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RESUMEN: 

 

O histórico de implementação de projetos de desenvolvimento na região 

amazônica tem se configurado como um conjunto de ações governamentais e 

empresariais de forte impacto socioambiental na região. No Brasil, em 

especial, é possível associar essa política de desenvolvimento a um 

contexto de efetivação de processos de modernização historicamente 

tocados como políticas territoriais de Estado (em benefício de grupos 

empresariais diversos – nacionais e internacionais – e em detrimento dos 

aspectos sociais e ecológicos de territórios ocupados tradicionalmente 

por diversos povos). Diante de uma série de consequências 

socioambientais, sobretudo no que diz respeito aos desdobramentos 

territoriais, este artigo aborda algumas contradições das políticas de 

Estado frente aos direitos territoriais dos povos atingidos por barragens 

e projetos de mineração. A construção da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte, no Rio Xingu, no estado do Pará (Brasil), é uma das principais 

ações de infraestrutura das últimas décadas em território brasileiro, e, 

de certa forma, marco da retomada dos grandes projetos no contexto de 

programas de planejamento oficial na região Amazônica. Altamira, 

principal cidade do Médio Rio Xingu, tem apresentado uma profunda 

transformação em sua paisagem, decorrente diretamente das grandes 

alterações que a Usina propiciou após o início das operações de 

construção e de funcionamento das etapas de produção de energia. Dentre 

as várias áreas do Rio Xingu afetadas pelo projeto, a chamada Volta 

Grande do Xingu é uma das mais sensíveis ao processo de transformação da 

paisagem da região. Nesse contexto, é possível observar que as grandes 

transformações territoriais decorrentes da implantação da Usina afetam 

duplamente essa área do rio: tanto pela barragem de Belo Monte, quanto 

pelo projeto de mineração de ouro Belo Sun (Mineradora Canadense). Tais 

transformações têm impactado o modo de vida dos povos tradicionais que 

vivem às margens do rio Xingu: ferindo os direitos territoriais; 

alterando a autonomia do trabalho; destruindo dinâmicas econômicas locais 

e sociabilidades (entre as quais, as relações entre as comunidades e a 

natureza). Além dessas questões centrais, este artigo questiona ainda a 

retórica da “sustentabilidade” dos projetos hidrelétricos e do suposto 

“interesse público”, argumentos usados para legitimar os diversos 

impactos socioambientais e os direitos lesados dos povos tradicionais. 


