa. De lá para cá, vários reuniões, atos públicos 

(caminhadas) e denúncias em órgãos públicos foram realizadas. 

Em Janeiro de 2003 um grupo de professores do curso de Geografia do 

CAC elaborou um documento, resultado de análise do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) 

e Relatório de Impactos Ambientais (RIMA) e do Plano Básico de Ações (PBA) da barragem 

Serra do Facão. O documento mostra os pontos frágeis dos estudos e sugere algumas 

medidas para modificar a atual situação, dentre as sugestões destacamos a necessidade de 

se considerar os efeitos sinérgicos destes empreendimentos e a importância de se 

considerar os impactos sobre a bacia hidrográfica e não o impacto de cada projeto 

separadamente, como se os impactos ambientais pudessem ficar restritos as cercas 

democráticas do projeto. 

A segunda sugestão que foi acatada pelas autoridades da área, em Goiás, 

é que hoje exige-se para o licenciamento de uma barragem seja considerado o estudo de 

bacia hidrográfica. Isso, de certa forma é um avanço, mas a lei não é retroativa e a Licença 

de Implantação (LI) de Serra do Facão é de 2002, portanto está fora do limite da lei, Se o 

estudo de impacto de bacia fosse considerado no caso do São Marcos, o projeto seria 

inviável, pois além da Serra do Facão outras 3 represas estão prorrogadas para o mesmo 

rio. Ainda fruto das discussões do citado documento vieram duas reuniões muito 

importantes para o movimento, uma com a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e outra 

com o Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ronaldo Schuck. 

Participaram dessas audiências, juntamente com o MAB, representantes dos Sindicatos 

METABASE e STR, da Igreja Católica e do Curso de Geografia do CAC/UFG. Essa ação 

possibilitou aos atingidos perceber que a atitude do novo governo, não resolveria, pelo 

menos de imediato, o caráter do setor energético brasileiro. E isso intensificou ainda mais a 

luta de resistência. No dia 14 de março de 2002, em uma ação integrada dos atingidos do 

Brasil, foi programado um ato no canteiro de obras da Barragem Serra do Facão. O ato 

porém foi adiado para o dia 08 de abril. O “Ato Público em Defesa da Água, da Vida e da 

Terra de Trabalho” reuniu cerca de 350 atingidos em caminhada pelas ruas de Catalão. 

Esse evento teve como ponto alto, o Manifesto Contra a Barragem entregue no escritório do 

grupo GEFAC e na construtora CAMARGO CORREIA. O resultado veio no dia seguinte: o 

GEFAC divulgou seu primeiro boletim em resposta ao movimento. O boletim do grupo foi 

uma tentativa de responder politicamente ao boletim do MAB-Serra do Facão, e nele 

tentaram mostrar, com belas fotos e impressão de luxo, as vantagens que a barragem traria 

para Catalão e região. 

Assim o MAB se territorializou no Vale do Rio São Marcos, criando e 

recriando as táticas de resistência que resultou no atraso das obras por mais de dois anos. 

E especialmente está fazendo com que se efetive, na região, um amplo debate e vários 
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questionamentos sobre a barragem. Existe hoje uma grande dúvida na comunidade regional 

se a construção da barragem é mesmo necessária. 

Considerações finais 

A experiência de participar da construção de um movimento popular, no 

caso o movimento de resistência à construção da Barragem Serra do Facão, traz um 

enriquecimento didático/pedagógico muito importante, principalmente quando se pode 

compartilhar resultados, sejam eles vitórias, ou mesmo derrotas. O importante é o 

aprendizado e a experiência vivida no enfrentamento ao grande capital, aos 

conglomerados econômicos, à política de exclusão social. 

O Movimento dos Atingidos por Barragens tem conseguido unificar as 

lutas que são travadas em diversos pontos do território brasileiro. É uma luta carregada de 

um conteúdo critico, reivindicatório e propositivo. As ações dos movimentos sociais, 

especialmente MST e o MAB evidenciam que é possível cultivar a esperança, uma 

esperança impregnada de concretude pois é resultate de lutas, de enfrentamentos e de 

vitórias, derrotas e um recomeçar permanente. É a contínua e persistente luta do povo em 

busca de alternativas de vida e de dignidade. 
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