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Introdução 

 
Há um quadro de Paul Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo 
que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão 
escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter 
esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia 
de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar 
os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e 
prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, 
enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que 
chamamos progresso. (BENJAMIN, 1987, IX Tese sobre o Conceito 
de História) 
 
 

  O progresso pode ser retratado de diversas formas: sob o olhar hegemônico do 

investidor, a partir do prisma do crescimento de uma nação ou sob o olhar daqueles que 

são atingidos pela intervenção em seu território. Para esses, a alegoria de Walter Benjamin 

sintetiza os efeitos que determinados grupos suportam em nome dos conclamados 

progresso e desenvolvimento.  

 Amartya Sen (2010), ganhador do Prêmio Nobel em Economia no ano de 1998, 

prefere uma visão de desenvolvimento como um processo de alargamento das liberdades 

reais que goza um indivíduo ou um grupo. O autor considera o desenvolvimento como 

expansão das liberdades substantivas orienta as ações para os fins que torna esse conceito 

útil: a liberdade política e econômica, os poderes sociais e a melhoria na qualidade de vida, 

com o estímulo de iniciativas e experiências sustentáveis. O desenvolvimento entendido 
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como um processo de expansão de liberdades concretas permite uma análise do papel das 

instituições, assim como o reconhecimento dos valores sociais locais e regionais. 

 Entretanto, quando o assunto é o desenvolvimento e o setor energético brasileiro, 

destacadamente o hidráulico, o cenário revelado de remoção, pois as populações residentes 

no espaço escolhido para a instalação de uma barragem são vistas como obstáculos a serem 

transpostos pelo progresso, constituindo uma “remoção hidráulica” (SEVÁ FILHO, 2008). 

Tal discurso empregado pelo empreendedor é utilizado em virtude do instrumental teórico-

conceitual que naturaliza as populações como meio socioeconômico e não tratam como 

atores sociais capazes de discutir direitos e interesses. (CASTRO; ANDRADE, 1988, p.8, 

apud, VAINER, 2002).  

  A proposta do artigo é discutir as modalidades de remanejamento ante o 

deslocamento compulsório com a instalação de Grandes Projetos de Investimentos 

(VAINER, 2002, 2007, 2010) no setor elétrico brasileiro, estudando o caso do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício, situado entre os estados do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, analisando o processo de gerenciamento dos conflitos socioambientais a 

partir do discurso oficial utilizado por Furnas Centrais Elétricas S.A. Centrais Elétricas 

S.A. da solução “amigável” dos conflitos através de notícias divulgadas pela mídia 

impressa e televisiva.  

 

1. Os Grandes Projetos de Investimentos: o local/regional versus o nacional 

 

  Historicamente registra-se um importante crescimento na indústria brasileira desde 

a década de 1920 com a cafeicultura paulista, acarretando nesse período um 

superinvestimento no setor, aliado a diversificação do mercado regional e a abundante 

mão-de-obra imigrante especializada no agronegócio. Embora o setor tenha atravessado 

uma recessão com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, grandes investimentos financeiros 

foram realizados pelo governo brasileiro com o propósito de conter a crise e socorrer o 

mercado produtor, principalmente o paulista.  

 Com o pujante mercado interno, a indústria nacional expandiu-se nos anos 

seguintes juntamente com as primeiras conquistas trabalhistas. A década de 1940 é 

marcada pela II Guerra Mundial e no plano interno com a acumulação de bens não 

duráveis, inicialmente, depois com investimentos estatais em cadeias produtivas nas 

indústrias de produção de aço, alumínio, cobre e extração de gás, carvão, petróleo, além da 



construção de complexos portuários e de produção, geração e distribuição de energia, que 

se estende até os anos 70.  

 A partir dos anos 70 com o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND, 1972) 

houve uma política de integração nacional tendo como principal estratégia projeto com 

repercussão nacional como exemplos o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 

Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, Programa de Áreas 

Irrigadas do Nordeste, Programa Especial de Desenvolvimento da Região Geoeconômica 

de Brasília, Programa de Recuperação Socioeconômica do Nordeste do Paraná e Programa 

Especial do Norte Fluminense.  

  Tais projetos de elaboração e implantação nacionais baseavam-se na “política de 

integração em sentido amplo” (I PND, 1972, p. 25) e desconsideravam o planejamento e 

peculiaridades territoriais, sociais, culturais, ambientais e econômicas locais e regionais. 

Como informa Vainer e Araújo (1992, p. 28) o regional era visto como um enclave ao 

crescimento econômico nacional e a totalidade do território que sofria essas intervenções 

não é visto “nem como conjunto de regiões hierarquicamente articuladas, nem como 

amálgama de regiões-programa, mas como um somatório de recursos mais ou menos 

acessíveis”. Naquele momento, as ações setoriais estatais visavam apenas a “apropriação 

de recursos localizados ao largo do território” que através de programas especiais 

transformam a região em polos (VAINER; ARAÚJO, 1992, p. 29). Assim, nasce a 

concepção de que “não é a região que acolhe o polo, é o polo que define as novas 

regionalizações” a partir dos recursos que esses territórios podem produzir (VAINER; 

ARAÚJO, 1992, p. 30). 

 Após a implantação dos programas especiais e a produção de novas regionalidades, 

o novo padrão de planejamento que se inaugura com essa política nacional foi a 

modalidade dos Grandes Projetos de Investimentos (GPIS) que materializa o conceito de 

região redimensionado a partir dos investimentos aplicados na área, segundo Laurelli, 

(1987, p. 133, apud, VAINER; ARAÚJO, 1992, p. 29) em geral o GPI é composto por: 
grandes unidades produtivas, a maioria das quais para o desenvolvimento de 
atividades básicas, como arranque ou início de possíveis cadeias produtivas, para 
a produção de aço, cobre e alumínio, outra para extração de petróleo, gás e 
carvão, dedicadas a sua exploração em bruto e/ou transformação e refinarias ou 
centrais termelétricas (...) grandes represas e obras de infraestrutura associadas 
ou não aos exemplos anteriores (...) 
 

 Vainer e Araújo (1992, p. 34) consideram que os GPIS constituem um modo de 

reprodução das condições de acumulação de capital e de reorganização da dinâmica 

territorial e conceituam esses grandes projetos como “empreendimentos que consolidam o 



processo de apropriação de recursos naturais e humanos em determinados pontos do 

território, sob lógica estritamente econômica”, a grande maioria desses investimentos são 

alheios as demandas da população e do próprio poder público local e estadual. Muitos 

desses governantes acabam se comprometendo com os interesses econômicos trazidos 

pelos grupos empreendedores transformando-se em defensores do discurso apologético que 

o empreendimento trará benefícios permanentes para a localidade e região.   Desse 

modo, após a década de 1970 os grandes projetos geram e gerem os novos espaços criados 

(VAINER; ARAÚJO, 1992, p. 31).  

  Os efeitos prometidos pelos investidos estatais ou particulares que implantam os 

GPIS nas regiões era a difusão da modernização nos polos de desenvolvimento, criando 

impulsos dinâmicos na economia local e regional. Todavia, a literatura especializada 

aponta com efeitos desses grandes projetos a desarticulação das atividades econômicas 

locais já existentes, o crescimento desordenado das cidades, a favelização, o aumento da 

taxa de desemprego ou da criação de subempregos, a degradação ambiental, dentre outros. 

Na terceira parte desse trabalho veremos esses efeitos atualmente percebidos pela 

população atingida pelo Aproveitamento Hidrelétrico Simplício – Queda Única, objeto de 

estudo de caso do presente artigo.  

 

2. O “desenvolvimento como liberdade” 1: o tradicional como um processo de 

valoração do indivíduo e do coletivo 

 

O desenvolvimento estritamente econômico para alguns especialistas pode acarretar 

a eliminação das tradições e heranças culturais. Em contraponto, encontra-se também o 

discurso de que a vida tradicional pode gerar a pobreza extrema daqueles que tentam 

conservá-la. A maioria dos conflitos vivenciados pelos indivíduos é ceder às vantagens da 

modernidade ou preservação a cultura tradicional de um grupo ou de um povo. Amartya 

Sem (2010, p. 50-51) considera que a solução para esse paradoxo está na liberdade 

participativa exercida através da legitimidade e da avaliação das pessoas envolvidas no 

problema gerado pelo desenvolvimento.  

                                                        
1 A expressão “Desenvolvimento como Liberdade” é alcunhada por Amartya Sen (2010) e aqui é entendida 
como a capacidade do desenvolvimento eliminar as privações de liberdades substanciais de escolha e de 
oportunidades de um indivíduo ou de um grupo, que por sua vez, limita a sua capacidade de agente. A 
liberdade deve ser compreendida como o objetivo maior do desenvolvimento como resultado do que Amartya 
Sem chama de liberdades instrumentais e evidenciadas como “oportunidades econômicas, liberdades 
políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” (2010, p. 11).  



A liberdade individual é essencialmente um produto social e existe uma relação 
de mão dupla entre (1) as disposições sociais que visam expandir as liberdades 
individuais e (2) o uso de liberdades individuais não só para melhorar a vida de 
cada um, mas também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e 
eficazes. Além disso, as concepções individuais de justiça e correção, que 
influenciam os usos específicos que os indivíduos fazem de suas liberdades, 
dependem de associações sociais – particularmente de formação interativa de 
percepções do público e da compreensão cooperativa de problemas e soluções. A 
análise e a avaliação das políticas públicas têm de ser sensíveis a essas diversas 
relações. 

   

  Verifica-se que o atual modelo de desenvolvimento experimentado pelo Brasil tem 

por base a privação de liberdades substantivas do indivíduo originando-se na acumulação 

de capital de certos grupos privados. Essa lógica econômica brasileira já foi vivida por 

outras sociedades desde o século XVIII, o que Sennett (1988, p. 317 et seq.) considera 

como advento de uma nova forma de secularização e forma de vida urbana oriundo da 

modernidade, que contribuiu para a explicação do declínio da vida pública e a ascensão do 

domínio privado. Sennett (1988, p. 323) ainda chama a atenção para o uso metafórico das 

máscaras que camuflam o poder, o mal-estar e o sentimento privado e representam a nova 

faceta da civilidade e do individualismo vividos na modernidade (SENNETT, 1999, p. 

379). 
As pessoas somente podem ser sociáveis quando dispõe de alguma proteção 
mútua; sem barreiras, sem limites, sem a distância mútua que constitui a essência 
da impessoalidade, as pessoas são destrutivas, não porque a natureza do homem 
seja malévola [...] mas por que o efeito último da cultura gerada pelo capitalismo 
e pelo secularismo modernos torna lógico o fratricídio, quando as pessoas 
utilizam as relações intimistas como bases para as relações sociais.  
 

 Essa ideia pode ser exemplificada na maioria dos Grandes Projetos de 

Investimentos do setor hidrelétrico brasileiro que apresentam a ideia de que o tradicional 

significa um obstáculo para o crescimento e que as comunidades que resistem aos grandes 

projetos são retrógradas e na recente decisão do IBAMA conceder a Licença de Operação 

para o enchimento dos reservatórios do Aproveitamento Hidrelétrico Simplício sem o 

cumprimento da condicionante da Licença de Instalação do empreendimento determinada 

pelo próprio órgão ambiental de construir Estações de Tratamento de Esgoto no distrito de 

Anta, na cidade de Sapucaia/RJ. Tal fato levou ao Ministério Público requerer medida 

liminar para impedir a ação de Furnas Centrais Elétricas S.A. Centrais Elétricas S.A. que 

um dia depois da concessão da licença de operação já daria início ao funcionamento dos 

reservatórios da usina.  

  A alegação do órgão ministerial foi no sentido de que o redirecionamento de 76% 

das águas do Rio Paraíba do Sul por meio de túneis e lagos artificiais para produção e 



geração de energia elétrica no AHE Simplício deixaria duas comunidades em 

Anta/Sapucaia/RJ e Chiador/MG com apenas 24% das águas do rio. Nesse trecho de vazão 

reduzida as comunidades captam água para o seu abastecimento público e despejam o seu 

esgoto.  

  O enchimento dos lagos sem as obras de cunho sanitário geraria danos irreversíveis 

ambientais e à saúde da população atingida. A argumentação foi acolhida pelo juiz federal 

que apreciou o caso. Felizmente, o capital privado nesse caso temporariamente teve que 

ceder o desejo do lucro a qualquer custo em respeito a direitos da coletividade afetada. 

 A ruptura desse modelo baseado estritamente na exploração local e a imposição de 

limites ao crescimento (MEADOWS et al., 1981, apud, BUARQUE, 2008, p. 57) pode 

estar na construção de um conceito de desenvolvimento sustentável, já aclamado na 

Conferência das Nações sobre Meio Ambiente em Estocolmo em 1972, sede do amplo 

movimento ambientalista nos países desenvolvidos e espaço para os primeiros debates 

ideológicos sobre estilos de desenvolvimento.  

 Em 1992, o Rio de Janeiro realiza a Conferência das Nações Unidas de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente – ECO 92, evento que mobilizou a comunidade 

científica, países e grupos ambientalistas para a discussão de novas práticas sustentáveis, 

propagando a proposta de um desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável 

através da Agenda 21. Duas décadas depois, os mesmos atores se reunirão para discutir os 

velhos temas e desafios sobre um futuro consciente e novos paradigmas de 

desenvolvimento, redefinindo o conceito já trazido pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (Pnud, 1998, p. 35) e já difundindo na década de 90 sore 

desenvolvimento humano: 
(...) um processo abrangente de expansão do exercício do direito de escolhas 
individuais em diversas áreas: econômica, política, social e cultural. Algumas 
dessas escolhas são básicas para a vida humana, as opções por uma vida longa e 
saudável, ou por adquirir conhecimento, ou por um padrão de vida decente, são 
fundamentais para os seres humanos.  

 
  A noção de desenvolvimento, por sua vez, deve estar diretamente associada à 

construção de condições para a ampliação da autonomia de indivíduos e sociedades, 

através das instituições aptas à remoção de obstáculos à expansão da qualidade de vida, 

fator este desencadeador de amplitude nas oportunidades individuais e coletivas geradas 

pela ampliação do acesso a bens, serviços e direitos, com educação qualificada, políticas de 

inclusão social e democratização dos mercados, maior participação na vida pública e ainda 

efetiva oferta de serviço público judicante de qualidade. Nesse sentido, Sérgio Buarque 



(2008, p. 58) observa que o desenvolvimento deve ser capaz de aumentar as 

“potencialidades das pessoas” através da melhoria da qualidade de vida, “assegurando que 

os frutos do desenvolvimento econômico sejam traduzidos em melhoria das condições de 

vida, e que permita que as pessoas tomem parte ativa, participando das decisões que 

influenciam suas vidas”.  

 O modelo de progresso que degrada ou ameaça a conservação e reprodução dos 

recursos naturais constitui uma “insustentabilidade política e social, devido à profunda 

desigualdade na distribuição de riqueza e da qualidade de vida” (BUARQUE, 2008, p. 60).  

 

3. Os deslocamentos compulsórios e seus impactos negativos 

 

  Durante o século XX e o início deste, os agentes financiadores nacionais e 

internacionais dos empreendimentos do setor enérgico brasileiro tiveram um grande papel 

na mudança da política energética. Entre as décadas de 30 e 70, a construção de grandes 

hidrelétricas tornou-se sinônimo de desenvolvimento e progresso econômico. Vistas como 

símbolos de modernização e da capacidade humana de controlar e utilizar recursos naturais 

havendo um aumento dramático na construção de barragens.  

 Em nosso país, no final dos anos 50, houve a necessidade de regulamentar o setor 

energético devido os baixos investimentos do setor privado em regiões fora do sul-sudeste 

e a crescente hegemonia do pensamento nacional-desenvolvimentista. Em 1962 foi criada a 

Eletrobrás com o propósito de coordenar todas as empresas do setor elétrico. Nos anos de 

1960 e 1970 o quadro econômico brasileiro consolidou a base desenvolvimentista, sendo 

esse período denominado de “milagre brasileiro”. No setor elétrico, houve a distribuição 

espacial das unidades de geração de energia e das linhas de transmissão, expandindo as 

fronteiras elétricas para as regiões Centro-Oeste e Nordeste, houve uma reorganização 

territorial baseada em dois grandes sistemas elétricos integrados: o Centro-Sul e o 

Nordeste/ Norte, com algumas áreas isoladas no Norte do país. Esse crescimento foi 

interrompido com a estagnação da economia ao longo dos anos 80. 

Nos anos 1990, a maioria dos países ocidentais foi questionada sobre o modelo de 

intervenção do Estado na economia. As empresas públicas, responsáveis dos anos 50 a 80 

pelo crescimento econômico brasileiro, tiveram seu modo de gestão revisto por causa dos 

déficits acumulados nesse período revelando os limites do Estado empreendedor. O 

tamanho do Estado voltou a ser ponto de pauta nas agendas políticas e econômicas. 

Diversos países iniciaram um processo de microrreformas administrativas no que tange ao 



seu funcionamento, denominações e poder regulador. No Brasil, setores estatais voltados à 

atividade econômica foram privatizados e a concorrência transformou-se no novo 

paradigma. Dentre os variados setores estatais que passaram para a gestão de particulares 

destaca-se o setor hidroelétrico.  

No período de redemocratização brasileiro, o setor elétrico vivencia o Programa 

Nacional de Desestatização (PND). Em 2004, a Eletrobras foi excluída do PND, 

permanecendo uma empresa estatal. O plano foi um dos mais importantes mecanismos de 

ajuste econômico orientado pelas agências multilaterais e implementado pelo Brasil na 

década de 1990, se estendendo nos anos de 1995 até 2002, com o predomínio das ações 

idealizadas no “Consenso de Washington” em rumo ao modelo concorrencial sob 

hegemonia do capital privado.  

Com o primeiro mandato do governo de Luís Inácio Lula da Silva manteve-se o 

atual modelo de mercado apoiado nas chamadas “parcerias público-privadas”, houve a 

superação das crises energéticas do início dos anos 2000, em razão dos maciços 

investimentos econômicos no setor energético, fomentados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no plano conhecido como Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC).  

O Programa de Aceleração do Crescimento, desde 2007, criou como metas a 

serem alcançadas a concretização de Grandes Projetos de Investimento através de 

concessões e o modelo de parceria público privada (PPP), tendo o Estado como agente 

financeiro, com recursos oriundos do BNDES, que objetiva o crescimento econômico e 

sustentável, inclusão social e melhor distribuição de renda2. Estima-se que o BNDES 

investiu em 2007 cerca de 24,3 bilhões de reais e, no ano de 2009, aproximadamente 44,6 

bilhões de reais, totalizando 84% de crescimento nos setores vinculados a infraestrutura.  

No que tange ao setor energético brasileiro, as grandes, médias e pequenas usinas 

hidrelétricas constituem bons exemplos de GPI’s, uma vez que bacias hidrográficas e 

grandes áreas do território são vistos como “potenciais energéticos”, com o emprego de 

grandes soma de capital nacional e internacional, a partir da lógica de mercado e dos 

ganhos em rentabilidade, constituindo-se em enclaves territoriais a partir de gestões 

centralizadas que se baseiam em ações autoritárias. O Estado como agente empreendedor 
                                                        
2 Trecho do texto de apresentação do caderno de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento-
PAC, de 22 de janeiro de 2007.  “Agora é chegado o momento de ousar para crescer ainda mais. Crescer de 
forma sustentável e acelerada, uma vez que a economia brasileira tem grande potencial de expansão. Tal 
desenvolvimento econômico deve beneficiar a todos os brasileiros e brasileiras. Nesse sentido, o desafio da 
política econômica em 2007-2010 é aproveitar o momento histórico favorável e estimular o crescimento do 
PIB e do emprego, intensificando ainda mais a inclusão social e a melhora na distribuição de renda do País.” 



dos Grandes Projetos de Investimentos revela-se desde a década de 60 com a construção de 

grandes hidrelétricas.  

  Os megas empreendimentos se instalam nas áreas vulneráveis, a partir da dinâmica 

internacional ou centralizada em um plano nacional, excluindo do debate os interesses 

locais e regionais criando legiões de deslocados compulsórios. A seguir serão analisadas as 

modalidades de remanejamento das populações atingidas por causa dos grandes projetos e 

os impactos positivos de acordo com o discurso dos investidores e aqueles de natureza 

negativa a partir da leitura acadêmica.  

  

4. Os conflitos socioambientais nos Grandes Projetos de Investimentos 

hidrelétricos: o retrato do AHE Simplício – Queda Única e a simbologia do 

desenvolvimento 

 

Conforme observa Mario Fuks (2001, p. 49-50) a criação e a reestruturação das 

instituições públicas, adicionado ao inflacionismo legislativo em todos os níveis da 

administração pública, a alocação de recursos públicos para certos programa e projetos e a 

criação ou a reinvenção de órgãos públicos para lidar com a questão ambiental e social é 

tratada nos últimos anos no cenário brasileiro. Valores como livre iniciativa e 

concorrência, propriedade privada, progresso e crescimento nacionais delimitam a disputa 

a respeito desses problemas.  

Assim, “fatores ideológicos associados a valores e tradições, estabelecem as 

condições de legitimidade dos assuntos públicos e de sua caracterização” (FUKS, 2001, p. 

51). A identificação dos espaços de discussões e ações públicas e o papel das instituições 

responsáveis pelo fomento e divulgação dessas arenas é um dos principais pontos a ser 

questionados na sociedade moderna.  

Na presente parte deste trabalho pretende-se analisar os conflitos ambientais e 

sociais configurados após a licença de instalação concedida em 2007 pelo IBAMA para o 

Aproveitamento Hidrelétrico Simplício, localizado entre os estados do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, que atingirá as populações dos Municípios de Três Rios/RJ, Sapucaia/RJ, 

Além Paraíba/MG e Chiador/MG até a atual fase do empreendimento que encontra-se com 

a suspensão da licença de operação concedida em fevereiro de 2012.  

O Parecer Técnico n.º 85/2005 – COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA que apresentou a 

análise do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental do 

AHE Simplício e, juntamente com o Parecer Técnico n.º 109/2005 – 



COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA embasou a concessão da Licença de Instalação do 

empreendimento, apontavam risco da piora da qualidade da água bruta do Rio Paraíba do 

Sul coletada para o consumo dos habitantes ribeirinhos, bem como o risco de 

desenvolvimento de um quadro de eutrofização3 nas águas do trecho de vazão reduzida 

(TVR) e nos reservatórios, razão porque estabeleceu, como uma das medidas mitigadoras, 

a necessidade da implantação de rede coletora e de tratamento de esgotos em Sapucaia e 

Anta.  

O Parecer Técnico n.º 42/2007 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA que embasou a 

concessão da Licença de Instalação do AHE Simplício reafirmou a imprescindibilidade da 

implantação do sistema de tratamento e coleta de esgotos, em especial no trecho de vazão 

reduzida, justificando tal medida na necessidade de mitigar os efeitos advindos do estresse 

hídrico gerado na redução da vazão do Rio Paraíba do Sul no trecho entre o barramento de 

Anta e o canal de fuga de Simplício. 

O Aterro Sanitário de Sapucaia foi instalado no final do ano de 2011 com a 

transferência do atual passivo de Anta (Sapucaia/RJ) e o recebimento dos resíduos sólidos 

produzidos em Sapucaia de Minas (Chiador/MG), conforme condicionantes 2.16 e 2.17 da 

Licença de Instalação n.º 456/07, com a completa remediação da referida área, conforme 

apontado no Parecer Técnico n.º 42/2007 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, uma vez que 

a área onde hoje funciona o lixão de Sapucaia será inundada com o enchimento dos 

reservatórios do AHE Simplício. A empresa ingressou com o pedido de “flexibilização” do 

prazo para não interromper o cronograma da licença de instalação considerando que 

iniciou a remoção dos resíduos sólidos do lixão de Anta quando obteve o licenciamento do 

Aterro Sanitário Controlado de Aparecidinha, nas terras da Fazenda Santo Antônio da Boa 

Esperança. A flexibilização permitiria que os reservatórios fossem cheios antes que se 

encerre o processo de esgotamento sanitário na região. Em fevereiro de 2012, o juiz da 

Vara Federal da Comarca de Três Rios, em decisão liminar, determinou a suspensão do 

enchimento dos reservatórios em virtude da concessão da Licença de Operação pelo 

IBAMA. 

O Ministério Público Federal em 2010 recomendou que Furnas Centrais Elétricas 

S.A. adiasse a entrada de operação da Usina Hidrelétrica de Simplício, até que fosse 

concluído o sistema de tratamento de esgoto, incluindo a ligação das residências 

localizadas no trecho de vazão reduzida (a vazão sanitária), às caixas de coleta da rede de 

                                                        
3 A eutrofização consiste no aumento de oferta de nutrientes (matéria orgânica) na água, o que pode levar ao 
hiperdesenvolvimento de algas e cianobactérias nocivas à fauna e flora locais.  



esgoto, antes do início de enchimento dos reservatórios, nos municípios de Sapucaia (RJ) e 

Chiador (MG).  

Segundo avaliação do Ministério Público Federal, a usina apresenta riscos ao meio 

ambiente por meio da poluição do Rio Paraíba do Sul, se as Estações de Tratamento de 

Esgoto - ETE sejam inundadas pelas cheias do rio ou sofram avarias em sua estrutura, 

tendo inclusive, sugerido que a empresa elaborasse um plano de contingência para evitar 

prejuízos à qualidade da água em caso de acidentes. O Ministério Público Federal expediu 

a RECOMENDAÇÃO MPF/PRM/PETRÓPOLIS/GAB/VS nº 05/2010, direcionada à 

Presidência, à Diretoria de Licenciamento e ao Núcleo de Licenciamento do IBAMA no 

Rio de Janeiro, a fim de que o órgão ambiental se abstenha de conceder Licença de 

Operação ao empreendimento AHE Simplício Queda - Única até que sejam adimplidas 

todas as condicionantes da Licença de Instalação n.º 456/2007 pelo empreendedor Furnas 

Centrais Elétricas S.A.  

O argumento de Furnas Centrais Elétricas S.A. é que as obras do AHE Simplício 

geram receita a cidades beneficiadas pelo empreendimento por meio do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN-, que já repassou R$ 28 milhões em imposto a 

municípios de MG e RJ. Somente nos quatro primeiros meses de 2011 foi repassado R$ 

1,5 milhão. O município de Sapucaia recebeu o maior valor: R$ 10.626.656,50, seguido 

por Chiador, com R$ 8.243.282,72. Além Paraíba foi contemplado com R$ 7.989.584,74 e 

Três Rios, com R$ 1.372.545,54.  

Através do discurso oficial de Furnas da responsabilidade socioambiental 

percebesse o poder invisível (BOURDIEU, 2010, p. 7-8) camuflado daqueles que 

objetivam o crescimento estritamente econômico nacional. Além do ISSQN, as obras do 

AHE Simplício injetam na economia local mais de R$ 6 milhões em pagamento de 

aluguéis e compra de bens e serviços, segundo Furnas Centrais Elétricas S.A. Quando o 

complexo hidrelétrico estiver produzindo energia, os municípios banhados pelos 

reservatórios receberão a Compensação Financeira sobre Utilização de Recursos Hídricos 

(Cfurh), também conhecida como royalty da água. O tributo representará 6,75% de toda 

energia produzida pelas usinas de Anta e Simplício e será repassado aos municípios na 

proporção de sua área alagada. 

Com a pluralidade de atores, grupos e instituições envolvidas nesse conflito devem 

ser ressaltados no campo de disputa e no conjunto de vantagens que uns atores exercem 

sobre outros com a utilização do discurso econômico e de crescimento a partir da 

expressiva soma de recursos repassados para a administração local. Conforme acentua 



Fuks (2001, p. 56) a visibilidade desse tipo de pronunciamento e o caráter singular do 

discurso oficial fortalecido pelas políticas estatais asseguram a esses atores condições 

específicas de participarem de um debate público a partir da “política de definição de 

problemas”.  
A identificação das causas, a atribuição de responsabilidade, a avaliação da 
gravidade, a caracterização dos temas e públicos relevantes e a solução proposta 
constituem os elementos-chave em torno dos quais desdobra-se a disputa pela 
definição de um determinado problema social.  
 

O IBAMA não fixou critérios para determinação da vazão mínima permitida no 

trecho de vazão reduzida do empreendimento adotando como índices os padrões 

hidrológicos fixados pela ANA – Agência Nacional de Águas, não tendo o órgão 

licenciador do empreendimento promovido nenhum estudo ou avaliação ambiental nos 

referidos índices, furtando-se à sua responsabilidade legal de avaliar se os referido valores 

garantiriam ou não a sobrevivência do bioma do Rio Paraíba do Sul.  

Com o estabelecimento do trecho de vazão reduzida pelo projeto de Furnas Centrais 

Elétricas S.A. não somente a vazão das águas será menor, mas sua velocidade também. O 

próprio EIA assim indica. O barramento do rio transformará seus espaços de lótico (rio em 

corredeiras) para lêntico (rio de água mansa). 

A ictiofauna do Rio Paraíba do Sul se formou nos últimos milênios atendendo ao 

bioma fluvial lótico, de maneira que no rio as maiores espécies são de peixes que 

dependem da piracema, e das águas em corredeiras para a desova e fertilização dos ovos e 

formação dos alevinos. Sem essas corredeiras a extinção dessas espécies é fato inexorável. 

O GATE/MPRJ assevera que pelo menos três espécies de peixes serão extintas no 

Rio Paraíba do Sul, especialmente no trecho em questão. Dessas três espécies duas são 

endêmicas no Rio Paraíba do Sul, o conhecido ‘cascudo do paraíba’ e o ‘piabanha’ 

(Rhinelepis aspera, Cheirodon paraibae e Steindachneridion paraibae), somente existindo 

nesse ambiente e em nenhum outro lugar no Brasil. 

Segundo o Ministério Público Federal, na Ação Civil Pública que tramita na 

Comarca de Três Rios, a extinção desses peixes na região sequer foi contemplada no 

EIA/RIMA apresentado ao IBAMA, o qual se limitou à construção de um sistema de 

transposição de peixes a qual imita uma pequena corredeira a fim de permitir a piracema. 

 Quanto aos impactos negativos suportados pelos atingidos pelo AHE Simplício 

iremos analisar apenas aqueles pesquisados a partir do relatório de campo realizado em 

Grama, bairro rural situado no distrito de Bemposta, na cidade de Três Rios/RJ.  



 De acordo com o grupo de moradores dessa região houve uma intensificação das 

visitas dos técnicos de FURNAS Centrais Elétricas S.A. nos anos de 2000. A expectativa 

da população era o aquecimento do comércio local com a notícia de um grande 

empreendimento e a expectativa de um aumento do número de pessoas em decorrência das 

obras, além de empregar a mão-de-obra local ociosa.  

 Nas audiências públicas realizadas, os morados relatam que as principais 

indagações eram o período que deveriam sair da localidade e o quantum indenizatório nos 

casos de desapropriação. A equipe responsável pelas “reuniões”, termo usado pelos 

atingidos, usava um discurso falacioso de melhoria nas condições de vida e afirmavam que 

“cada caso era um caso” e que deveriam ser analisados individualmente por causa dos bens 

e valores contidos em cada propriedade. Essa posição revela a concepção que ainda 

continua predominando na maioria desses GPI’s no setor elétrico – a visão hídrica de 

atingido, que foi adotada por Furnas Centrais Elétricas S.A.  

  Camila Daniel (2009, p. 12) relata que em “Grama, os vizinhos se conhecem. Eles 

acompanham a vida uns dos outros e, na proximidade, reforçam os laços sociais de 

vizinhança por diferentes gerações. Uma característica marcante no bairro é que grande 

parte dos moradores estão lá há mais que uma geração”. Os laços afetivos e culturais 

marcam a comunidade que preserva “um elo estreito entre a perpetuação da família e a 

propriedade da terra, numa imbricação entre a história familiar e o lugar onde vivem. A 

casa, o sítio e roça são carregados de lembranças e memórias que ultrapassam as 

gerações”. Prossegue a Daniel que “combinação de história familiar e território desperta 

nas presentes gerações o desejo de transmitir para as gerações futuras a afeição pela 

localidade, à valorização das relações familiares e a manutenção dos laços de vizinhança”. 

(DANIEL, 2009, p. 12) 

  A incerteza do futuro é a grande preocupação dos moradores de Grama, apesar de 

receberem as indenizações estes valores são insuficientes para recomeçarem. Apenas 

esperam “retomar seu ritmo de vida, ou melhor, construir um novo ritmo sem a 

interferência de técnicos, marcações, medições ou desapropriações”. 

  A mobilização dos moradores foi fragmentada, o que enfraqueceu as negociações 

sobre quais bens, patrimônio e valores seriam indenizados e sua respectiva avaliação 

quantitativa monetária, conforme se verifica no depoimento de outro morador de Grama: 

“houve um grupo que se juntou e, assim conseguiu mais benefícios do que primeiramente 

iriam receber: os moradores que pagam aluguel. Eles irão receber uma quantia de R$ 

71.000,00. Em contrapartida, os proprietários dessas casas receberão R$17.000,00”.  



 Por fim, com a retomada do debate sobre o processo de negociação e ressarcimento 

dos atingidos em Grama, verifica-se que houve um descontentamento em relação aos 

valores das indenizações. As expectativas dos moradores em continuar as atividades antes 

desenvolvidas na comunidade em outra localidade foram frustradas pela política 

compensatória empregada por Furnas, que optou por negociações individuais, mesmo 

quando questionada nas audiências públicas realizadas. Trata-se de uma tática adotada pelo 

empreendedor para eliminar ou minimizar a resistência à expansão do atual modelo 

elétrico e do discurso desenvolvimentista para o país. Bourdieu (2010, p. 10) já 

considerava que nesses casos a cultura dominante contribui para a comunicação real entre 

seus membros e “para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, à 

desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas; para a legitimação da ordem 

estabelecida” por meio de hierarquias e para legitimar distinções. O resultado é a luta 

simbólica e constante de diferentes classes no mundo social e a retomada das posições 

ideológicas dos dominantes sobre os dominados, reforçando o movimento de “dentro da 

classe e fora da classe” (BOURDIEU, 2010, p. 11). 

 

4.1. Modalidades de remanejamento das populações atingidas nos Grandes Projetos de 

Investimentos hidrelétricos 

 

  Nessa constante luta de classes entre o subalterno e o subalternizado e a imposição 

de um discurso voltado para o crescimento da Nação, populações são deslocadas 

compulsoriamente de seus espaços sociais e culturais em nome do desenvolvimento. 

Conforme veremos, os grandes projetos destinados ao setor hidráulico apresentam duas 

principais modalidades de remanejamento das populações atingidas, sendo elas: a 

indenização em espécie e o reassentamento, este se subdivide em quatro formas que se 

seguem.   

  A indenização é a modalidade de ressarcimento em dinheiro do total ou parte dos 

bens imóveis atingidos e de áreas remanescentes inviabilizadas pela implantação do 

investimento ou da sua operação. A maioria dos empreendedores adota essa modalidade de 

ressarcimento para os atingidos pelas barragens. 

  A segunda modalidade consiste no reassentamento da população com a 

transferência do atingido para outra propriedade por meio de uma das seguintes formas. a) 

reassentamento rural coletivo é o reassentamento de pequenos grupos em áreas com 

infraestrutura coletiva básica e lotes rurais individuais, variando de acordo com a avaliação 



de cada propriedade atingida feita pelo Departamento de Propriedade Imobiliária da 

empresa responsável pelo empreendimento; b) pequeno reassentamento rural consiste no 

parcelamento de lotes rurais individuais com características idênticas ao reassentamento 

rural coletivo, sem a infraestrutura coletiva; c) reassentamento em área remanescente é o 

reassentamento em áreas adquiridas pelo empreendedor que não serão inundadas, bem 

como não constituem Área de Preservação Permanente (APP). No caso do AHE Simplício 

o Consórcio Construtor Simplício (CSS) adquiriu uma área no Município de Três Rios 

divisa com Sapucaia e construiu um microbairro que foi denominado pelo CCS de “Bairro 

21” para atender em torno de trinta famílias que foram deslocadas na área onde se 

encontrava a antiga MG 126, que teve seu traçado redefinido por causa da barragem; d) 

auto reassentamento ou carta de crédito, nesse caso o atingido recebe uma Carta de Crédito 

com valor baseado em um “imóvel hipotético” baseado no laudo Departamento de 

Propriedade Imobiliária da empresa responsável, podendo a futura propriedade localizar-se 

em zonal rural ou urbana a escolha do atingido pelo empreendimento.  

 

5. A Barragem Simplício: os discursos oficial e midiático  

 

A intensificação tecnomidiática do cada vez mais condiciona o atual estágio 

capitalismo, cuja principal meta é a acumulação financeira em uma economia de 

interconexões eletrônicas. Com a velocidade que a informação trafega nos meios de 

comunicação, atualmente essa rapidez é utilizada em redes sociais e na internet em geral, o 

tempo de resposta para os fatos e acontecimentos é cada vez menor. Por vezes, essa 

agilidade da mídia eletrônica é usada a favor da lógica hegemônica do mercado que 

expande seus domínios para fronteiras cibernéticas, que cada vez mais emprega a 

produtividade e a competitividade para a capacidade de agentes econômicos na 

concretização da eficiência de dados e do conhecimento obtido (SODRÉ, 2006, p. 35). 

Na interação eletrônica e cibernética, as relações humanas tendem a virtualizar-se 

no contexto da midiatização. A tecnointeração exerce grande influência na socialização dos 

indivíduos e dos grupos, apresentando estruturas simbólicas do modo de comportar-se ou o 

que consumir na sociedade de massa. A grande indagação que devemos fazer nessa década 

é como resgatar a interação física, já que os meios midiáticos inauguram um padrão de 

interação aparentemente seguro e confortável para aqueles que acessam e se comunicam 

através dele. Muniz Sodré (2006, p. 36) chama a atenção para as múltiplas sensações que o 

usuário pode experimentar a partir de sua identificação com os símbolos midiáticos. 



A partir da retórica que demonstra a sutil sensibilidade para lidar com símbolos 
abrangentes, a mídia extravasa emoções que suscitam identificações sociais e 
psíquicas. Regula-se a relação entre desejo, necessidade e satisfação, 
removendo-se aquilo que retarde o ímpeto de consumir ou protele a extinção de 
impulsos. No culto ao fugaz, querem convencer-nos de que o que perdemos em 
durabilidade ganhamos em intensidade.  
 

 Nessa mesma linha, Bauman (2004b, p. 213) considera que as ofertas culturais 

trazidas por imagens e sons midiáticos são tão intensos e rápidos que o caminho fica limpo 

para novas experimentações.  
O parâmetro com que se mede o valor da experiência tende a ser a sua 
capacidade de produzir entusiasmo, não a profundidade de suas impressões. (...) 
Como outras ofertas culturais sedutoras, (a experiência) deve adequar-se ‘ao 
máximo impacto e à imediata obsolescência’, limpando o terreno rapidamente 
para novas e apaixonantes aventuras.  
 

A descontinuidade daquilo que fornecido nos meios midiáticos leva a um novo 

estilo de vida: o descartável. O discurso capitalista de produção de obsolescências dos bens 

e serviços cria legiões de devotos que aceleram esse consumo exagerado, que é estimulado 

pela publicidade que divulga novidades contínuas e novas sensações a serem 

experimentadas pelo imaginário individual e/ou coletivo. O resultado já foi previsto por 

Arjun Appadurai é uma enxurrada de objetos de fácil substituição e sentimentos intensos, 

que representam o presente como se já fosse o passado: (...) exprime-se numa variedade de 

níveis sociais e culturais: a curta vida na prateleira dos produtos e estilos de vida; a rapidez 

da mudança da moda; a velocidade da despesa; os polirritmos de crédito, aquisição e 

presente; a transitoriedade das imagens dos programas de televisão; a aura de 

periodicização que paira sobre produtos e estilos de vida da mídia de massa 

(APPADURAI, 1996, p. 83-83). 

A lógica da acumulação capitalista e a utilização dos recursos midiáticos podem ser 

examinadas na produção do espaço. David Harvey (2004, p. 40) considera que o 

desenvolvimento desigual acentua uma série de contradições internas do próprio 

capitalismo marcado pela hiperacumulação em um espaço específico. 
A acumulação do capital sempre foi uma questão profundamente geográfica. 
Sem as possibilidades inerentes à expansão geográfica, à reorganização espacial 
e ao desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo há muito teria cessado 
de funcionar como sistema econômico-político. Essa perpétua realização do que 
chamei alhures (ver Harvey, 1982) de “ajuste espacial” das contradições internas 
do capital (registrado de modo mais marcante como uma hiperacumulação do 
capital numa área geográfica específica), associada com uma inserção desigual 
dos diferentes territórios e das formações sociais no mercado mundial capitalista, 
criou uma geografia histórica global de acumulação do capital cujo caráter 
precisa ser bem entendido.  

 



Assim, o grande problema do capitalismo é o desenvolvimento geográfico desigual 

como já sinalizava Harvey (2004), que tendem a controlar e explorar os recursos naturais 

locais como fundamento à acumulação do capital. Voltando-se ao objeto do presente 

trabalho pode-se perceber o discurso midiático sendo aliado aos interesses do capital a 

partir da reportagem extraída da Agência Serra sobre a construção da hidroelétrica de 

Simplício: 

(...) representa uma inegável contribuição à eficiência energética do país, que 
optou pela predominância de uma matriz limpa e renovável para alimentar o 
operador nacional sistema, que atualmente assegura o atendimento de mais de 
98% da população e se empenha para chegar próximo à universalização.  
 

A notícia vinculou ainda que apesar de sua forte presença empreendedora desde 

1997, Furnas Centrais Elétricas S.A vem sofrendo críticas de diversos segmentos da 

sociedade sapucaiense, diante de falhas pontuais, sobretudo nos projetos de mitigação 

aprovados em seu Programa Básico Ambiental, - o PBA, que prevê ações ordenadas e 

consoantes para obter o licenciamento definitivo que lhe assegura a operação do 

Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício - Queda Única.  

Furnas Centrais Elétricas S.A. apresentou relatório errado e causa mal-estar em 

Sapucaia4, segundo matéria publicada no site do jornal Folha de Sapucaia, uma palestra 

realizada por Furnas Centrais Elétricas S.A. na Câmara de Vereadores de Sapucaia causou 

mal-estar nos meios políticos da cidade, em especial para o prefeito Anderson Zanon e sua 

equipe de secretários.  

Um erro na formatação dos slides montados pelos técnicos de Furnas Centrais 

Elétricas S.A. fizeram com que recursos financeiros e maquinários pesados inexistentes 

aparecessem como se já tivessem sido disponibilizados ao município. A apresentação de 

Furnas Centrais Elétricas S.A. se deu por conta de uma solicitação de informações da 

Câmara, que pretendia esclarecer pontos obscuros na transferência de valores e materiais 

permanentes. Furnas Centrais Elétricas S.A. compareceu com seus técnicos e materiais de 

divulgação e surpreendeu os vereadores com o conteúdo do material apresentado. 

As reações foram imediatas e diante dos questionamentos, horas mais tarde, o setor 

de comunicação da empresa reconheceu o erro e enviou arquivo digital com nova planilha, 

onde admite que, na palestra, projetos para doação de maquinário e recursos financeiros 

não contemplados constaram indevidamente do relatório.  

                                                        
4 Notícia vinculada em Agora Jornais, em 10 de junho de 2011, p. 4. Disponível em: 
http://www.agorajornais.com.br/images/edicoes/Jornal-Agora-Edicao-860.pdf. Acesso em: 4 de set. de 2011. 
Informações também vinculadas por Jornal Folha de Sapucaia e Venílton Ribeiro/Rádio 102,7 FM Mix. 



Em 2011, notícia relacionada o AHE Simplício relata a reclamação dos morados de 

Anta, distrito de Sapucaia/RJ sobre o abandono após explosões racharem casas5, as paredes 

trincadas e portas e janelas empenadas já fazem da rotina dos moradores, que convivem 

com o silêncio de Furnas Centrais Elétricas S.A. depois que as explosões para a construção 

do AHE Simplício tiveram início.  

 O morador Márcio Silvestre, funcionário público, tentou insistentemente uma 

visita de inspeção dos técnicos de Furnas porque teve a estrutura de sua casa comprometida 

pelas detonações e teme pela segurança da família, já que além das paredes rachadas e o 

empeno das portas e janelas, a laje está trincada em vários pontos e quando chove, a água 

infiltra, molhando tudo dentro de casa e podendo comprometer as ferragens do concreto. 

Márcio disse que antes do início dos trabalhos, uma equipe esteve em sua casa, tirou fotos 

e disse que qualquer prejuízo seria reparado por Furnas Centrais Elétricas S.A., mas desde 

que as rachaduras começaram a aparecer, nunca mais conseguiu a atenção de nenhum 

responsável ou mesmo uma explicação para o que aconteceu com sua casa. Morador em 

Anta há mais de 35 anos, Márcio alega que jamais ocorreu situação como essa e espera que 

recorrendo aos meios de comunicação, a empresa assuma suas responsabilidades. 

 Furnas Centrais Elétricas S.A. em sua revista institucional divulgou a realização de 

audiências públicas com o objetivo de informar a população sobre os impactos 

socioambientais do empreendimento. Nessa publicação, a empresa declara que organiza 

periodicamente reuniões com as populações que serão atingidas, informando-lhes sobre a 

desapropriação que, segundo ela, tem ocorrido de maneira “amigável” (REVISTA 

FURNAS, 2009). Embora, o discurso dos moradores é da omissão em relação a valores e o 

tempo para as indenizações ocorrerem. Daniel (2009) adverte que é preciso analisar o 

“lugar que o discurso dominante ocupa no imaginário local e o poder de fala e ação 

alcançado pelas populações a serem atingidas” como forma de mitigação do poder de 

resistência dos atingidos. 

A cultura da mídia promove espetáculos6 e a vida econômica das regiões também 

pode ser apresentada como um grande espetáculo a ser utilizado pelo poder do capitalismo 

como um sistema social, capaz de mobilizar empreendedores e investidores para aproveitar 

dos recursos naturais na engrenagem especulativa. Podemos verificar essa afirmação a 

                                                        
5 Fonte: Jornal Folha Popular. Disponível em: http://www.agorajornais.com.br/images/edicoes/Jornal-Agora-
Edicao-860.pdf. Acesso em: 4 de set. de 2011. 

 
6 O termo “Sociedade do espetáculo” foi desenvolvido pelo teórico francês Guy Debord em 1967.  



partir do anúncio de Furnas em 2009 que as obras na Barragem Simplício aportaram à 

necessidade de mais de 3000 (três mil) empregados, buscando mão de obra local na sua 

maioria. O que se estima tenha atendido a 40% de servidores locais e 60% de servidores 

vindos de outras regiões. Houve a crença dos moradores do bairro em um aquecimento do 

comércio local e aumento no número de vagas nos postos de trabalho devido à 

implementação do AHE Simplício na região, mas tal especulação não se revelou 

verdadeira. Moraes (2006, p. 44-45) considera que a “apoteose do dinheiro” leva a 

concretização de técnicas avançadas a favor das elites, que detém as informações e 

recursos disponíveis para explorar espaços e populações que constituem um enclave ao 

crescimento. 
Impossível imaginar abundância igualitária na selva de desigualdades em que 
vivemos. A evolução técnica deveria ampliar o conhecimento das sociedades e 
dos homens. Mas, na prática ocorre uma perversa inversão: as técnicas 
avançadas são apropriadas pelas elites em função de objetivos determinados. A 
fluidez informativa, portanto, não representa o bem comum. Grandes empresas e 
instituições detêm a prerrogativa de utilizá-la em função de interesses 
particulares. São elas que dispõem do poderio financeiro, influência política, 
capacidade industrial e esquemas de distribuição pelos continentes – tudo isso 
facilitado pelas desregulamentações neoliberais dos últimos 25 anos.  
 

  Com o curioso título “Ficção científica, à la ‘Avatar’, no Rio Tapajós”, o Jornal O 

Globo7 editou matéria no dia 08 de janeiro de 2012 sobre a construção de hidrelétrica de 

alta tecnologia somente acessível através de helicóptero no coração da selva amazônica 

como uma das bandeiras do governo da presidente Dilma Rousseff que acentuou  o 

discurso crescimentista. A hidrelétrica terá a forma de plataforma tal como os obsoletos 

modelos empregados para a extração de petróleo em alto mar. O discurso do governo é 

maior tecnologia e produção de energia em áreas alagadas cada vez menores reduzindo o 

impacto ambiental. Questionado sobre a polêmica dos danos ambientais e sociais desse 

tipo de investimento, o Ministro de Minas e Energia, Edilson Lobão, afirma: 
Esta grita a Tapajós, não podemos sonhar que não vai haver (referindo-se a 
polêmica UHE de Belo Monte). Haverá. Porém, estamos tomando os cuidados 
possíveis, como fizemos com Belo Monte, respeito ao meio ambiente, a todas as 
condicionantes do Ibama, que tem sido rigoroso nisto. Temos cumprido todas as 
condicionantes, uma a uma, no meu entendimento até exageradas, vamos 
cumprir todas. O fato é que não podemos ser detidos diante da necessidade 
que tem o nosso país de energia elétrica para o crescimento e para o bem-
estar social do povo. (grifos nossos) 

 
  A grande questão que se formula diante do debate levantado a partir da retomada de 

projetos desenvolvimentista é e o bem-estar dos atingidos pelo crescimento? Os impactos 

causados pela produção de energia para atender as necessidades do país e a distribuição 

                                                        
7 Matéria vinculada no Jornal O Globo, 2ª. ed. Seção Economia, Domingo, 8 de janeiro de 2012. 



para outros pode ser suportados pela população local. Essa mesma população pode ser 

vista como um obstáculo a ser removido para a formação de lagos que geraram energia e 

progresso? Os impactos negativos desse tipo de empreendimento não pode ficar apenas no 

discurso acadêmico e nos laudos técnicos, devem ser mitigados por aqueles que 

conclamam o crescimento econômico às custas de danos sociais e ambientais irreversíveis.  

 

Considerações Finais 

 

  A atual fase de crescimento econômico vivida pelo Brasil nos últimos tem reaberto 

um debate sobre como ampliar a capacidade produtiva do país, que vem assumindo cada 

vez mais um lugar de destaque no cenário internacional. Uma das questões que aparecem 

como centrais como empecilho para o crescimento econômico do país é o tema da 

capacidade de geração de energia que o Brasil possui. As limitações na produção de 

eletricidade se tornaram um problema público para a sociedade, sobretudo sob a figura do 

apagão. A questão da produção de energia assumiu uma visibilidade, como condição 

básica para o aumento da atividade industrial e do crescimento econômico. Na história do 

Brasil, a hidroeletricidade tem sido privilegiada diante de outras formas de produção de 

energia, como, por exemplo, a nuclear, por ser considerada mais “limpa”, segura e menos 

custosa. Por isso, a hidroeletricidade corresponde a 90% da produção nacional de energia 

elétrica no Brasil (MARTINS, 2008).  Embora a hidroeletricidade seja apresentada como a 

forma mais vantajosa em produção de energia em termos técnicos, financeiros e 

ambientais, ela não está isenta em provocar impactos sociais, ambientais, políticos, etc. 

Um exemplo desses impactos pode ser observado no processo de construção de barragens 

e Usinas Hidrelétricas, que requerem uma profunda reorganização do espaço. 

  Este fato nos leva a refletir que a organização dos espaços, a implementação de 

políticas públicas, a gestão de recursos naturais e, consequentemente, a maneira como se 

busca solucionar o problema energético de um país não é elaborado aleatoriamente, numa 

lógica estritamente técnica e racional. Em todos estes fenômenos, as decisões são tomadas 

de acordo, entre outras coisas, com a capacidade de participação de diferentes atores no 

processo decisório. Portanto, a ações estatais em relação ao meio ambiente não dizem 

respeito apenas a um interesse público, mas estão fundamentadas em valores e significados 

compartilhados e produzidos socialmente. Neste caso, o valor em questão que aparece 

como subjacente ao aumento da produção de energia elétrica no Brasil é a noção de que ela 

necessariamente trará ‘desenvolvimento’ e ‘progresso’, ambos associados à ideia de 



domínio da natureza pela técnica. No entanto, há outros atores envolvidos nessa produção 

de significados sobre a produção de energia elétrica. Alguns deles serão diretamente 

afetados pelos projetos hidrelétricos e, neste processo, ressignificam o sentido de 

‘progresso’. Este é o caso dos moradores do bairro de Grama, no município de Três Rios, 

no interior do estado do Rio de Janeiro. 

  Este trabalho discutiu sobre os impactos sociais e ambientais das barragens e das 

hidrelétricas e sobre o processo político que permeia suas implantações, tema que já vem 

sendo extensamente discutido (MIELNIK, 1984; SIGAUD, 1992; VIANNA, 1992; 

RIBEIRO, 2002; SEVÁ, 2005; VAINER, 2007; MARTINS, 2008).  Estes pesquisadores 

nos mostram que tais projetos provocam severos impactos no cotidiano de populações que 

são surpreendidas com a mudança não apenas do curso de rios, controlados pelas 

barragens, mas do curso de suas próprias vidas, do seu modo de produção, das suas formas 

de sociabilidade dentro do território onde vivem.  

  No caso da Usina de Simplício e mais especificamente no caso do bairro de Grama, 

parte da população foi removida. Estes moradores passaram por um processo de 

desapropriação marcado pela pouca informação e pela ansiedade de não saberem ao certo o 

que lhes aconteceria no futuro. Concluiu-se que para os atingidos de Grama, a 

desapropriação significa mais do que a perda do local de moradia, mas a perda das 

referências de vida desenvolvidas ao longo dos anos, como as relações de vizinhanças e a 

proximidade com a família estendida, muitas vezes no mesmo terreno. Se, num primeiro 

momento, os moradores de Grama imaginaram que as desapropriações seriam 

compensadas pelas indenizações, durante o processo eles descobriram que as indenizações 

seriam insuficientes para continuarem na parte não alagada do bairro, devido à especulação 

imobiliária e que as indenizações não são capazes de cobrir os custos imateriais que o local 

abarca.  
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