
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

IMPACTOS ECONÔMICOS DAS HIDRELÉTRICAS EM PEQUENAS 
COMUNIDADES RURAIS: O CASO DO ASSENTAMENTO 
MAMEDE RODER-CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO, 
BRASIL 

 
 

Laura Cristina da Silva Vasconcelos1

Adriana Queiroz do Nascimento2

Marcelo Carlos Moreira3

Suzy Mara Klemp4

Onélia Carmem Rossetto5  
 
 

INTRODUÇÃO 

Entre 1900 e 1950 foram construídos aproximadamente 100 grandes barragens/ano 

no mundo. Este quadro mudou na segunda metade do século XX, passando para 500 

barragens anuais. Em 1997 havia uma estimativa de 800.000 barragens construídas no 

planeta, sendo que mais de 45.000 eram consideradas de grande porte (CARINO,1999 

apud SILVEIRA, 2004). 

Conforme dados do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB (2002-2004-b) 

em níveis globais, 45.000 barragens já foram construídas atingindo diretamente 80 milhões 

de pessoas no mundo. Em território brasileiro as usinas inundaram mais de 34.000 km2 de 

terras e atingiram 1 milhão de pessoas. 

No Brasil, a extensa rede hidrográfica possibilita a construção de barragens o que 

facilita o aproveitamento energético. O potencial brasileiro está estimado em 260,3 mil MW, 

porém só aproveita 61 mil MW (25%). Mais da metade do potencial (63,6%) encontra-se na 

Região Amazônica, principalmente nos rios Tocantins, Araguaia, Xingú e Tapajós, causando 

grandes impactos ambientais, outros 20% do potencial está no sul, nas bacias dos rios 

Paraná e Uruguai (MAB, 2002-2004-a). 

O modelo capitalista de desenvolvimento econômico não atribui grande importância 

aos prejuízos ecológicos e sociais que a construção de hidrelétricas pode ocasionar. 

Os impactos sociais das barragens em ambientes à jusante 

tendem a resultar em complexas interações entre impactos 

ambientais e econômicos ... os efeitos à jusante de uma barragem 

nas pessoas dependem de um conjunto complexo de impactos 
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sobre o volume e a amplitude das inundações e ligações 

hidrológicas entre rio e planície de inundação. A dependência das 

comunidades a jusante em atividades econômicas dependentes do 

fluxo do rio mostram que impactos sociais refletem impactos 

ecológicos. Impactos a jusante têm sido a Cinderela dos debates 

sobre barragens: não-reconhecidos, mal-entendidos e sub-

estimados por planejadores. Uma das razões é o fato desses 

ocorrerem em áreas remotas, longe da barragem e facilmente 

ignorados. (ADAMS, 2000 apud SILVEIRA, 2004. p. 6-7). 

Em Mato Grosso, de acordo com Sonoda (2001), a bacia do Alto Paraguai possui 

uma área 361.666 km², com um potencial hidrelétrico ainda não estimado. A Região de 

Manso pertence a Bacia do Alto Paraguai, cujo rio homônimo é afluente da margem 

esquerda do Rio Cuiabá, que deságua na margem esquerda do Rio Paraguai ainda no 

Estado do Mato Grosso (ALHO et al.,2003). O rio Manso representa cerca de 40% da bacia 

do rio Cuiabá e 2% da bacia hidrográfica que influencia o complexo hídrico do Pantanal 

(SONDOTÉCNICA,1987 apud COSTA, 2004). 

Segundo Toledo (2003) a Hidrelétrica de Manso produz um volume de 7,4 bilhões 

de m3 e ocupa uma área de 387 km2, essas áreas estão distribuídas nos municípios de 

Chapada dos Guimarães onde está sua maior parcela com 263 km2, Nova Brasilândia 

ficando em segundo lugar com 58 km2 e Cuiabá com 66 km2, todos esses municípios estão 

localizados no Estado de Mato Grosso. 

O município de Chapada dos Guimarães limita-se com os municípios de Nova 

Brasilândia, Campo Verde, Santo Antônio do Leverger, Rosário Oeste e Cuiabá. É um 

importante ponto turístico com uma das mais belas paisagens de Mato Grosso. De acordo 

com Ribeiro (1997-1998) encontra-se localizado à 62 km da capital do estado, com uma 

área de 6.494,02 Km2 e situa-se nas coordenadas 15º 17’25” latitude sul e 55º48’15” 

longitude oeste de Greenwich. 

No referido município localiza-se o Assentamento Mamede Roder, junto a barragem 

do rio Manso, que por sua vez encontra-se à jusante da confluência do Rio Casca com o Rio 

Manso, nas coordenadas geográficas 14º52’ de latitude sul e 55°48’ de longitude oeste. Este 

local abriga as famílias remanejadas de seus locais de moradia após serem atingidas direta 

e indiretamente pela construção da hidrelétrica. 

O atual Assentamento Mamede Roder era uma grande fazenda de denominação 

homônima que envolvia áreas das localidades de Pedra Preta, Mata do Cipó e João Carro. 

Mamede Abdala Roder é originalmente o nome do comprador das terras que foram 
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deixadas de herança aos filhos de um antigo proprietário da Sesmaria Mamão (de 12.553 

hectares), no ano de 1942. 

A partir de 1980 houve várias ocupações na área que era considerada da União. 

Assim, posseiros, grileiros e garimpeiros se instalaram nos barrancos do rio Manso e da 

Casca, atraídos pela presença de diamantes. Várias comunidades sem a posse legal das 

terras já habitavam o local. 

Antes do alagamento essas famílias viviam primordialmente da agricultura e 

mineração e também praticavam atividades extrativistas como a coleta do pequi, palha de 

coqueiro e ervas medicinais além de apresentarem grande riqueza cultural através das 

pecualiaridades de suas crenças e modo de vida. 

Com a construção da Barragem de Manso essa realidade mudou drasticamente. 

Em 30 de novembro de 1999 as comportas foram fechadas e no ano 2000 as comunidades 

que viviam na região foram removidas para novos assentamentos, entre eles, o 

Assentamento Mamede Roder. 

Apesar das casas terem sido construídas com antecedência, não foi concedida a 

oportunidade para as famílias conhecerem o local que iriam habitar e na distribuição dos 

lotes não se respeitou a relação de vizinhança nem de parentesco, fazendo com que 

famílias antes vizinhas ficassem distantes, até mesmo em assentamentos diferentes e sem 

alternativas de subsistência. 

Mediante o contexto descrito, o objetivo do presente texto reside na análise dos 

impactos sofridos pelas famílias relocadas principalmente nos aspectos relacionados a sua 

base econômica e às transformações no seu modo de vida. 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa envolve grupos humanos que na ótica de Silveira (2004, p. 16) 

não são objetos de estudos, e sim “sujeitos sociais que colocam em práticas procedimentos 

intelectuais (conhecimento, percepção e crenças)”. Essa população depende do seu 

ambiente físico para sobreviver e essa relação é realizada através da “cultura, conhecimento 

acumulado através do tempo e por valores sociais e políticos que grupos dominantes impõe 

sob indivíduos em um sistema social.” (SILVEIRA, op. cit. p. 16). 

Inicialmente procedeu-se à revisão bibliográfica e documental e à estruturação de 

um roteiro de entrevista semi-estruturada. Esta modalidade de entrevista segundo Marconi; 

Lakatos (2003) possibilita maior liberdade, as perguntas são abertas e respondidas através 

de uma conversação informal, assim, o entrevistado se sente mais à vontade em responder 

aos questionamentos. 
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Para esta técnica não existe limite de tempo de discussão ou tópicos a serem 

trazidos pois há a flexibilidade e abertura no roteiro para novas discussões, não previstas 

anteriormente. Huntington (2000 apud Silveira, 2004 p. 22) esclarece que “é mais uma 

conversa do que uma sessão de perguntas-e-respostas.” 

As entrevistas foram realizadas de forma coletiva, possibilitando, conforme Marconi; 

Lakatos (2003) a observação através de vários ângulos, o que posteriormente auxiliou na 

confrontação dos dados e na verificação das tendências. Na seqüência foram realizadas 

entrevistas individuais que possibilitaram confrontar as respostas obtidas anteriormente. 

De forma concomitante, procedeu-se a observação assistemática através da qual o 

pesquisador é capaz de transformar o momento casual em aspectos que sejam relevantes 

para serem utilizados no trabalho. Segundo Rudio (1979 apud Marconi; Lakatos, op. cit.) o 

sucesso dessa técnica depende do entrevistador que deve estar atento ao que ocorre ao 

seu redor. 

As informações coletadas foram analisadas na perspectiva da abordagem 

qualitativa na qual enfatizou-se as respostas dos entrevistados, buscando “[...] uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas [...].” 

(RICHARDSON, 1999. p. 90). 

Após a coleta de dados procedeu-se a seleção das informações, baseadas nos 

objetivos da pesquisa. O passo seguinte foi o agrupamento dos assuntos para análise, 

interpretação e posterior conclusão. 

TRAJETÓRIA BIBLIOGRÁFICA 

O debate acerca do que se convencionou chamar de “base econômica dos 

pequenos produtores familiares” vem sendo há muito motivo de várias publicações, tendo 

como seus mais importantes teóricos Chayanov e Kautsky. 

Chayanov escrevia numa perspectiva otimista prevendo que o campesinato 

continuaria se adaptando a nova realidade econômica capitalista do campo, enquanto 

Kautsky acreditava que a chegada do modo de produção capitalista levaria ao 

desaparecimento das pequenas propriedades, tirando delas a característica de 

mantenedoras de mão de obra familiar (PAULINO, 2001). 

Apesar de expressarem pontos de vista divergentes em relação a continuidade ou 

não da pequena propriedade, ambos os autores demonstram concordância num ponto 

sensível nesta discussão: manter a estrutura da produção familiar como tal, frente ao grande 

empreendimento agrícola, se tornaria cada vez mais desafiador para o campesino. 
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Neste sentido, o motivo pelo qual se busca hoje entender a situação dos 

assentados do “Mamede Roder” tem sua vertente principal num grande empreendimento do 

modelo econômico capitalista, não de uma grande propriedade agrícola como previa 

Chayanov e Kautsky, mas sim uma hidrelétrica de grande porte, que apesar de ser 

construída sob a alegação de viabilizar o progresso e o desenvolvimento econômico, tem 

causado, por outro lado, prejuízos monstruosos as pessoas e as comunidades que 

apresentavam características de pequenas unidades familiares. 

Schneider (2001) considera as formas familiares de produção ilhas de resistências 

da classe camponesa frente à expansão agrícola capitalista, para a autora, 

ás formas familiares corresponderiam características como 

trabalho familiar, formas de resistência à apropriação do excedente 

via mercado, a propriedade de meios de produção, a busca de 

autonomia, etc., enquanto que as formas capitalistas seriam 

definidas por assentarem-se no trabalho assalariado, apropriação de 

mais-valia, reprodução ampliada, racionalidade dirigida a obtenção 

de produtividade e rentabilidade, entre outros aspectos [...]. O 

primeiro elemento para se definir a agricultura familiar está 

relacionado com a forma de uso do trabalho. Unidades familiares, 

funcionam, predominantemente, com base na utilização da força de 

trabalho da família e de seus membros, podendo contratar em 

caráter eventual ou temporário outros trabalhadores (op. cit. p. 28) 

Sendo assim, a força de trabalho empregada é aquela suficiente apenas para 

manter a renda da propriedade. Já no modelo capitalista de produção agrícola existe a 

preocupação com o aumento dos índices de produtividade o que leva a exploração de mão 

de obra. A oposição entre manter (agricultura familiar) e aumentar a produção (agricultura 

capitalista) estabelece a diferença entre os dois modelos agrícolas. 

Na perspectiva de Paulino (2001), a base da propriedade de produção familiar 

estaria na estabilidade das relações de produção. Entretanto, a penetração do modelo 

capitalista de produção no meio rural promoveu perda de renda da pequena propriedade, 

levando os agricultores familiares a buscar assim outras formas de compensar essa perda. 

Para Kautsky (apud Paulino, op. cit.), a partir do momento em que fossem 

submetidos às inconstâncias do capitalismo mercadológico, os agricultores familiares seriam 

proletarizados. O trabalho temporário ou auxiliar seria o responsável pela fragilização da 

estabilidade da produção familiar. Contudo, enquanto para Kautsky o trabalho auxiliar era 

visto como sinônimo de proletarização dos camponeses, para Chayanov, era apenas mais 
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uma forma das famílias compensarem sua perda de renda e manterem a agregação da 

propriedade familiar. 

Chayanov observa que a agricultura camponesa não estaria condicionada a uma 

realidade econômica – comercial imutável, ela seria capaz de coexistir com a grande 

propriedade e ainda mais, contrair novas tecnologias e fontes de rendas. O referido autor, 

sugere que a base econômica das propriedades familiares poderia estar ligada diretamente 

à propriedade ou poderia vir de atividades desempenhadas fora do seu âmbito. 

A agricultura familiar apresenta diversas faces, sendo que uma delas é a praticada 

em assentamentos. Para Silveira (1998): 

Os assentamentos, depois de longas lutas pela conquista 

da terra, também se deparam hoje com o problema da busca da 

consolidação econômica. Como eles não escapam a aquela lógica 

de expropriação, busca, dentro dela, alternativa de sobrevivência 

que combinam diversos graus de adoção de tecnologias 

“modernas”. (1998. p. 103) 

No contexto dos assentamentos rurais estão aqueles destinados a abrigar as 

famílias atingidas pela construção de hidrelétricas. No sistema capitalista estas obras se 

justificam pela necessidade de geração de energia para fomentar o crescimento econômico. 

La Rovere (1992, p. 191) ressalta os obstáculos presentes nas decisões de planejamento de 

grandes centrais hidrelétricas no Brasil: 

Inexistência de dados básicos sobre as condições 

ambientais e sociais pré-existentes nas áreas afetadas pelos 

empreendimentos hidroelétricos, acarretando elevados custos e 

prazos para sua coleta. Insuficiências de metodologias disponíveis 

para avaliação de impactos ambientais [...] diante da complexidade 

encontrada na própria identificação, interpretação e mensuração dos 

impactos ambientais [...]. A subjetividade intrínseca aos estudos de 

avaliação de impacto exige que se assegure a complexa 

participação na tomada de decisão dos diversos grupos afetados 

pelos empreendimentos (em termos de segurança ou saúde, por 

algum tipo de perda econômica, de patrimônio estético ou cultural e 

de preservação de recursos naturais). 

Isso posto, se faz necessário mencionar a necessidade de incorporar ao processo 

decisório a perspectiva do desenvolvimento sustentável que almeja atender "o conjunto das 

necessidades das gerações presentes, sem comprometer as possibilidades de as futuras 
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gerações satisfazerem suas necessidades." (KITAMURA, 1993 apud SALAMONI; 

GERARDI, 2001. p. 74). 

Segundo Siqueira (2002) para a construção da Usina de Manso foram elaborados 

relatórios técnicos e científicos pela Universidade Católica de Goiás, Instituto Goiano de Pré-

história e Antropologia. Neste relatório consta: levantamento histórico, geográfico, 

antropológico e arqueológico. Os objetivos desses documentos são recolher material de 

valor histórico, levantar o acervo cultural da população para subsidiar o processo de 

transferência e indenização. 

Pode-se encontrar também outras informações importantes presentes no Relatório 

de Impactos Ambientais (RIMA) elaborado pela Eletronorte (1987) onde constam as 

relações de trabalho predominantes na região de Manso, os aspectos da posse das 

propriedades rurais, além de, trazer informações detalhadas sobre a reprodução social das 

comunidades, abordando principalmente, aspectos relacionados à base da economia e os 

hábitos culturais. 

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM 

A paisagem da região de Chapada dos Guimarães era dividida em fazendas, 

algumas originárias das Sesmarias implantadas no município à partir de 1780, além de 

pequenas propriedades que tinham sua base econômica centrada em atividades de 

subsistência. 

As sesmarias concentravam-se ao longo dos rios Quilombo (e seu afluente, o 

Córrego Jardim), Casca e Manso. Durante o período colonial o rio da Casca destaca-se 

como o local de maior adensamento de sesmarias. 

Quadro 1 - Povoamento das localidades da região da Usina Hidrelétrica do Manso durante 

os séculos XVIII e XX.  

Região Características do povoamento 
Bom Jardim (sub-bacia do rio Quilombo) Povoamento á partir da doação de sesmarias, embora 

constatou-se presença incipiente dessa forma dominial. 
As sesmarias mais antigas datam do ano de 1785. 

Água Fria foi povoada à partir das atividades garimpeiras, ocorridas 
entre os séculos XIX e XX, intensificando-se á partir de 
1930. 

Pingador Ganhou importância no momento em que teve início a 
extração da borracha mato-grossense, no século XIX, 
devido à mostras de látex extraído das mangabeiras. 
Após esse surto a região decaiu. 

Rio Casca Caracterizada pela elevada densidade demográfica 
devido ao estabelecimento de grandes propriedades 
rurais que utilizavam mão-de-obra escrava. 

Rio Manso Caracterizada pela elevada densidade demográfica, sua 
ocupação ocorreu durante os séculos XVIII e XX. As 
terras dessa região a leste do rio Manso ganharam maior 
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interesse quando Rondonópolis passou a importante 
centro agrícola. A área mais povoada recentemente é a 
de Praia Rica, distrito de Chapada dos Guimarães. 

Fonte: Universidade Católica de Goiás, 2001-b 

Org. Onélia Carmem Rossetto, 2004 

Segundo estudos elaborados pela Universidade Católica de Goiás (2001-a) é 

possível concluir que a posse da terra na área ocorria através de heranças, concessão de 

terras devolutas ou compra. 

A região de Chapada dos Guimarães oferecia, devido a sua localização, boas 

condições ao desenvolvimento de propriedades rurais, onde, as margens dos rios Quilombo, 

Casca e Manso serviram, no século XIX, de refúgios para negros, índios e populações 

brancas excluídas, esses formaram quilombos de até 600 homens (TOLEDO, 2003). Assim 

iniciou-se a formação das comunidades ribeirinhas do Manso. 

A bacia hidrográfica do rio Manso está subdividida em quatro sub-unidades 

geomorfológicas: a Depressão Cuiabana, o Planalto do Casca; a Chapada dos Guimarães e 

o Pantanal e, 

... compreende uma superfície ondulada, que foi rebaixada 

até o leito do rio, esculpida em rochas, das Formações Botucatu e 

Bauru, ambas de origem continental, de composição arenosa e de 

rochas de formação basalto, areníticas, calcáreas, filitos e quartzitos 

visíveis no leito do rio e em escarpas ou afloramentos rochosos. 

(BRASIL, 1997 apud ALHO,2003). 

A cobertura vegetal da bacia do Manso é caracterizada como Cerrado 

apresentando as seguintes tipologias: campo-cerrado que ocupa cerca de 33% da área 

inundada pelo reservatório; o cerrado sentido restrito que cobre cerca de 30% da área 

inundável; a mata de galeria com cerca de 27%; o cerradão 2,8% e as matas de palmeiras 

representando 2,4% da área inundável. (ALHO et al., op. cit.) 

O clima da região é agradável com temperatura média entre de 27,6ºC a 23ºC, 

sendo o mês outubro o mais quente e o mais frio, julho. Segundo Silveira (2004) a 

classificação de Köppen aponta o clima da região como sendo do tipo AW, Tropical Semi-

Úmido, com dois períodos distintos: um seco, de maio a outubro, e outro chuvoso, de 

novembro a abril. A pluviosidade média apresenta três períodos: de dezembro a março, cuja 

precipitação média mensal é de 205,4mm; de outubro a abril, varia entre 127,5 a 176,6 mm 

mensais; e o período de maio a setembro, cuja variação é entre 65,8 a 10,5mm, sendo os 

meses mais secos, junho, julho e agosto. (ALHO et al., 2003). 
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No ano de 2001 a Universidade Católica de Goiás (2001-b) aponta que, antes da 

construção da usina, a maior densidade demográfica ocorria na bacia do rio Quilombo, 

especificamente nas Comunidades de Varginha e Bom Jardim. Na bacia do rio Manso 

situavam-se as Comunidades “dos Pretos” na margem esquerda e “dos Brancos” e na 

margem direita, ambas localizadas no final da área de inundação. 

Constata-se ainda a presença de habitações isoladas ou núcleos familiares 

pequenos de no máximo duas habitações. Uma característica que se repete é a menção da 

existência de mais de uma casa por sítio e sua ocupação por membros da mesma família. 

Na maioria das áreas visitadas, além das edificações 

originais, existem outras residências – localizadas a distâncias que 

variam entre 50 e 100 metros – construídas para ser as casas das 

jovens famílias de descendentes... (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

GOIÁS, 2001, p. 121-b). 

Este elemento sugere a existência de mais de uma família residindo na mesma 

propriedade. Nas bacias do rio Manso e Quilombo prevaleceram moradores com mais de 35 

anos de residência na região, já na região do rio Casca a maior parte dos moradores ali 

residia entre cinco e quatorze anos. 

A barragem do rio Manso começou a operar em outubro de 1999, e tinha como 

objetivo segundo Umetsu (2004) gerar eletricidade, além de controlar enchente e irrigação, 

facilitar a navegação, além de melhorar o turismo e as atividades de lazer, recebendo o 

nome de APM – Manso (Aproveitamento Múltiplo de Manso). 

A CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE MANSO E SEUS IMPACTOS NO MODO DE 
VIDA E NA BASE ECONÔMICA: PASSADO E PRESENTE 

Nas entrevistas realizadas com os moradores do Assentamento Mamede Roder fica 

clara a insatisfação com o modo de vida atual, principalmente no que concerne às 

oportunidades de trabalho, elemento que está ligado diretamente à subsistência. Os 

discursos saudosistas sempre relatam as roças plantadas próximas ao rio, os peixes que 

eram pescados todos os dias por homens, crianças e mulheres, a caça e até mesmo os 

trabalhos temporários do garimpo e nas fazendas da região. 

Segundo os relatos, quando começou o processo de transferência a empresa 

responsável pela relocação proibiu a plantação de espécies como a banana e a mandioca 

porque são culturas mais demoradas. A desestruturação das roças de subsistência causou 

o primeiro impacto na base econômica e na qualidade de vida das comunidades. 
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Dados da Eletronorte (1987) evidenciam que a atividade econômica predominante 

na região do Manso era a agricultura de subsistência, os principais produtos cultivados eram 

a mandioca, o arroz, o milho, a banana e o feijão destinados à subsistência. Toledo (2003) 

acrescenta a estes produtos a batata doce, a abóbora, o maxixe, o quiabo, o pepino, o 

algodão e o mamão. 

Segundo um entrevistado, as pessoas podiam roçar e plantar em qualquer lugar, o 

sistema utilizado era denominado “roça de toco” que passava pelas seguintes etapas: roçar, 

derrubar as madeiras mais grossas, realizar a queima, arrumar a “caieira”, ou seja, 

amontoar os restos de vegetais que não foram queimados, esperar secar e atear fogo outra 

vez. Assim a terra estava pronta para o cultivo. 

Neste sistema é possível plantar por duas vezes consecutivas, na terceira “a terra 

fica fraca”, portanto, é deixada em repouso para que a capoeira volte a crescer e a terra seja 

fortalecida. A roça então é aberta em outro lugar, no linguajar local em “terra de curtura” 

localizadas nas margens dos rios. 

Antes da hidrelétrica, as sementes eram selecionadas de um ano para outro; hoje 

são doadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMPAER e, segundo 

os assentados, não são de boa qualidade. 

Segundo Toledo (2003) em Chapada dos Guimarães, o solo é classificado como 

alissolo, horizonte B textural, também podendo ser encontrado o brumado ou acinzentado 

de textura média, devido a predominância dos solos arenosos profundos de coloração 

vermelha a amarela, com baixa fertilidade amenizada mediante a aplicação de calcário, 

magnésio e adubações de potássio e fósforo. 

Atualmente no Assentamento Mamede Roder a maior dificuldade é a baixa 

fertilidade do solo somada à precária assistência técnica e à falta de verbas para aquisição 

de insumos agrícolas. Os pequenos produtores familiares deixaram para trás áreas férteis 

próximas as margens dos rios que não exigiam nenhuma técnica ou agroquímico nem 

tampouco investimentos de capital para torná-las produtivas. 

Além disso, a assistência técnica fornecida pelo governo estadual para melhorar a 

produção, não estabeleceu boa convivência, tornando-se comum reclamações. Segundo um 

assentado, o calcário jogado nas plantas queimaram-nas. Em uma outra entrevista, a 

assentada afirmou que o técnico da EMPAER forneceu o veneno e pediu para aplicá-lo na 

plantação, porém sem as devidas instruções, o resultado foi que seu filho após a utilização 

do veneno sentiu-se mal. 

A nova realidade imposta as famílias nesse assentamento, tornou difícil a prática da 

agricultura, principalmente devido a baixa qualidade do solo. Segundo o depoimento da 
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entrevistada, hoje o que colhe é insuficiente para o consumo familiar o que prejudica 

diretamente a criação de animais pois estes dependem da compra de ração e remédios. 

Segundo o coordenador local do MAB a maioria das famílias não consegue produzir 

e passa fome. Para mudar esse quadro ele sugere a mecanização do solo. Entretanto esse 

trabalho de recuperação do solo inviabiliza-se devido ao alto custo que é incondizente com a 

realidade atual dos assentados. 

A oferta de trabalho agrícola era maior antes da construção da hidrelétrica. As 

fazendas recorriam a força de trabalho temporária em determinadas épocas do ano. 

A Eletronorte identificou em 1987 a existência de múltiplas formas de relações de 

trabalho, com o predomínio do regime de agregado sem vínculo empregatício. Nessa 

relação, valia a palavra do proprietário da terra que permitia a fixação destes trabalhadores 

dentro dos seus domínios. 

Observou-se também a prática do colonato baseada no trabalho assalariado e 

permanente com o trabalhador residindo no imóvel rural e a prática da parceria que 

pressupõe a não propriedade da terra e o compromisso verbal entre os envolvidos quanto 

ao pagamento através de parte da produção que na época, variava entre 10 a 20%. 

Atualmente as grandes fazendas foram inundadas e os proprietários indenizados, 

adquirindo assim propriedades em outras áreas. A oferta de trabalho diminuiu pois alguns 

fazendeiros deixaram suas propriedades; outros passaram a investir no turismo com as 

marinas, pousadas e passeios de barco exigindo mão-de-obra com outras qualificações. Há 

unanimidade em mencionar as dificuldades para achar trabalho, segundo um assentado “as 

fazendas utilizam máquinas, quase não precisa de peão para roçar”. 

Alguns entrevistados relatam que esporadicamente desempenham atividades 

temporárias em outras propriedades rurais. A diária de um peão custa R$ 15,00 para 

empreita de roça; quando a empreita é pequena cobra-se R$ 12,00. Para roçar áreas já 

limpas o valor da diária é R$ 40,00 o hectare e em áreas mais sujas R$ 50,00. Os valores 

pagos são acrescidos da alimentação e do uso dos instrumentos de trabalho do 

empregador. 

Alguns criam gado “de meia” com proprietários da vizinhança que não são 

assentados. O gado é uma espécie de poupança e é comercializado “de acordo com a 

precisão” ou seja necessidades como a compra de roupas e remédios. 

Quando os fazendeiros matam uma rês a notícia corre e as pessoas que tem 

dinheiro buscam adquirir a carne, iguaria rara na alimentação cotidiana. Diante das 

restrições impostas pela nova terra em que vivem hoje, os assentados sobrevivem do pouco 
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que colhem, alguns da aposentadoria e outros de trabalhos extras, como uma moradora que 

quando se vê endividada busca trabalho como empregada doméstica em Cuiabá. 

Alguns agricultores entrevistados desenvolviam, antes da construção da barragem 

de Manso, atividades complementares, sendo o garimpo de diamante, uma das mais 

importantes. Segundo a moradora quando faltava alimento seu marido saia para garimpar e 

sempre voltava com algo. 

Os garimpeiros não tinham muita parada viviam seguindo os caminhos dos rios. 

Quando chegavam pessoas estranhas, estas eram direcionadas ao gerente da fazenda a 

fim de solicitarem a autorização para construir o barraco. Os garimpeiros trabalhavam juntos 

na construção em um sistema denominado “ademão”, forma similar ao mutirão. Nestes 

momentos era oferecido café e pinga, às vezes era servido um almoço e se realizava um 

baile para comemoração. 

Nas áreas de garimpo, as pessoas moravam como proprietários, não tinha divisão 

das terras e estas faziam pequenas roças e criavam porcos, galinhas e gado para 

subsistência. A atividade garimpeira era desenvolvida de forma manual e, também com 

tecnologia. 

O garimpo manual era feito com a bateia, instrumento onde o cascalho retirado do 

fundo do rio é lavado e selecionado. Alguns garimpeiros exerciam essa atividade nos 

barrancos à margem dos rios, locais que recebiam a denominação de “monchões”. 

A modalidade mais sofisticada era exercida com a balsa e com equipamentos de 

mergulho. Os garimpeiros eram organizados em grupos sob a liderança de um que 

normalmente era o proprietário da “tralha” ou seja do equipamento de mergulho: escafandro 

(capacete com camisa), barra de peso para mergulhar etc. 

A relação de trabalho que se estabelecia no garimpo era denominada de “meia-

praça”. O patrão se responsabilizava pela alimentação, instrumentos de trabalho e despesa 

completa, o garimpeiro entrava com a sua força de trabalho. Caso achasse diamantes, a 

renda era divida da seguinte forma: 10% para o dono da fazenda; 45% para o meia praça e 

45% para o líder do grupo. Se porventura não tivesse sorte, o trabalhador nada recebia. 

A renda familiar podia ser acrescida pelo trabalho feminino da esposa do líder do 

grupo que cuidava do preparo da alimentação e recebia em torno de 5% da produção. 

As transações comerciais para venda dos diamantes eram realizadas através dos 

“capangueiros” ou compradores do diamante, oriundos de Cuiabá e Chapada dos 

Guimarães e presentes nas localidades nos finais de semana quando ocorria o “resumo” 

das “catras” ou seja, a lavagem do cascalho e a seleção das pedras. 
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O garimpeiro vendia para aqueles que oferecessem o melhor preço contudo, estes 

combinavam estratégias para subvalorizar a pedra como realizar o negócio após embebedar 

o garimpeiro ou combinar preço para que o garimpeiro não tivesse alternativa. 

 Atualmente a atividade garimpeira está proibida na região da Hidrelétrica de 

Manso. Segundo entrevistados os lugares que apresentavam maior quantidade de 

diamantes foram encobertos pelas águas do reservatório. Apesar da proibição, alguns 

assentados continuam procurando diamante clandestinamente. 

 Uma das atividades beneficiadas pelo garimpo era o comércio, que de acordo com 

os entrevistados, era movimentado pelo grande fluxo de garimpeiros. Hoje no assentamento 

não tem para quem vender, pois não tem garimpo da mesma forma como antes e as 

pessoas que vivem nos assentamentos não tem dinheiro para comprar. O assentado, antes 

garimpeiro, sintetiza o seu problema dizendo: “Eu nunca fui da roça, mas jogaram eu na 

roça”. 

Além das atividades econômicas mencionadas, a pesca também contribuía para a 

renda familiar. Era praticada usualmente no rio Manso, a jusante do local da barragem para 

fins de subsistência e comercial. A produção do pescado para subsistência envolvia 

relações comerciais de vizinhança onde os pescadores trocavam o produto do seu trabalho 

por outras mercadorias como óleo, sal, feijão, arroz e querosene. 

É interessante evidenciar entre os saberes da comunidade local, as formas 

peculiares de conservação dos peixes destinados à venda. 

...Os pescadores traziam os peixes ainda vivos e os 

deixavam presos em valas grandes, muito comuns no local onde 

corriam águas limpas e frias em direção ao rio ou próximo das 

matas e várzeas, onde existiam muitas sombras das palmeiras [...] 

permanecendo ali por vários dias se alimentando de restos de 

comida, milho, casca de mandioca etc., o que eles chamavam 

alegremente de geladeira. [...] Outras formas usadas para a 

conservação dos peixes eram os chiqueiros ou jacás [...] uma 

grande cesta de bambu em formato arredondado, sem tampa, onde 

eram depositados os peixes e depois mergulhado até metade do 

rio... (TOLEDO, 2003, p. 60) 

O comércio regular ocorria em pequena escala quando o pescado era escoado 

para Cuiabá ou, quando os comerciantes encomendavam o peixe aos pescadores para os 

finais de semana. Com exceção da época de defeso, nos demais meses em que a pesca 
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era permitida, constatava-se a presença de pescadores comerciais autônomos, 

principalmente nos 30 quilômetros finais do rio Manso (ELETRONORTE, 1987). 

Deve-se destacar que a Eletronorte (op. cit.) traça cenários em relação a 

manutenção da piscosidade do rio, após o alagamento, afirmando que: 

A pesca no rio tenderá a manter sua importância atual, 

ocorrendo, enquanto atividade comercial ou com o peso significativo 

na subsistência da comunidade, apenas nas áreas ribeirinhas a 

jusante do local do barramento, próximo à confluência com o rio 

Goiavazinho ... (op. cit. p. 140) 

Apesar desta previsão, os empreendimentos desta natureza, provocam mudanças 

complexas no ecossistema, modificando não só a paisagem natural, bem como o cotidiano 

dos moradores. Conforme diz a moradora a facilidade de se pescar era imensa, ao se 

deslocar até o rio onde lavava suas roupas, aproveitava para pescar. Após a construção da 

barragem a quantidade e também a qualidade dos peixes diminuíram drasticamente, 

restaram somente peixes pequenos, como a piava. Para se pescar hoje é necessário 

recursos como barcos movidos a motor, o que é impossível para os padrões de renda local. 

Atualmente no Assentamento Mamede Roder, a principal fonte de renda é o auxílio 

mensal oferecido pela empresa responsável pela hidrelétrica, no valor de R$ 210,00. Este 

recurso só foi regularizado a partir do momento em que o MAB passou a pressionar a 

empresa. Hoje de acordo com o coordenador local do movimento, existem cadastradas 

1.065 famílias, destas 912 recebem a ajuda mensal. 

Atualmente em Mato Grosso o MAB vem trabalhando no intuito de melhorar a 

situação dos atingidos pela construção da Usina Hidroelétrica de Manso, buscando 

implementar um novo modelo energético, que prevê: 

... a participação popular no planejamento, decisão e 

execução. Priorize as questões sociais e ambientais antes da 

implementação de qualquer barragem, considerando sempre a bacia 

hidrográfica. 

Corrija as distorções existentes no Setor Elétrico, acabando 

com desperdícios na transmissão, execução e consumo de energia, 

bem como o fim dos subsídios aos grandes consumidores. Invista 

em pesquisa na busca de novas fontes energéticas. Priorize o 

desenvolvimento de fontes alternativas energéticas, por exemplo: 

energia solar, eólica, pequenas barragens em local adequado com 

critérios estabelecidos pela população. Garanta o acesso à energia 
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a todas as famílias e, principalmente, àquelas atingidas. (MAB, 

2002-2004-a). 

Entretanto, o auxílio mensal concedido pela empresa será encerrado em outubro de 

2004. O MAB afirma que continuará lutando. Como disse moradora “ A empresa terá que 

arcar com essa situação, pois foram eles que nos colocaram aqui. Vamos continuar 

brigando, mesmo que passemos fome”. 

Segundo o coordenador local do MAB o principal objetivo do movimento atualmente 

é conseguir o reassentamento dessas famílias em nova área com solos férteis, escolhida 

sob supervisão do movimento. Para isso o MAB está formando quatro técnicos agrícolas e 

para o próximo ano mais seis pessoas estarão se preparando. 

Esses profissionais serão os responsáveis em auxiliar na escolha da nova terra. 

Como eles mesmos dizem “a empresa não perguntou se eles queriam sair dali, 

simplesmente disseram: se você não sair a água tirará você. Não sabíamos para onde 

estávamos indo, a mudança foi feita a noite e fomos tratados como gado, era tudo 

misturado, animais e pessoas”. 

Devido às dificuldades de transporte e comunicação, antes da construção da 

hidrelétrica, a população da região do Manso vivia em relativo isolamento em relação aos 

núcleos urbanos. Os momentos de sociabilidade que aglutinavam maior número de pessoas 

limitavam-se às festas de santo e a fabricação de farinha pois sua organização exigia ações 

cooperativas em sistema de mutirão. No entanto, é possível perceber vários momentos de 

sociabilidade no âmbito familiar tais como os finais de tarde que envolviam pescarias, 

banhos de rio etc. (TOLEDO, 2003). 

Nas comunidades, as relações sociais obedeciam a graus de intimidade. No interior 

da casa apenas os membros da família e visitas convidadas tinham acesso e no quintal 

imediato eram recebidas pessoas estranhas à família. 

... Partindo da casa principal, normalmente a primeira a ser 

construída, pertencente aos pais, alcançamos as casas dos filhos 

casados. O grande perímetro em que se inserem todas as unidades 

de habitação forma uma terceira bolha dentro da qual são 

respeitadas as devidas distâncias e exercidas as devidas 

intimidades entre membros da mesma família e os novos parentes 

por afinidade... (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS-a, 2001, p. 

127). 

Diante do contexto, é possível levantar a hipótese de que as relações de 

sociabilidade e parentesco sofreram impactos negativos após a construção da hidrelétrica e 
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a relocação das famílias de forma aleatória, desrespeitando os laços de parentesco e 

compadrio. 

Atualmente os momentos de sociabilidade ocorrem nos jogos de futebol que 

acontecem aos finais de semana. Os times se inscrevem pagando uma taxa de inscrição 

entre R$ 25,00 a R$ 30,00. Para o futebol feminino a taxa de inscrição é de R$ 15,00. O 

dinheiro é arrecadado para comprar os prêmios, normalmente o primeiro lugar é uma 

novilha, o segundo um porco ou um carneiro ou caixinhas de cerveja. 

Este momento de sociabilidade fortalece a economia porque algumas pessoas 

fazem a alimentação e vendem o prato feito por R$ 2,00; alguns levam a alimentação de 

casa. A família inteira participa; as mulheres jogam no mesmo lugar só que em outro campo. 

As crianças não têm times organizados. 

Segundo um entrevistado, os torneios de futebol viraram comércio porque os times 

são inscritos enquanto tiverem dinheiro, no final vão para os penaltis. O transporte é feito 

nos pequenos caminhões da vizinhança, na época das eleições é comum encontrar carros 

de candidatos transportando os jogadores. 

As festas de santo ligadas à religião católica ainda ocorrem, embora de forma mais 

precária, no Assentamento Mamede Roder. A organização deste momento de sociabilidade 

exige diversos tipos de festeiros: o rei, figura mais importante, tem a obrigação de doar a 

carne bovina; a rainha pode doar doces caseiros regionais tais como o doce de mamão, de 

leite e de goiaba. O capitão de mastro é geralmente do sexo masculino e tem a 

responsabilidade de enfeitar o mastro onde será hasteada a bandeira e contribui com o café, 

açúcar ou o que for preciso. 

As “asferes da bandeira” geralmente são mulheres, cada asferes pertence a um 

santo. Estas personagens fazem procissão com a bandeira e contribuem materialmente com 

o que de acordo com suas posses. O juiz e a juíza, doam mercadorias e acompanham a 

procissão. 

Com a alteração da base econômica as festas são cada vez mais raras e quando 

são realizadas não duram vários dias e noites como antes da hidrelétrica. 

Apesar de atualmente viverem em lotes de 15 hectares, em casas de alvenaria, os 

entrevistados demonstram insatisfação, nas palavras de um relocado, “são casas bonitas 

por fora, mas por dentro quando chove, o telhado vira peneira”. 

Antes da relocação, os habitantes da região de manso, viviam em casas 

construídas com os elementos naturais locais. (Quadro 2) 
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Quadro 2 - Materiais do meio natural utilizados na construção das moradias  

Parte da moradia Material utilizado 
Fundações Aroeira; Vinhático 
Paredes madeira branca especialmente a taboca, barro, estrume de boi, embira 

para as casa de pau-a pique. palha de babaçu, tijolos de adobe 
Cobertura folhas das palmeiras: babaçu, buriti, guariroba e capim sapé. O 

madeiramento era feito de tabocas  
Piso terra batida; cupinzeiros; cimento queimado. 
Portas e janelas madeira trabalhada em processo semi-industrial; nervuras de folhas de 

babaçu 
Fonte: Universidade Católica de Goiás, 2001-b 

Org. Onélia Carmem Rossetto 

As casas não possuíam banheiros ou qualquer instalação sanitária e localizavam-

se próximas aos cursos d’água evidenciando extrema dependência dos mananciais através 

da irrigação das roças, da lavagem de roupa, do banho, da preparação dos alimentos ou 

ainda, para saciar a sede. 

Apesar de não serem os legítimos proprietários das terras e de viverem em casas 

de barro e telhado de babaçu, ainda assim, os habitantes do Assentamento Mamede Roder, 

preferem o antigo modo de vida. Na tentativa de manter características da vida anterior a 

barragem é comum encontrar ao lado das casas de alvenaria, cômodos construídos do 

modo tradicional. 

Enfim, resgatar o modo de vida e a base econômica familiar dissolvida ou 

transformada no processo de transferência, é o principal desafio da população relocada, do 

movimento social e do poder público. 

É necessário integrar aos estudos de impactos ambientais para a construção de 

hidrelétricas aspectos subjetivos relacionados a cultura das pessoas que vivem em 

pequenas comunidades, sendo submetidas a um mesmo modo de vida que ultrapassa 

gerações e, que ao serem relocadas, sofrem danos praticamente irreparáveis na sua 

felicidade e dignidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de barragens tem gerado graves problemas sobretudo para as 

populações tradicionais e impactos sobre o meio ambiente, daí a necessidade de buscar 

soluções, como mudanças na questão energética do país. Entretanto, para que isso ocorra, 

será preciso um grande esforço da sociedade para pressionar o governo e este fazer com 

que os empresários ao invés de construir novas usinas hidrelétricas, modernizem as usinas 

com mais de 20 anos, ao invés de construir grandes usinas, construam usinas menores de 
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30.000 KW (ou 30 MW) cuja área máxima do reservatório seja de 3 km2,muito diferente da 

área de Manso que possui 387 km2. 

É possível também optar por formas alternativas de geração de energia, eólicas ou 

solar, esta última seria interessante, uma vez que o Brasil está situado na Zona Tropical, 

onde o sol prevalece a maior parte do ano e em quase todo o país. 

É importante ressaltar que em 2001 o Brasil viveu uma situação de racionamento 

energético, por falta de água nos reservatórios do país, e se existisse outras alternativas de 

geração de energia, este quadro poderia ter sido evitado. 

Outra questão que já vem sendo discutida pela sociedade, mas que ainda não 

sensibilizou o governo é a sustentabilidade do sistema de hidroelétricas. Será que a médio e 

a longo prazo ainda existirá água disponível o suficiente para gerar energia? Se não, qual 

será a solução? Começar a mudar desde já o rumo da política energética poderá evitar 

futuros colapsos de abastecimento e novos traumas para as famílias que construíram sua 

identidade naquele local não tenham que se deslocar e se desprender do que até então é o 

mais importante para a vida deles, sua cultura. 

Após a construção da Barragem de Manso a vida dos pequenos produtores 

familiares foi modificada profundamente, tornando difícil a sua sobrevivência. Antes, viviam 

do extrativismo e da agricultura de subsistência, hoje resiste apenas a agricultura e mesmo 

assim não garante o sustento. Situação que só não está mais complicada por que alguns 

trabalhadores são aposentados e as famílias recebem ajuda da empresa responsável pela 

hidrelétrica que, se acabar definitivamente, como eles mesmos dizem, “a situação ficará 

ainda pior”. 

 Qual a solução para esse quadro? Hoje os assentados e o MAB lutam pelo 

reassentamento das famílias numa terra melhor. Porém não se tem uma previsão de 

quando serão reassentados e nem se todos serão contemplados. Até lá caberá desenvolver 

alternativas para a geração de renda, que poderá ocorrer através da participação do poder 

público disponibilizando linhas de crédito que garantam assistência técnica e possibilitem a 

comercialização dos produtos. 

Além de facilitar o acesso aos recursos do governo, a organização de cooperativa 

possibilitará a redução de custos de produção, comercialização e distribuição. A cooperativa 

trabalharia no sentido de potencializar a iniciativa já existente como o plantio de mandioca, 

bem como da sua venda in natura, e a sua industrialização, como a produção de farinha e 

de polvilho, agregando valor às mercadorias produzidas pelos assentados. 

Segundo Salamoni; Gerardi (2001) na produção familiar, diferente das produções 

capitalistas, as unidades organizam-se de acordo com os recursos disponíveis (como mão-
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de-obra, capital, etc.), relações sociais a que estão submetidas (proprietários, arrendatários, 

etc.) e as suas condições econômicas (acesso a crédito agrícola) e do mercado (flutuações 

de preços). Deve-se ressaltar que o produtor familiar, não prioriza o lucro e sim otimiza a 

jornada de trabalho e diminui os riscos. 

Somente através da produção familiar, 

... que se poderá encarar o desenvolvimento sustentável 

como um processo de aprendizagem da sociedade, orientado para a 

identificação e satisfação, em base sustentável, das necessidades 

humanas, materiais e não-materiais, social e culturalmente 

determinadas. (Brinckmann, 1995 apud SALAMONI; GERARDI, 

2001. p. 94). 

Recuperar a pluratividade das atividades econômicas desenvolvidas pelos 

membros da unidade familiar poderia representar um caminho alternativo. Dessa forma, o 

artesanato, seria um meio viável para efetivação do desenvolvimento sustentável, 

possibilitando o aproveitamento da matéria-prima existente no local. 

Caberia ao poder público, oferecer cursos de capacitação para a produção 

artesanal (doces caseiros, tricô, crochê, cesto, bordado, etc) visando a complementação da 

renda. Ressalta-se que a confecção de cesto estaria facilitada pela disponibilização da folha 

do babaçu e as cerâmicas, que utilizam o barro como matéria-prima, seriam objetos da 

cultura garantidos pela tradição de alguns artesões locais. 

As formas de superação dos impactos negativos certamente devem ser analisadas 

com maior profundidade envolvendo distintos representantes de vários segmentos sociais, 

contudo, o fato que ora se impõem reside na urgência de soluções a curto prazo para 

amenizar a situação dos assentados e de longo prazo para delinear cenários positivos para 

o futuro. 
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