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UHE - Tucuruí: Desterritorialização e Degradação Ambiental. O caso 
da Gleba Parakanã (PA) na Amazônia Brasileira.  
 
Maria das Graças da Silva*  

 
Introdução 
 
A Amazônia brasileira nas últimas 3 décadas vêm experimentando múltiplos processos e 
intensas transformações na sua estrutura produtiva, nos modos e meios de vida das 
populações e na dinâmica ambiental, devido a intervenção do governo federal na região 
com o objetivo de integrá-la ao mercado nacional. Uma das formas desta intervenção, foi 
a construção de grandes eixos viários, como por exemplo: a rodovia Belém-Brasília, no 
final dos anos 50 e a rodovia Transamazônica, em 1970. Essa “integração física” 
impulsionou um intenso fluxo migratório e enorme movimento de especulação fundiária 
na região. 
HÉBETTE (1991: 200) denomina esse duplo movimento como o “primeiro momento” da 
incorporação, qualificada pelo autor como “mercado de insumos básicos e de mão-de-
obra (peões)”. Este momento ocorreu nos anos 70 e metade dos anos 80. Correspondeu ao 
período da implantação dos chamados “grandes projetos” estatais apoiados em capitais 
estrangeiros: O Projeto Grande Carajás, a UHE- Tucuruí, as indústrias de alumínio - 
Albrás/ Alunorte (PA) e Alumar (MA). No “terceiro momento” o autor incluiu a 
“incorporação ao sistema nacional de processamento primário de matérias-primas e de 
fixação de um proletariado industrial e agrícola em justaposição ao campesinato. 
O modelo de desenvolvimento e modernização instaurado na Amazônia, pelos governos 
militares (1964-1984), homogeneizou os diversos processos sócio-culturais, 
desrespeitando as diversidades sócio-biofísica da região. A expansão de atividades 
produtivas, patrocinada por este modelo, acarretou grandes impactos sobre o meio 
ambiente e, não resultou, em melhorias das condições de vida da população local, 
notadamente daqueles segmentos sociais, historicamente excluídos de políticas públicas. 
Prevaleceu a preocupação com a eficiência dos processos produtivos e tecnológicos para 
os quais estava voltado. 
A UHE de Tucuruí (1984), barragem hidrelétrica construída no sudeste paraense, pode ser 
tomada como exemplo de uma diversidade de problemas  e ameaças decorrentes do 
modelo de planejamento autoritário implementado na região. Com a implantação deste 
grande empreendimento, decorreram processos de mudanças, cujas conseqüências para 
grupos de famílias (tradicionais ou migrantes), voltadas para atividades extrativistas e 
pequena produção agrícola, têm se mantido ao longo do tempo. Os primeiros impactos se 
fizeram através da ruptura de meios e modos de vida, padrões culturais, apropriação de  
suas terras, deslocamentos compulsórios e reassentamentos involuntários.  
Mas, a implantação desse grande projeto de investimento, causador de impactos e 
rupturas, não passou desapercebida. Ao contrário, foi objeto de múltiplas críticas pelos 
diversos segmentos da sociedade regional, nacional e internacional. Foi colocado em 
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discussão o polêmico desenvolvimento econômico e os objetivos da política do 
planejamento do setor elétrico na região e no país. 
Segmentos sociais do campesinato, atingidos com a construção da barragem foram, 
paulatinamente, politizando os diferentes problemas sociais e ambientais, enquanto 
dimensões prioritárias não foram consideradas nas propostas de soluções apresentadas 
pela Concessionária. O processo de abertura democrática contribuiu para a emergência de 
movimentos organizativos e ações de resistência aos mecanismos desestruturadores. 
Este trabalho visibiliza os vários deslocamentos e as novas configurações sócio-espaciais 
de um grupo de camponeses que foi desterritorializado com a construção da barragem da 
UHE - Tucuruí, na região amazônica brasileira. O entendimento dos processos de 
desestruturação sócio-cultural e ambiental  e o mobilizatório face a inviabilização de 
outros territórios para onde foram deslocados de forma compulsória, se viabilizou a partir 
de um trabalho de campo e com a ajuda de categorias analíticas. 
 
- Parakanã: de reserva indígena a território de relocação de colonos expropriados. 
 Os colonos  assentados na velha Transamazônica, na década de 70, foi  um dos 
segmentos do campesinato desterritorializados com a construção da barragem e, 
compulsoriamente, deslocados para a área denominada de “Gleba Parakanã”, cujas 
configurações sócio-espaciais redesenhadas por eles, foram descaracterizadas pelos 
conflitos sócio-ambientais, decorrentes dos diferentes interesses entre os “nós” e os 
“outros” 1. 
A Gleba Parakanã localiza-se no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense, à 
margem esquerda do trecho desvio da BR-230 - Transamazônica e, da reserva indígena 
dos Parakanã, entre os rios Pucuruí e Bacurí. Por via rodoviária, o principal meio de 
acesso à Gleba, situa-se cerca de, aproximadamente,  47 km do município de Tucuruí.  
As terras do projeto de assentamento gleba Parakanã, assim reconhecido oficialmente 
pelo INCRA, tiveram, historicamente, suas configurações territoriais alteradas. A reserva 
indígena original, é desconstruída material e simbolicamente; pela tecnologia, que 
construiu por suas entranhas, o desvio de trecho daquela rodovia, inundado em 1984 com 
a formação do lago.  
As terras indígenas foram apropriadas, não pelo camponês nelas assentado, mas por 
aqueles que articulam o grande projeto de investimento. O camponês, só mais tarde vai 
instituir novas formas de organização social naquele território. 
O segmento camponês, para lá deslocado, foi formado basicamente pelos colonos 
expropriados da “velha transa” 2. A noção de “colono”, articula-se com territórios 
demarcados por projetos de colonização, implementados na vigência dos governos 
militares. Refere-se a um grupo social, migrante, vindo dos mais diferentes lugares do 
país, como por exemplo, Santa Catarina, Goiás, Maranhão, etc., que na década de 70, 
levados pelos incentivos do governo federal, se deslocaram para a Amazônia, onde 
tinham promessas de doações de terras, subsídios à agricultura e à moradia.  
Como outros segmentos camponeses (ribeirinhos, agricultores, extrativistas, etc.), os 
colonos tiveram que enfrentar as adversidades sócio-ambientais, decorrentes da 
implantação da barragem de Tucuruí. A área da “velha transa” onde habitavam, enquanto 
remanescentes dos projetos de colonização dos anos 70, assume nos anos 80 outra  
significação. Ela passa a fazer parte do reservatório de Tucuruí, que  inviabilizou a 
permanência do grupo social naquele espaço, e alterou também as suas relações com a 
natureza. 
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Na historia das relações de colonos e empresa estatal, os primeiros sinais de tensão 
começaram a emergir quando no discurso oficial, foram se desconstruindo as promessas 
efetuadas por ocasião do levantamento inicial. Dos 3 meses iniciais, tidos como 
necessários para o processamento burocrático das avaliações, indenizações e 
deslocamentos das famílias para outras áreas, decorreram, aproximadamente, de 3 a 5  
anos. 
Em 1981, começaram a emergir  os campos de conflitos e tensões, que mobilizaram os 
diversos segmentos sociais de camponeses.  Este marco temporal, está relacionado com o 
pagamento das indenizações, arbitradas pela Eletronorte. Mas, também com uma nova 
postura que os expropriados assumem diante da ruptura de suas condições sócio-
ambientais e culturais de existência que estava se processando. 
As ocorrências remetem a um generalizado descontentamento. Tratava-se de uma 
situação que não era peculiar aos colonos, pois atingia, indistintamente, todos os 
segmentos de camponeses expropriados, atingidos pela barragem. A dinâmica configura-
se como um processo de “desterritorialização”. Os colonos expropriados, passaram a 
viver não só da incerteza temporal - de quando seriam relocados, mas da indefinição 
espacial -  onde? . 
No conflito por apropriação territorial, a violência simbólica da desterritorialização que 
provocou a ruptura das condições sócio-ambientais e culturais de existência dos colonos, 
colocou em cena esses novos atores sociais, para quem o território era avaliado através de 
percepções inteiramente diferentes dos esquemas dominantes. 
A migração, faz parte de sua memória por diversas razões: adversidade do meio físico e 
local, como a seca, a falta de condições para o trabalho e a reprodução social, etc.. Mas, a 
desterritorialização ocasionada pela construção da barragem, tem uma construção 
simbólica particular. O projeto dos colonos era o de construir um novo modo de vida, 
pautado na posse da terra, no trabalho, na solidariedade. Isso foi decisivo na manifestação 
de resistência. A nova significação de vida construída territorialmente, foi rompida. Tal 
ruptura atingiu as ligações afetivas e de identidade entre eles e seu espaço de vivência e 
convivência. 
Mobilizados socialmente, passaram a reagir e resistir à nova ordem estabelecida com a 
construção  da barragem,  construindo uma rede de articulações e interações  com 
entidades  da sociedade civil organizada. Com a rede formada pelas diversas articulações, 
o movimento avançou para além do localismo, saindo do particular para conviver com a 
universalidade, visibilizada através do enfrentamento com o Estado. 
Neste  processo, passaram a questionar a legitimidade das desapropriações dos diversos 
segmentos camponeses, em nome do progresso e do desenvolvimento para a região.  
Perceberam que não estavam  sendo beneficiados  com a construção da usina. 
 Foi através do “movimento dos atingidos pela barragem” que  os colonos da “velha 
transa” encontraram espaço, enquanto sujeitos do processo social de organização e luta, 
para pressionarem a definição de um novo espaço, onde pudessem viver e trabalhar.  Não  
aceitavam  qualquer lugar, mas sim um lugar dotado de recursos passíveis de serem 
utilizados.  
Paralelamente ao movimento, a Eletronorte continuava a reordenar o território, 
adequando-o às necessidades da barragem e da usina. Nessa ação reordenadora, 
incluíram-se enormes alterações ambientais e danos à população que habitava a área. A 
população indígena foi enormemente atingida. Os índios Parakanã tiveram sua reserva 
recortada ao meio, emergindo daí um conflito entre a empresa concessionária e os índios. 
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A Eletronorte, sofrendo pressão dos expropriados que habitavam a “ velha transa”, 
Estrada de Ferro e Jatobal, e ainda não tinham sido relocados mesmo estando quase há 5 
anos esperando por isso, passa a considerar a idéia de relocá-los para as terras dos 
Parakanã. 
Na Parakanã, os colonos  passaram a  enfrentar conflito com os índios. Conflito este, que 
emergiu  em decorrência das tensões geradas pela superposição no uso daquele território. 
A terra  indígena, passa a ser utilizada pelo Estado autoritário para a relocação de um dos 
grupos sociais, que, como os índios, haviam sido atingidos pela construção da barragem. 
Com a imprevidência dos procedimentos , fato que exigiu esforços particulares de ajuste 
entre as diferentes categorias de atingidos.  
 
- A Configuração Sócio-Espacial da Re-Territorialização 
Em que pese o conflito com os índios, os expropriados consideraram as terras da 
Parakanã de boa qualidade. Isto trouxe-lhes satisfação, porque finalmente estavam  tendo 
novamente acesso à terra e oportunidade de desenvolver suas atividades de trabalho. A 
área possuía recursos naturais compatíveis com suas necessidades e expectativas. 
Muitos problemas, no entanto, persistem. Os lotes foram demarcados pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que ao fazer a demarcação, não 
efetuou rigorosamente  um   serviço de topografia no espaço da área. As vicinais foram 
abertas em linha reta, criando problemas sérios de declividade e aclividade para o pessoal, 
que passou a habitar a Gleba. Oficialmente, foram  relocadas 737 famílias na gleba, que 
possui oito vicinais. A Parakanã é a maior área de relocação feita pela Eletronorte, em 
decorrência da construção  UHE-Tucuruí. 
Outro problema apontado pelos colonos, dizia respeito à extensão de 50 ha dos lotes 
demarcados. A disponibilidade de terra para plantar e morar, foi reduzida pela metade em 
relação aos antigos lotes onde moravam, que tinham área disponível de 100 ha, tal como 
demarcado pelo INCRA, no seu Projeto de Colonização. 
Os expropriados, após as relocações nas respectivas Glebas, em que pese insatisfações 
latentes, buscam reconstruir um tempo de equivalências, traduzidos no esforço de 
reconstrução dos antigos modos de vida. Na Gleba Parakanã, por exemplo, os colonos 
expropriados lançaram-se na construção social do “novo” território. O destaque era  dado 
à reprodução material da existência. Os relocados precisavam “recuperar o tempo 
parado”. Após a relocação, os camponeses estavam motivados para as atividades de 
trabalho. 
Na Gleba Parakanã, passaram a cultivar em suas “roças” culturas agrícolas temporárias e 
permanentes. Essas roças são cultivadas pelo processo de derrubada e queima de um 
trecho da mata. O solo raramente recebe tratamento químico; a conservação se dá através 
da limpeza periódica do mato rasteiro. As atividades são realizadas de forma bastante 
rudimentar e exigem enorme esforço e desgaste físico do trabalhador rural, que combina, 
basicamente, apenas dois fatores produtivos: a terra e o trabalho. 
  
- Quando o rio foi fechado 
Em 1984, o lago reservatório da hidrelétrica começou  a ser formado, com o fechamento 
das comportas. Em 1985, completou-se a primeira etapa, com uma elevação do rio 
Tocantins à altura de 35 m acima do nível do mar3. A extensão do lago reservatório, 
cobriu uma área de, aproximadamente, 243.000 Km. 
Aquele rio expressava uma série de qualidades simbólicas, inscritas na dimensão 
cultural de diversos grupos sociais, no vivido e no imaginado. Fechado por objetos 



 

 

 

5

técnicos, não só rompeu com aquele padrão de relação, como também alterou o 
ecossistema biofísico, impactando enorme quantidade de variáveis ambientais. 
As informações encontradas na literatura referente à problemática de Tucuruí e os 
depoimentos de atores que vivenciaram o processo, indicam que, o  meio ambiente 
biofísico frente ao novo reordenamento, uso e ocupação do solo, perdeu recursos 
naturais, solo, patrimônio paisagístico, vendo desaparecer a vegetação e a vida animal. 
Tais alterações,  também ocasionaram rupturas sócio-econômicas e culturais, com 
situações de perda total de bens materiais e culturais. Vários fatores se conjugaram 
nesse processo de alteração, quase todos, senão todos, decorrentes da formação do lago.  
Desestabilizou-se o ecossistema, pela inundação de 2600 km de floresta, às margens do 
rio Tocantins.  Próximo à Gleba Parakanã,  toda  uma área de vegetação natural foi 
inundada, porque não foi efetuado o necessário desmatamento. O novo ambiente aquático 
também foi se transformando, devido à entrofização da água do reservatório. A 
decomposição de toda  a matéria orgânica inundada, contribuiu para provocar a 
proliferação de macrófitas aquáticas.  
 Nas imagens registradas por satélite, em agosto de 1986, identificou-se nas reentrâncias 
do lago “uma  degradação descontrolada do ecossistema natural, acarretando a perda de 
continuidade do ecossistema florestal”. (Relatório da ELETROBRÁS, 1992) 
Um dos casos exemplares, que parece configurar a alteração, diz respeito à proliferação 
de macrófitas no lago, uma espécie de planta aquática, que segundo os técnicos e a 
própria população local,   constituem-se no criatório primário de larvas de mosquitos e 
insetos hostis à convivência humana  e animal. 
Mas,  isso não é uma afirmação tão simples de se fazer. Gera-se toda uma polêmica, 
inclusive no campo da comunidade científica, que de  certa  forma, acabou por favorecer 
a posição da Eletronorte junto à sociedade.  A empresa utilizou-se da incerteza científica 
sobre o fenômeno, para tratar com morosidade às reivindicações dos camponeses afetados 
pela “praga dos mosquitos”, que dentre outras coisas, reivindica o deslocamento para 
outra área. 
  
- A Praga  dos Mosquitos: a reação da degradação ambiental 
O rio represado encheu pela primeira vez, formando o grande lago reservatório, mas em 
seguida baixou novamente sua cota. Quando encheu pela segunda vez, no final de 1985, 
início de 1986, veio o primeiro indício da ocorrência de mosquitos. A  partir de então, 
eles  foram se proliferando de forma incontrolável, atacando principalmente a margem 
esquerda do reservatório, área que não sofrera desmatamento, ficando o solo e a flora 
submersos.  
Ao longo desta margem, tinham sidos relocados expropriados. A Parakanã, é a gleba que 
está localizada mais centralmente com relação ao lago, e, por estar  mais próxima às áreas 
onde a proliferação de macrófitas se fez de forma mais acentuada, foi a mais atingida. Foi 
a gleba que apresentou registro de maior incidência4 de “praga  dos mosquitos”, assim 
como ficou conhecido o fenômeno emergente, que veio novamente desestruturar as 
formas de vidas que começavam a ser reconstruídas naquele território, onde os colonos 
tinham sido recém-relocados. 
As lideranças do movimento dos expropriados, retomou as mobilizações sociais 
novamente, em função da crise sócio-ambiental que se instaurara. Os depoimentos, 
indicam a  responsabilidade da empresa pelas ocorrências,  por esta não ter levado em 
consideração algumas orientações técnicas que  teriam sido dadas. 
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 Os recém-relocados em áreas próximas às margens do lago, passaram a enfrentar uma 
hostilidade biológica sem precedentes: os mosquitos, que a partir de 1986, invadiram os 
lotes, as casas, ocasionando uma mudança qualitativa na vida daqueles expropriados. 
Mudou também a fisionomia do território. 
No início, esse segmento social tentou conviver com a situação, continuando suas  
atividades. Ocorre que o índice de “praga” aumentou, enormemente. Ainda  assim, pouca 
coisa foi feita naquele ano. Só em 1987, é que as pessoas começaram a se inserir na 
organização da retomada do movimento, procurando manifestar-se com mais freqüência  
junto à direção da Eletronorte, sem, porém, conseguir maiores repercussões.  
A situação tornou-se insustentável. Algumas famílias, no desespero, começaram a vender 
os seus lotes por preço irrisório. Mesmo assim, era difícil  conseguir comprador. Outras 
famílias, abandonaram  os lotes e foram para a “rua”5 . A fronteira que se estabelecia 
entre as alterações sócio-ambientais e a emergência do conflito social, era um fio de seda. 
A demora em rompê-lo, deveu-se à crença dos “atingidos” no discurso empresarial que 
prometia ação corretiva.  
Na medida em que as providências não se mostravam,  suficientemente eficazes, para  
livrar os relocados daquela situação hostil, a ação estatal começou a perder legitimidade. 
Esse foi o fator que rompeu o fio de seda e desencadeou a tensão social frente à empresa. 
Os grupos sociais reconheceram não só que as ações  da Eletronorte eram ineficazes, 
como ocasionavam prejuízos à vida e a saúde, maiores do que os que já estavam 
vivenciando.   
A população atingida, começou a associar o aparecimento de um índice alto de situações 
de doenças, a aplicação de inseticida feita pela SUCAM. Os relatos históricos,  
evidenciam a ocorrência de inúmeros casos de doenças respiratórias, principalmente em 
crianças; inflamação nos olhos, além de casos de doenças atribuídas à picada dos 
mosquitos, como por exemplo,  erupções dermatológicas., que nas crianças acabavam 
formando feridas ou abcessos. Essas situações ultrapassam a fronteira da tolerância e, 
provocam a reação dos expropriados contra a empresa. As intercorrências sócio-
ambientais colocam novamente os atores sociais em cena. 
A luta agora tem como elemento inédito, não só as perdas, mas os problemas ambientais 
que alteram, substancialmente, a dinâmica cotidiana, não só às condições sócio-
ambientais-psicológicas, como também as atividades de trabalho. São situações que vão 
se constituir, nos elementos em torno dos quais, se estrutura um “novo” 6 conflito social. 
 
- A Inviabilidade do Território: Nova trama dos Expropriados.    
A situação foi declarada de calamidade pública. No início dos anos 90, continuava a 
crescer  a incidência de mosquitos. Os relocados, não tinham mais condições de avançar 
em suas atividades agropecuárias. A situação de vida estava totalmente desqualificada. O 
meio ambiente alterado,  tornou-se  ‘hostil’ à permanência humana e animal. 
Com a proliferação da “praga dos mosquitos”, a Gleba Parakanã por estar mais próxima 
dos seus vetores, foi a que sofreu maior incidência do fenômeno. A chamada “operação 
inseticida” sequer minimizou a situação. Os colonos expropriados tomam consciência de 
que, aquele território, biofísico e socialmente, estava inviabilizado à permanência e ao 
trabalho. Essa constatação os levou a ampliarem a luta, construindo alianças e, no 
confronto procuraram negociar com seus interlocutores.  
No final de 1991, início de 92, a pressão política sobre a Eletronorte foi muito grande. A 
imprensa local e nacional, deu bastante destaque ao acampamento que os atingidos  pela 
“praga dos mosquitos” mantinham em frente ao portão principal da empresa. Isso foi um 
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dos fatores que contribuiu para que a Comissão Interministerial, formada para avaliar, dar 
parecer e encaminhar as demandas do movimento, deliberasse favoravelmente, sobre a 
reivindicação de deslocamento dos colonos expropriados da Gleba Parakanã para outra 
área. 
Em 1992, baseada na decisão da  Comissão Interministerial, a representação do 
movimento, da Eletronorte e INCRA encontra uma via de solução  para o conflito. 
Através da Resolução No.203, de 02.09.92, o Conselho Diretor do INCRA, autorizou a 
indicação de uma nova área para deslocar o pessoal expropriado, que estava sendo 
“atingido” pelos mosquitos. Foi criado o Projeto de Assentamento Rio Gelado - PARG, 
cuja  demarcação e  (re)relocação, ficou sob a responsabilidade do INCRA. Isso indica 
que, depois de alguns anos de luta e confronto,  o movimento conseguiu interferir nas 
decisões das diversas  agências do Estado, inclusive  na Comissão Interministerial. 
As terras do PARG fazem parte da área denominada de “Gleba Carajás”, que foi 
incorporada ao patrimônio da União em 31.05.1976, conforme transcrição No. 2565 no 
Cartório de registro de Imóveis - CRI, comarca do município de Marabá. A incorporação 
se efetivou, após processo de apuração e arrecadação decorrente da “Discriminatória 
Administrativa” promovida pelo INCRA.  
Decisão imediata dos colonos, após a criação do PARG, foi implantarem  uma “roça 
comunitária” na área do Projeto, que deveria passar por processo de demarcação dos 
lotes. A  implantação da “roça”, baseada nos princípios do trabalho coletivo, foi uma 
estratégia que os colonos utilizaram para  ocupar o novo território e produzir alimentos 
para o pessoal que continuava mantendo o acampamento.  
Mas, a “roça comunitária”  também foi a instituinte de um novo conflito. Os colonos que 
implantavam a roça, estavam acampados num barracão, os lotes ainda não tinham sido 
demarcados pelo INCRA. Uma empresa madeireira, alegando propriedade de parte da 
área do Projeto, começou a ameaçá-los de morte e a partir daí, passaram a ser vigiados 
por um grupo de homens armados que os deixavam temerosos.  
 O território recém-criado, passou a ser objeto de disputa, assumindo diferentes 
significados, de acordo com a condição social dos atores sociais confrontantes. Os 
colonos expropriados tinham como espaço de vida, na medida em que, estavam 
desenvolvendo atividades de trabalho para dar sustentação a base material e recriando 
valores e  modos de vida preexistentes à barragem. Para o madeireiro, tratava-se de um 
espaço onde a extração de madeiras nobres, com alto valor no mercado comercial, era a 
certeza de obtenção de lucros e acumulação de capital. Por isso, a sua luta  para manter o 
domínio, preservá-lo da invasão do “outro”. 
A área da “Gleba Carajás” da qual o PARG faz parte, ainda possui uma diversidade de 
recursos naturais. Uma parte da floresta é rica em  madeiras nobres, como, por exemplo, o 
mogno de grande valor comercial no mercado nacional e internacional. O solo é 
qualificado por técnicos, como sendo de boa qualidade. Neste sentido, a disputa não é só 
pela terra pura e simplesmente. Envolve um campo de poder, expresso em ações judiciais, 
onde o poder de posse encontra legitimidade no direito privado. Envolve um campo de 
violência, nas suas diversas formas, inclusive na dimensão simbólica. 
Desse contexto decorre a superposição de uso do território, com seus respectivos poderes 
e ações. O madeireiro que, amparado pela ordem jurídica, enquanto poder formal, 
defende com sua “guarda armada”,  sua posse contra os concorrentes. Os colonos, através 
de mobilizações sociais; alianças políticas e da organização sindical dos trabalhadores 
rurais, defendem os  seus direitos de permanecerem na terra demarcada pela agência 
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governamental  a eles destinada, utilizando-se dos recursos naturais nela disponíveis para 
garantir a subsistência material.  
Devido ao conflito fundiário com a empresa madeireira e à Manutenção de Posse 
concedida pela Juiz da Comarca de Tucuruí, em favor do grande proprietário, a área do 
Rio Gelado encontra-se sob júdice, deixando os colonos expropriados, sem alternativa 
para recriarem modos e meios de vidas. A Gleba Parakanã, onde ainda permanecem um 
grupo de famílias expropriadas, do ponto de vista político administrativo é um território 
que deixou de existir. 
      
- Para não concluir 
A implantação do grande projeto hidrelétrico da UHE - Tucuruí,  baseado em modernas 
tecnologias de represamento de rios e construção de barragens, não articulou-se com uma 
metodologia de planejamento integrado, capaz de incorporar na dimensão técnica e 
econômica, a participação social e a preservação do meio ambiente. O deslocamento 
compulsório de inúmeras unidades familiares e  processos de desestruturação sócio-
cultural e ambiental, são alguns exemplos de mudanças sociais que ocorreram na região.  
Os camponeses (tradicionais ou migrantes),  tiveram sua terras apropriadas pelo Estado 
interventor e passaram  a enfrentar uma prolongada crise. Uma crise que se manifestou 
pela primeira vez, quando foram expropriados de suas terras com a construção da 
barragem. O fechamento do rio Tocantins por objetos técnicos e a elevação do nível 
d’água, inundou parte da floresta natural, fato que concorreu, decisivamente para um 
processo de degradação ambiental sem precedentes da região. 
A ruptura de meios e modos de vida, resultante do uso e a apropriação do espaço pelo 
projeto hidrelétrico, encontrou uma reação por parte dos atingidos, que mobilizaram-se 
num movimento identitário “atingidos pela barragem”. Resultando num conflito sócio-
ambiental que vêm transmutando-se em várias escalas sócio-territoriais, e prescrevendo 
novas dinâmicas espaço-temporais.  
O planejamento hidrelétrico sob a égide dos governos militares, foi traçado para produzir 
energia, baseando-se na lógica utilitária do grande projeto de investimento. Se de um 
lado, viabilizou a produção do projeto mínero-metalúrgico, voltado para o mercado de 
exportação,  por outro não contribuiu para  a melhoria das condições de vida das 
populações locais.  
A partir do sistema de relações estabelecidas  entre os diferentes atores integrantes do 
movimento, identificou-se duas grandes dimensões que denunciam as conseqüências 
desestruturantes e impactantes da construção da barragem: 
• Em princípio, uma dimensão de natureza cultural. Nesta, o rio e a floresta são tomados 
como um nicho de práticas produtivas, símbolos de abundância  na referência temporal 
anterior a barragem. Após sua construção, se consolidaram diferentes desconstruções de 
meios e modos de vida. Situando essa dimensão, no contexto de crise de gestão ambiental 
e social; a degradação do meio ambiente passou a ser vista pelos expropriados, como falta 
de responsabilidade e respeito das agências do Estado para com as condições de vida da 
população local. Uma desordem causada pelo processo de modernização. 
 Uma outra dimensão identificada, refere-se a gestão ambiental propriamente dita, ou 
seja, à ineficácia do planejamento territorial para a área. Os impactos causados pela 
implantação desse grande empreendimento foram muitos evidentes, com conseqüências 
duradouras. A degradação física de algumas áreas para onde foram relocados grupos 
sociais atingidos, resultou em condições sociais de moradia e trabalho bastante precárias 
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NOTAS: 
1. Inclui-se na noção de “nós”, os que estão juntos num território, possuem uma 
identidade (social ou territorial). Os “outros”, são os colonizadores, os invasores, os que 
vêm de fora, são exteriores ao espaço vivído e construído pelo “nós”.  Em geral, 
concorrentes e confrontantes. Para efeito deste trabalho, considera-se os expropriados 
como “outros”, porque: são tidos como empecilhos ao progresso pela Eletronorte - já o 
“nós” refere-se aos dominantes. Na luta, os expropriados tentaram se auto-produzir 
como sujeitos - um outro “nós”. Este recorte analítico, tem como referência TODOROV 
(1993);  os debates sobre o conceito de “alteridade”,   no curso Conflito Social e Meio 
Ambiente coordenado pelo prof. Henri Acserald, I sem., 1996, e um artigo de opinião 
de KONDER, L., 1996. 
2. Assim referem-se os expropriados, ao antigo trecho da Rodovia Transamazônia, que 
foi inundado com a construção da barragem. Fazem-no em oposição ao novo trecho 
construído, que denominam de “nova transa”.  
3. Cf. a Acselrad, 1991 que analisa as diversas intercorrências negativas, decorrentes de 
um  modelo de planejamento protagonizado na Amazônia pelo regime autoritário. Tem 
no “deslocamento de populações” na área de abrangência de Tucucruí, o foco de sua 
análise.  
4. Cf. ao Relatório da Comissão Interministerial de novembro de 1994, informava que  
o relatório Entomológico do INPA, de 1990, classifica as áreas mais próximas a 
barragem  em relação à densidade de mosquitos ( Mansonia tittilans): a densidade 
menor, foi de 10 mosquitos/ Homem x hora ( gleba Bandeirante e linha 51) e a maior ( 
alta) foi acima de 100 mosquitos Hxh, ( gleba Parakanã, Pucuruí e linha 45). Na 
Parakanã foram observados até 500 mosquitos Hx h.  O Mansonia teve um índice de 
presença de 97,1% . 
5. É comum as pessoas na região, moradoras de áreas rurais, utilizarem este termo para 
referir-se à cidade e aos múcleos urbano. 
6. Com a  qualificação de “novo”, não deseja-se inferir o sentido de algo que é visto 
pela primeira vez, original, mas, na perspectiva do mais recente, de mais um na 
conjuntura em que  se examina. 
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