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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa primeiramente à caracterização dos grupos de poder que atuaram 

na implantação e consolidação da Usina Hidrelétrica de Itá. Posteriormente a esta 

caracterização foram organizadas as relações advindas dos embates entre estes grupos. 

Neste processo destacaram-se a Eletrosul, empresa estatal que iniciou a construção da 

usina. As prefeituras municipais de Aratiba-RS e Itá-SC, principais municípios atingidos. A 

Empresa Tractebel, responsável pela finalização da obra, e que possui até hoje, a concessão 

da produção de energia da usina. Por último e não menos importante, o movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), que teve papel fundamental na organização das famílias 

atingidas, e na conquista de melhorias no processo de reparação dos atingidos. Como 

forma de alcançarmos tais objetivos, foram realizadas diversas entrevistas e pesquisas 

bibliográficas em materiais que tratam sobre o assunto.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work aims primarily to the characterization of power groups that were active 

in the implementation and consolidation of Ita Hydroelectric Plant. After this 

characterization were organized relations arising from clashes between these groups. In 

this case stood out Eletrosul, a state company that initiated the construction of the plant. 

The Municipalities of RS and Aratiba-Ita-SC, principal municipalities affected. The 

company Tractebel, responsible for the completion of the work, and has to date, the grant 

of power generation plant. Last but not least, the movement of those Affected by Dams 

(MAB), which was instrumental in organizing the families affected, and achieving 

improvements in the repair of those affected. As a way to achieve these goals, several 

interviews were held and bibliographic materials that deal with the matter. 

 

 

Keywords: Group of Power, Power Plants; Territory. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente dissertação tem por objetivo investigar a reorganização de um 

território localizado no oeste catarinense e norte do Rio Grande do Sul, deflagrado quando 

da implantação da Usina Hidrelétrica de Ita/SC, a partir da ação dos grupos de poder no 

contexto de um processo de negociação instaurado para a instalação e consolidação da 

mesma, sendo os principais envolvidos a ELETROSUL1, estatal responsável pela 

implantação da obra; as prefeituras municipais de Itá-SC e Aratiba-RS; a Tractebel-Suez 

Ltda, empresa privada que adquiriu a concessão de produzir energia através de um 

processo de privatização e; por fim, mas não menos importante, o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB).   

Os maiores potenciais técnicos aproveitáveis de energia hidráulica, no mundo, 

para produção de energia elétrica, estão nos países da antiga União Soviética na China, 

Índia e Brasil. Esta situação permite ao Brasil manter sua matriz energética baseada na 

produção pela via hidráulica, desde fins do século XIX, quando foram instaladas as 

primeiras usinas geradoras. Atualmente, cerca de 83% da energia elétrica produzida no 

país é proveniente desta fonte natural (ANEEL, 2010). 

No ano de 1961, o Estado brasileiro criou a Central Elétrica Brasileira S/A – 

Eletrobrás, que foi efetivamente instalada no ano de 1962, juntamente com suas 

subsidiárias regionais, o que possibilitou manter a estrutura do setor elétrico nacional sob o 

comando da empresa pública. A partir da criação da Eletrobrás a geração de energia 

manteve-se quase que exclusivamente sob a responsabilidade de empresas estatais. 

A partir de então foram construídas inúmeras Usinas Hidrelétricas (UHEs)2 no 

país, em especial entre as décadas de 1960 e 1980, com as quais foram alagados cerca de 

24 mil Km², que correspondem a 0,28% do território nacional. Estima-se que, nesse 

                                                 
1 A Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A (ELETROSUL) é uma empresa subsidiária das Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. É uma sociedade de 

economia mista de capital fechado, concessionária de serviços públicos de transmissão e geração de energia 

elétrica.Com sede em Florianópolis, estado de Santa Catarina e atuação preponderante nos estados da região 

Sul e Mato Grosso do Sul, realiza estudos e projetos, constrói e opera instalações de transmissão e de geração 

de energia elétrica, investe em pesquisa e desenvolvimento, fomenta o uso de fontes alternativas de energia, 

presta serviços de telecomunicação e pratica outros atos de comércio decorrentes destas atividades. Para isso, 

conta com um quadro funcional formado por 1.623 profissionais (ELETROSUL, 2010) 

2 São consideradas UHEs de grande porte as barragens com altura entre o ponto mais baixo da fundação e a 

crista superior a 15m ou inferior, mas com 500m de uma extremidade a outra. Entre as décadas de 1960/80 

foram construídas mais de 60 delas, muitas com medida acima de 100m. A maior delas é a Itaipu Binacional, 

com 196m de altura (MULLER, 1995). 
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período, em torno de 153.000 pessoas precisaram ser deslocadas de seus locais de origem, 

para dar lugar aos grandes empreendimentos hidrelétricos (VIANA, 2003). 

Ao optar por assegurar a produção de energia através da construção de grandes 

aproveitamentos hidrelétricos, o Estado garantiu as condições necessárias à produção 

capitalista, tornando-se ao mesmo tempo promotor e ator da industrialização (NÓR, 2001). 

No entanto, a adoção desta postura não se deu sem ônus sociais. 

No final da década de 1980, a construção de novas UHEs estava suspensa 

devido à certa estagnação do setor elétrico que começou a passar por um processo de 

reformulação, o qual resultou em uma privatização parcial do mesmo, ainda na primeira 

metade da década de 1990 (SIGAUD, 1986). 

Com a privatização do setor, numa relação público x privada mais acentuada, 

vários consórcios de empresas privadas habilitaram-se a implantar novos aproveitamentos 

hidrelétricos, deslocando-se da área de distribuição para a de geração de energia, até então 

capitaneada pelo Estado. Assim, com a retomada do crescimento e expansão do setor 

elétrico, ressurge a característica conflituosa do processo de implantação de UHEs, porém 

com outras especificidades.  

Dentre elas, está o fato das populações sujeitadas a receber novas UHEs em 

suas áreas passarem a negociar seus direitos com os consórcios de empresas privadas. 

Estas, ao assumir o compromisso de instalar os novos empreendimentos, assumem a 

responsabilidade pela realocação da população atingida, bem como pela adoção de 

medidas mitigatórias aos municípios atingidos.  

Quanto ao espaço do entorno das UHEs, atualmente têm sido levantadas 

diferentes possibilidades de uso tanto da área em torno dos lagos formados para a geração 

de energia, como dos próprios lagos com a finalidade de fomentar o desenvolvimento 

local. Algumas das atividades propostas estão relacionadas ao turismo, ao lazer, e ao 

transporte hidroviário e, ainda, ao desenvolvimento da aqüicultura continental, entre outras 

atividades. 

Contudo, estes são processos controversos e impregnados de inúmeros 

conflitos, conforme demonstram alguns autores, em trabalhos recentes, como Baggio 

(2003), que estudou a implantação das UHEs Machadinho e Quebra-Queixo, no estado de 

Santa Catarina. Estes estudos demonstram que a postura das empresas privadas vem se 

revelando deficiente no que tange as suas responsabilidades sociais e ambientais, 

decorrentes da implantação das novas UHEs.  
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A reprodução de práticas anteriormente utilizadas pelas empresas estatais, 

como a ausência de informação às comunidades atingidas, negociação individual e 

prioridade da indenização em dinheiro, em detrimento do reassentamento coletivo, além de 

desconhecimento por parte dos consórcios de empresas das características e 

particularidades das regiões atingidas, foi observada como uma situação recorrente. 

Dessa forma, em resposta à postura das empresas privadas, as comunidades 

atingidas se organizaram para estabelecer novas estratégias e alianças, bem como resgatar 

formas já abandonadas de articulação no processo negociatório para assegurar as 

conquistas. 

Portanto, as áreas solicitadas para a instalação de UHEs se constituem em 

verdadeiras arenas de disputas políticas, envolvendo diversos interesses de grupos de 

poder, exigindo negociação direta entre a iniciativa privada, prefeituras municipais, 

entidades de classe – como associações e sindicatos; entidades ambientalistas e religiosas, 

movimentos sociais rurais, empresas prestadoras de serviços e a população atingida direta 

e indiretamente. 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar as relações estabelecidas entre 

os grupos de poder que participaram do processo de implantação e consolidação da UHE 

de Itá. O ponto de partida para a investigação foi a identificação dos grupos envolvidos 

direta e indiretamente na implantação e consolidação da usina, as relações que se 

desenrolaram entre eles e as repercussões de tais relações no território estudado.  

A justificativa para o estudo, dentre outras, é o fato desta região, parte da Bacia 

do rio Uruguai, estar destinada à instalação de dezesseis novas UHEs nos próximos anos. 

Além disso, minha história de vida está diretamente ligada a implantação desta usina, por 

minha família ter sido atingida pela criação do lago da usina. Portanto, pretende-se 

colaborar para a reflexão sobre as possibilidades de rearranjo desse território a partir das 

relações de poder, sendo o contrário também verdadeiro.  

Em relação aos procedimentos metodológicos, os mesmos buscaram 

encaminhar as questões a que se propõe esse estudo, tendo se fundamentado, em especial, 

na caracterização dos grupos e em entrevistas direcionadoras dos conflitos e consensos 

ocorridos no processo de implantação e consolidação da UHE de Itá.  

O primeiro contato com a região ocorreu no mês de dezembro de 2009, com a 

duração de três dias, quando foram percorrido os municípios e áreas atingidas num 

processo de reconhecimento do espaço objeto da investigação. As entrevistas, por sua vez, 

ocorreram em julho de 2010 e deram-se com o objetivo de colher dados junto a 
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representantes e responsáveis pelas instituições que possibilitassem uma primeira 

compreensão da atuação destas no processo de implantação e consolidação da UHE de Itá.  

Também foram realizadas entrevistas. A primeira ocorreu com o atual (2012) 

prefeito de Itá, Egidio Luiz Gritti3. A mesma buscou entender como foi a participação do 

poder público municipal no processo de consolidação da usina. Outras entrevistas foram 

realizadas: um atingido e sua família4, com o representante5 do movimento dos atingidos 

por barragens, com o prefeito do município de Itá na época da implantação da usina, 

Alberoni L. Dias de Oliveira6, e com o representante da Tractebel, Ivair Guimarães7.  

Por fim, foi realizada entrevista com o prefeito atual (2012) do município de 

Aratiba-RS, Luiz Ângelo Poletto8. Além disso, buscou-se informações referentes ao 

processo de identificação das famílias rurais que teriam de ser deslocadas, bem como sobre 

a forma de negociação para compensá-las e os conflitos e consensos daí decorrentes, 

envolvendo os grupos de poder citados.  

Além desses procedimentos fez-se um levantamento da literatura referente ao 

setor elétrico nacional e às transformações ocorridas no mesmo nas últimas décadas, as 

quais o levaram a um processo de privatização. Essa revisão se justifica pela necessidade 

de entendimento das características do processo de produção de energia, as quais passam a 

refletir-se no espaço e nas relações dos grupos de poder nele envolvido.  

Além das etapas metodológicas citadas acima foram realizadas pesquisas em 

documentos na sede regional do MAB (Movimento Atingidos por Barragens), localizada 

no município de Erechim-RS e no CDA (Centro de Divulgação Ambiental), localizado em 

Itá, com o objetivo de organizar as informações e documentos oficiais relativos a usina 

hidrelétrica de Itá, bem como documentos oficiais junto às prefeituras dos dois municípios 

e a ELETROSUL, que foram fundamentais na definição dos grupos que atuaram no 

processo e quais as suas participações em cada uma das etapas. Posteriormente, foram 

analisados jornais da época (Enchente do Uruguai) e atuais (Correio Riograndense e Zero 

                                                 
3 Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2010, às 15h30min, na prefeitura municipal de Itá-SC. 

4 Entrevista realizada no dia 5 de setembro de 2010, às 14h30min, na residência do entrevistado, em 

Mangueirinha-PR.  

5 Entrevista realizada no dia 7 de setembro de 2010, às 10h30min, na residência do entrevistado, em 

Chopinzinho-PR. Para identificar o entrevistado forneceremos somente às iniciais de seu nome, buscando-se 

manter o sigilo sobre sua identidade. 

6 Entrevista realizada no dia 12 de agosto de 2011, às 9h, na residência do entrevistado. 

7 Entrevista concedida por telefone no dia 16 de agosto de 2011, às 16h10min.  

8 Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2010, às 9h30min, na prefeitura municipal de Aratiba-RS. 
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Hora), que demonstravam como se davam as definições políticas da implantação ou não da 

Usina. 

Concomitantemente, elaborou-se a caracterização da área onde a UHE de Itá 

foi implantada. Para tanto foram realizados levantamentos de dados secundários, estudos, 

relatórios e pesquisas referentes à zona de abrangência da hidrelétrica.  

De acordo com Karpinski (2007) as relações de poder existem e não podem ser 

negligenciadas por aqueles que utilizam fontes orais, pois, se de um lado, aquele que 

entrevista pode manipular, estipular, direcionar a entrevista, escolher e recolher aquilo que 

relata, exercendo com isso um tipo de “poder”, do outro lado, pode ocorrer a inversão 

desses papéis, pois o “poder” também emerge no depoente na medida em que julga e 

elabora conceitos durante sua narrativa. Contudo, essa relação jamais pode suprimir a 

palavra e a voz do outro, alertando-nos sobre a postura ética que devemos ter, “uma vez 

que lidamos com interpretações e relatos significados na memória, contidas nas falas das 

pessoas” (KARPINSKI, 2007. p, 52).  

Entendemos que o sujeito que narra se toma parte das memórias daquele que 

escuta e vice-versa, num processo constante que perpassa as categorias individuo e 

sociedade - individual e coletiva - trabalhando diretamente nas subjetividades do 

historiador e do entrevistado. Neste sentido, as memórias narradas nas entrevistas orais e as 

escritas fazem parte de um fenômeno social, permeado por questões individuais e 

coletivas, que emergem num momento de comunicação discursiva com objetivos e 

interesses que refletem as inúmeras relações de poder existente dentro de uma sociedade.  

Além disso, passam por vários filtros que vão desde o entrevistador que 

seleciona as perguntas e dirige o diálogo até as interpretações dos leitores e daqueles que se 

debruçam sobre as falas constituídas pelas memórias.  

Acreditamos ainda que nos momentos do diálogo e da narrativa, as 

subjetividades vão se constituindo diante das emoções, sentimentos e imagens daquele que 

narra e daquele que ouve. Sendo assim, um trabalho que leva em conta as Memórias e as 

subjetividades apresenta apenas alguns fachos de luz sobre o emaranhado de situações e 

vivências de um passado que se quer apresentar (KARPINSKI, 2007). Tendo estes 

apontamentos como premissa, este trabalho está organizado em quatro capítulos principais. 

No capítulo 1 abordamos a fundamentação teórico-metodolólogica que deu 

base para a realização do trabalho, tendo como fundamento os conceitos de território, 

poder e Estado.  
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No capítulo 2 apresenta-se a contextualização do processo de implantação da 

UHE de Itá e as formas de reparação para as famílias atingidas. A organização destes 

dados dá suporte a realização da identificação dos grupos que participaram efetivamente do 

processo de construção da usina. Além disso, são identificados os principais momentos 

históricos das décadas de 1980 e 1990 onde se encontraram os grupos de poder que 

dialogaram com aqueles contrários a instalação da Usina.  

No capítulo 3 destacam-se os grupos de poder que participaram da implantação 

e consolidação da usina. A caracterização e a identificação destes grupos busca concretizar 

o objetivo específico que tinha como premissa identificar e analisar o papel de cada ator 

social/grupo de poder no processo de instalação da Usina de Itá. Além disso, incorpora-se 

neste capítulo os resultados do levantamento dos dados de compensação financeira que 

também era um dos objetivos específicos e tinha como intenção analisar como estava e está 

organizado o processo de divisão dos royalties gerados pela usina, e que são divididos 

entre os municípios de Aratiba/RS e Itá-SC, os valores desta compensação financeira 

(royalties) são valores recebidos pelas prefeituras como forma de ressarcimento pela perda 

da área que foi alagada para a implantação da usina. Além disso, abordamos as relações de 

poder advindas dos conflitos e embates estabelecidos entre os grupos de poder. 
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Capítulo 1: 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Território, 

Estado e Poder  
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1.1. Território como categoria de análise da geografia 

 

 

Sabemos que a busca pelo entendimento dos diferentes conceitos de território 

tem sido o foco de estudos de profissionais, professores e estudantes ligados à Geografia, 

não sendo, contudo, exclusividade desta ciência. Outros campos, dentre eles a Ciência 

Política, a Sociologia, a Antropologia, e a História, também têm trabalhado com os 

conceitos de território. Autores dessas diversas áreas do conhecimento procuram entender a 

realidade a partir da compreensão do significado do território que, por sua vez, pode ser 

interpretado de acordo com as peculiaridades características de cada uma das áreas de 

investigação. 

No que se refere à Geografia, o território destaca-se como sendo uma de suas 

principais categorias de análise, torna-se tema de debates e discussões, em que a 

pluralidade de definições é a tônica. 

Uma compreensão da amplitude do termo é oferecida por Haesbaert (2004) que 

mostra como cada área do conhecimento tem um enfoque centrado em uma determinada 

perspectiva. Segundo esse autor, a Geografia enfatiza a sua materialidade nas múltiplas 

dimensões, enquanto que a Ciência Política enfatiza uma construção a partir de relações de 

poder, já na Economia o território é visto como fator locacional ou como base da produção, 

enquanto a Antropologia enfatiza preferencialmente a sua dimensão simbólica. 

Embora não seja nosso objetivo adotar um único conceito de território 

buscamos, ao longo do texto, resgatar algumas dessas concepções para nortear nossa 

análise. O termo território pode ser associado a pelo menos duas origens: a primeira 

significa “terra pertencente a”, ou seja, terri (terra) e torium (pertence a), de origem 

latina; a segunda, associada à primeira, terreoterritor (aterrorizar - aquele que aterroriza) 

designou a concepção política de quem aterroriza para dominar e de quem é aterrorizado 

pelo domínio de uma determinada porção do espaço (HAESBAERT, 2004; MESQUITA, 

1995). 

De acordo com Haesbaert (2004) essas duas origens, ainda que consideradas 

por alguns estudiosos como duvidosas, perpassam os conceitos de território utilizados tanto 

pelo senso comum como pela ciência. Trata-se de um termo interdisciplinar e polissêmico, 

por vezes relacionado com a Biologia (etologia), Ciência Política (Estado), Antropologia 

(territorialidade), etc. Desde sua origem etimológica até a prática de seu uso, o território 

está diretamente relacionado com as relações de poder, contudo, é necessário observar que 
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nem toda relação de poder é territorial ou inclui territorialidade.9 

Território é um termo cujas definições podem ser diversas e diferenciadas 

conforme foi observado por Mesquita (1995). Esta autora define especificamente o termo, 

dizendo que o território é o mais próximo de nós; logo, falar de território é também falar de 

sujeitos, de vida cotidiana, de sentimentos e de desejos, enfim, é falar do próprio lugar. 

Santos (2003, p. 86), por sua vez, diferencia território de configuração territorial e também 

de espaço e paisagem. 

 
São diferentes os conceitos de paisagem, de configuração territorial e de espaço. 

A paisagem não é a configuração territorial, embora seja uma parte dela. A 

configuração espacial não é o espaço, embora dele também participe. A 

configuração territorial é o território mais o conjunto de objetos existentes sobre 

ele; objetos naturais ou objetos artificiais que a definem.   

 

 

A complexidade do mundo atual exige que o pesquisador conceba o território 

como algo dinâmico, vivo, um espaço construído historicamente pela sociedade, e não, 

simplesmente, o palco de atuação da sociedade. É preciso levar em conta a dinamicidade 

do território, ter em mente que a sociedade incide sobre o território e esse na sociedade. 

Isso significa que em tempos de globalização, ao investigarmos o território, 

“deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, 

que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política” 

(SANTOS, 2003, p. 63). 

Para Santos (2003), o território usado deve ser a categoria de análise do espaço 

e não o território em si, pois a categoria “território usado” permite sistematizar 

teoricamente o entendimento do conceito território. 

 
O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é 

o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. 

Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando 

em território usado, utilizado por uma dada população. Um faz o outro, (...) A 

                                                 
9 Como exemplo podemos citar: Paul CLAVAL (1979) que apresenta dois tipos de relações de poder, a 

primeira do homem sobre a natureza e a segunda dos homens sobre os homens. No primeiro caso, o autor 

afirma que a partir do uso da técnica o homem teve condições de modificar progressivamente o meio até os 

dias atuais, o que nas palavras de Milton SANTOS (2008B) seriam os meios: técnico, técnico-científico e o 

meio técnico-científico informacional. No segundo caso, CLAVAL (1979) apresenta diferentes relações de 

poder, a saber: (i) poder puro ou absoluto (um manda e o outro obedece); (ii) poder de submissão (relação 

tradicional entre chefe e empregado); (iii) poder de desigual (acordos entre patrão e empregado, como o 

dissídio coletivo); e (iv) dominação inconsciente (ocorre num grupo hierarquicamente homogêneo, mas que 

dele emerge um líder). Nesse segundo tipo, apesar de existir uma relação de poder, não ocorre 

necessariamente uma territorialidade. 
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idéia de tribo, povo, nação e, depois de Estado Nacional decorre dessa relação 

tornada profunda (SANTOS, 2003, p. 64). 

 

 

A partir daí temos que o território deve ser concebido como um espaço em 

constante construção e reconstrução. Isto nos remete a outro aspecto a ser considerado 

sobre o território: a sua historicidade: 

 
 

O território revela também as ações passadas e presentes, mas já congeladas nos 

objetos, e as ações presentes constituídas em ações. No primeiro caso, os lugares 

são vistos como coisas, mas a combinação entre as ações presentes e as ações 

passadas, às quais as primeiras trazem vida, confere um sentido ao que preexiste. 

Tal encontro modifica a ação e o objeto sobre o qual ela se exerce, e por isso uma 

não pode ser entendida sem a outra (SANTOS, 2003, p. 65). 
 

 

 

Raffestin (1993), por sua vez, diferencia espaço de território e nos alerta para o 

fato de que muitos cientistas, sobretudo os geógrafos, têm cometido erros de análise por 

não pensarem nessas diferenças e usarem os termos como sinônimos quando, na verdade, 

devem ser considerados de maneira diversa. Para esse autor: 

 
 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por 

um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 

apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa o espaço 

(...). O território é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por conseqüência, revela relações de poder. (RAFFESTIN, 

1993, p. 27)10. 
 

 

 

Sposito (2004) também se refere aos vários significados do termo e aos 

enganos cometidos quanto a considerá-los análogos. Segundo esse autor é a falta de 

leituras mais aprofundadas sobre o tema que tem sido a causa de mal entendidos na 

definição de território e espaço. 

Conforme podemos perceber não há um consenso quanto ao emprego do termo 

e quanto à definição de uma escala. Contudo, acreditamos ser imprescindível, ao fazermos 

a análise de um determinado território, delimitarmos uma escala - nacional, estadual, local, 

                                                 
10 A apropriação impõe limites e fronteiras ao espaço e, assim, o transforma em território. A apropriação do 

espaço, transformando-o em território, conforme a visão de Raffestin (1993) pode ser pensada de diversas 

formas. Como exemplo, podemos citar: no meio urbano os territórios são em grande parte delimitados por 

muros e paredes que parecem fazer aumentar ainda mais o individualismo pregado pelo sistema capitalista. 

Atualmente a própria paisagem urbana tem sido alterada em função da delimitação e defesa dos territórios. 

As cercas elétricas, as placas de anúncio da existência de alarmes monitorados, as fachadas protegidas por 

grades, câmeras, ou por objetos cortantes em cima de muros, são apenas alguns exemplos que revelam um 

pouco dessa defesa e muito das fragilidades do território. 
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a cidade, o bairro, a rua, enfim, definir o lugar. Seja na escala da casa, da rua, do bairro ou 

da cidade, do estado ou da nação, a delimitação de um território é sempre complexa. 

Atualmente, face à rapidez da evolução do sistema capitalista, a apropriação do espaço e 

sua transformação são, cada vez mais, excludentes, e, principalmente, estratégicas, uma 

vez que, na maioria das vezes, são realizadas por uma minoria que se beneficia das 

contradições do capitalismo. 

Outro ponto de vista bastante relevante para essa pesquisa é o cultural. Sob 

esse viés, o território pode ser definido como o espaço de reconhecimento, onde os 

indivíduos se sentem e se declaram como parte dele. Neste caso, o território se manifesta 

em diferentes formas e conteúdos. Por exemplo, pertencer a um determinado bairro leva o 

morador a dizer que tal bairro é o seu território. Porém, esse território pode aparecer 

simplesmente numa forma de manifestação cultural, como uma religião, uma seita ou uma 

festa. Essas manifestações acabam por definir territórios destinados a elas e, por esse 

motivo, necessários de se defender.  

Essas manifestações remetem o território a uma dimensão afetiva, mais 

abstrata e, talvez, mais significativa do espaço físico. “O que o território oferece, enquanto 

lugar é um ponto de referência, uma âncora para um grupo” (BARCELLOS, 1995). Nesse 

sentido quando falamos em território é comum que se pense também em uma forma de 

manifestação, pois ele pressupõe a vida em toda a sua complexidade, mas também nas suas 

singularidades. 

Segundo Sposito (2004, p. 67), a territorialidade tem relação direta com o 

indivíduo: 

 
(...) aí temos o território do indivíduo, seu ‘espaço’ de relações, seu horizonte 

geográfico, seus limites de deslocamento e de apreensão da realidade. A 

territorialidade, nesse caso, pertence ao mundo dos sentidos, e, portanto da 

cultura, das interações cuja referência básica é a pessoa e a sua capacidade de se 

localizar e se deslocar. 

 
 

Assim, a territorialidade está diretamente relacionada ao indivíduo e não faz 

sentido sem ele. Sem dúvida, é o fato de ser utilizado pelo homem, conforme nos informa 

Santos (2003), que dá ao território a condição de categoria de análise. 

A complexidade desse tema sugere-nos cautela, frente à impossibilidade de 

encerrarmos em poucas laudas as discussões sobre o tema, ao mesmo tempo em que os 

interesses específicos dessa pesquisa nos impõem um fio condutor para entender o quanto 

o estudo sobre o conceito de território pode contribuir para o conhecimento do espaço e, 
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consequentemente, do nosso lugar nesse espaço. 

Sendo assim, parece-nos oportuno enveredar por outra perspectiva, trazida por 

Haesbaert (2004, p. 83) que apresenta “as quatro dimensões com que usualmente o 

território é focalizado – a política, a cultural, a econômica e a natural”. O autor nos aponta 

quatro vertentes utilizadas na Geografia: “política, cultural, econômica e naturalista”. 

O olhar político (referente às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-

político (referentes às relações espaço-poder institucionalizadas) vincula-se a um espaço 

delimitado e controlado por relações de poder, geralmente o poder do Estado, que busca 

organizar o território para fins determinados. A partir do olhar cultural ou simbólico-

cultural o território é visto como produto da apropriação, da valorização simbólica de um 

grupo em relação ao espaço vivido. Esse grupo valoriza o espaço com base em um 

determinado significado individual e/ou coletivo (HAESBAERT, 2004).  

Na perspectiva econômica o território é concebido enquanto dimensão espacial 

das relações econômicas. Neste caso, o território passa a existir quando consiste em fonte 

de recursos e/ou é incorporado no debate entre classes sociais e na relação capital-trabalho. 

O território que surge a partir da visão naturalista é o que se baseia no entendimento 

exclusivo das relações entre a sociedade e a natureza (HAESBAERT, 2004). 

De acordo com este autor podem-se, ainda, verificar algumas vertentes básicas 

das noções de território a partir de uma perspectiva parcial, integradora, relacional e 

multiterritorial. 

A perspectiva parcial é a que percebe a territorialidade sendo exercida a partir 

de um ponto de vista apenas. A configuração espacial resultante desta perspectiva parcial é 

formada por um conjunto de territórios isolados, como se em cada localidade fosse 

exercido apenas um tipo de territorialidade. Porém, há necessidade de considerarmos 

outras perspectivas para aproximarmos do que ocorre na realidade vivida. Estamos nos 

referindo à perspectiva integradora, relacional e multiterritorial. 

Na perspectiva integradora observa-se o território como revelador de parte ou 

de todas as dimensões sociais apresentadas anteriormente (política, cultural, econômica, 

naturalista). Busca-se entender esse território como surgido de forma articulada, conectada, 

integrada com outros territórios. 

Na perspectiva relacional as relações sócio-históricas ocorrem no espaço em 

um determinado tempo, sendo o território fruto de uma relação complexa entre os 

processos sociais e o espaço material. Essa perspectiva nos possibilita entender o território 

como movimento, fluidez, interconexão, dando origem a processos como territorialização, 
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desterritorialização e reterritorialização. A territorialização seria fruto de uma estratégia 

para tomar posse de um espaço geográfico, a desterritorialização seria o abandono 

espontâneo ou forçado da territorialização e a reterritorialização constitui-se na construção 

de uma nova territorialização, que não necessariamente ocorre na mesma localidade 

(HAESBAERT, 2004). 

Este movimento aproxima a concepção de espaço-tempo ao fornecer à 

territorialidade uma mobilidade diacrônica (sucessão de tempos) e sincrônica 

(simultaneidade de lugares) (SANTOS, 2003).  

No entanto, é importante deixar evidenciado que tal processo está sempre se 

modificando, dando a ideia de que os eventos, embora não sendo os mesmos, são sempre 

parecidos em seus arranjos. Os fatores que influenciam esta mudança são de ordem 

ideológica, política, econômica ou social. Embora exista a tendência da predominância de 

uma delas, a depender do contexto histórico em que se dão as relações, estas se sobrepõem, 

dando a este processo um caráter de complexidade. 

Tendo conhecimento dessas perspectivas devemos ainda observar algumas 

considerações de Haesbaert (2004): (i) cada tipo de territorialização (parcial, relacional e 

integradora) possui um tipo de desterritorialização correspondente; (ii) a territorialização 

pode ocorrer numa área (território-zona), mas também pode ocorrer através do movimento, 

como por exemplo, a territorialização dos nômades (território-rede); (iii) a 

desterritorialização pode ocorrer com o deslocamento, mas também na imobilidade (por 

exemplo, com pessoas que vivem de forma precária e não têm condições de migrar do 

local onde vivem), porém ela não é total; e (iv) cada ser humano e cada sociedade exercem 

mais de um tipo de territorialidade, ou seja, podem produzir e/ou habitar ao mesmo tempo 

em mais de um tipo de território. 

A partir dessas considerações torna-se possível entender a perspectiva da 

multiterritorialidade que, em linhas gerais, pode ser concebida como um processo de 

reterritorialização constante seja de uma área (território-zona) ou de uma série de áreas 

(território-rede), que o ser humano e as sociedades vivenciam contínua e simultaneamente. 

De acordo com o autor, a perspectiva da multiterritorialidade está mais próxima dos 

processos socioespaciais atuais. (HAESBAERT, 2004) 

A implantação de uma grande usina constitui-se, a rigor, em uma apropriação 

feita por atores estatais e privados, ligados ao setor elétrico, sobre um território já histórica 

e espacialmente apropriado pelos que ali vivem. Enfim, desapropriam-se uns para que se 

dê a apropriação por outros. Para os construtores de hidrelétricas a natureza do território é 
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sempre aquela que determina a localização da obra, sendo seus conteúdos sociais e 

culturais, na maioria das vezes, fatos tidos como secundários.  

Por esta razão, o termo implantação nos parece ser, inclusive analiticamente, 

tão conveniente para esta questão: trata-se mesmo de um “implante”11
 técnico e territorial 

no local que, na atualidade, é dirigido pelo Estado e realizado pelas grandes empresas do 

setor elétrico. Além disso, conforme nos alerta Benakouche (1999, p. 49): Responsabilizar 

a técnica pelos seus ‘impactos sociais negativos’, ou mesmo seus ‘impactos sociais 

positivos’, é desconhecer, antes de mais nada, o quanto – objetiva e subjetivamente – ela á 

construída por atores sociais, ou seja, no contexto da própria sociedade”. 

As hidrelétricas ao territorializarem-se, causam repercussões nas 

territorialidades pré-existentes, sejam elas sociais, políticas ou econômicas. Dessa forma, a 

construção de hidrelétricas tem sentido não apenas como processo de artificialização da 

natureza ou de substituição de um meio natural por um meio técnico, mas, principalmente, 

como processo de desterritorialização e reterritorialização, o que significa fazer menção à 

dinâmica de criação de um novo território e do surgimento de novas territorialidades. 

É fato considerar que, poucas vezes podemos, categoricamente, definir como 

“natural” uma região definida para a implantação de uma hidrelétrica, ou seja, os espaços 

sobre os quais se instalam as grandes hidrelétricas são sempre espaços humanizados, como 

no caso da usina hidrelétrica de Itá.  

Dessa forma, não se trata, exatamente, de uma artificialização do natural, trata-

se, na verdade, de uma territorialização que, obrigatoriamente, desterritorializa os grupos 

sociais que vivem naquele lugar. A territorialização de uma grande hidrelétrica exige a 

desterritorialização das comunidades, caso estas estejam localizadas na área prevista para o 

reservatório, podendo ser interpretada em um duplo sentido: primeiro, o fundiário (a 

desapropriação da terra) e o do espaço de relações historicamente construídas (as 

transformações sócio econômicas do lugar) e; segundo, o da reterritorialização das pessoas 

deslocadas compulsoriamente, quer seja no próprio local ou região da hidrelétrica (que aos 

poucos se torna um lugar substancialmente modificado, quase outro lugar), quer seja em 

                                                 
11 Os termos utilizados para fazer referência ao processo de planejamento, construção e operação de grandes 

projetos – ou seja, implantação ou instalação – podem ser bastante significativos: o termo “implantação” 

como ato de “implantar” ou “fazer um implante”, significa “inserir uma coisa em outra” ou ainda “fixar-se” e 

“estabelecer-se” (HOLANDA FERREIRA, s/d, vb. Implantar); e “instalação” – outro termo normalmente 

utilizado – como ato de instalar-se algo ou alguém, tem também sentido de uma coisa que “se coloca em 

algum lugar em caráter duradouro” (HOUAISS E VILLAR, 2004, vb. Instalar). É bem o caso da construção 

de grandes hidrelétricas, que podem ser vistas como enormes implantes territoriais de lógica, na maioria das 

vezes, estranha aos locais onde são territorializadas. 
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outra localidade, como é o caso dos desapropriados que vão ter que buscar revincular-se à 

terra em outra cidade ou unidade da federação. 

Na atualidade o tema da construção de grandes hidrelétricas vem assumindo 

maior relevância, não apenas pela existência de um significativo movimento 

antibarragens12, mas também por referir-se a problematização de uma das mais importantes 

fontes de geração de energia elétrica do atual sistema técnico. 

 Assim, se as hidrelétricas podem ser vistas como resultantes de um processo 

de humanização e artificialização da natureza, também devem ser consideradas como 

expressões geográficas das relações sociais, políticas e econômicas em um Estado, 

território e lugar. Se a análise dos processos internos à implantação de uma hidrelétrica nos 

faz pensar em termos das relações da sociedade com a natureza, também nos obriga a 

considerar as próprias relações humanas dentro desta mesma sociedade, principalmente 

quando levamos em consideração as questões ambientais e os deslocamentos populacionais 

como entraves à realização destes projetos. 

Um dos problemas envolvidos na territorialização de grandes projetos 

hidrelétricos é, justamente, a desconsideração, por parte dos empreendedores de barragens, 

da territorialidade cultural e social dos lugares, em prol, unicamente, de uma razão 

capitalista e econômica. Em uma lógica assim, o meio ambiente é tão somente tomado 

como um arcabouço de recursos naturais, onde o valor econômico supera, sempre, o valor 

social e ambiental que o espaço geográfico possui para as populações que ali residem 

historicamente. 

 

(...) os cidadãos prejudicados e os patrimônios naturais e culturais que serão 

destruídos pela implantação de hidrelétricas, são vistos nos estudos e pareceres 

desta gente guiada pela razão hidrelétrica cega, como interferências em suas 

obras; o fato de existirem pessoas a serem respeitadas e patrimônios a serem 

defendidos é para eles um entrave (SEVÁ FILHO, 2004, p. 72). 

 

 

E assim, a partir desse ponto, com o foco da nossa atenção nos eventos de 

desterritorialização e reterritorialização resultantes da implantação de grandes usinas 

hidrelétricas, consideramos que este tema assume singular importância, uma vez que, tratar 

dos problemas envolvidos na construção de grandes hidrelétricas significa a possibilidade 

                                                 
12 O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é um movimento social que reúne pessoas atingidas ou 

ameaçadas direta ou indiretamente pela construção de barragens e que se constituiu como reação organizada 

diante de tais eventos. O Movimento dos Atingidos por Barragens é atualmente um movimento social de 

dimensão nacional, que assim designa-se desde 1989, sendo que suas origens remontam ao ano de 1979 

(CARVALHO, 2006). 
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de abordar questões fundamentais da vida contemporânea como o uso da água, a questão 

energética e os processos de uso e ocupação dos espaços pelos agentes sociais. 

 

 

1.2. Des-re-territorialização: um processo de reorganização territorial 

 

 

Da mesma forma como acontece ao discorrermos sobre o território, os 

processos de desterritorialização e reterritorialização e suas implicações se apresentam 

como uma tarefa nada fácil, haja vista, a grande gama de informação sobre as concepções e 

as suas posturas multidisciplinares. Além disso, esse tema aparece como o “discurso 

espacial” mais em voga nos anos 90, estendendo-se, ainda, para os dias atuais. 

Conforme nos alertam Haesbaert e Bruce (2002), no artigo intitulado: “A 

Desterritorialização na Obra de Deleuze e Guattari”, que são considerados os “pais” dessa 

categoria analítica, é necessário “reconhecer a grande importância da obra desses autores 

para a Geografia, principalmente, através do conceito de desterritorialização”. 

 

(...) construímos um conceito de que gosto muito, o de desterritorialização. (...) 

precisamos às vezes inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção 

com pretensão nova. A noção com pretensão nova é que, não há território sem 

um vetor de saída do território, e não há saída do território, ou seja, 

desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar 

em outra parte. (DELEUZE, 1996, apud HAESBAERT, 2002, p. 33). 

 
 

Entretanto, Haesbaert (2004), chama a nossa atenção para os “mal-entendidos 

na tradução dos sentidos em que a expressão é utilizada”, bem como, para o restrito 

diálogo que a Geografia mantém com a obra desses dois filósofos. 

Ainda segundo Haesbaert (2004, p. 76), é preciso “questionar a unilateralidade 

que geralmente envolve o discurso sobre a desterritorialização”, como se o mundo 

estivesse, definitivamente, “desterritorializando-se” e, é preciso “pensar a territorialização 

e a desterritorialização como processos concomitantes, fundamentais para se compreender 

as práticas humanas”.  

Nossa intenção é elencar apontamentos conceituais, na tentativa de entender os 

processos de desterritorialização e reterritorialização provocados pela implantação da 

Usina Hidrelétrica de Itá. 

Iniciamos nossos apontamentos referenciando os conceitos de Haesbaert 

(2004) e suas vertentes interpretativas sobre o tema. Segundo o autor, para se analisar os 
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referidos processos existem três dimensões sociais: a cultural, a política e a econômica. 

Isto não significa que devemos adotar uma “posição estruturalista”, a qual baliza os 

componentes, pelo contrário devemos entendê-los como inseparáveis enquanto “dimensões 

ou perspectivas do social”. Esta distinção surge, especialmente, pelo fato de que a maioria 

dos discursos sobre a desterritorialização possui essa diferenciação. 

 

Para alguns, a problemática que se coloca é a mobilidade crescente do capital e 

das empresas - a desterritorialização seria um fenômeno, sobretudo, de natureza 

econômica; para outros, a grande questão é a crescente permeabilidade das 

fronteiras nacionais - a desterritorialização seria assim um processo 

primordialmente de natureza política; enfim, para os mais "culturalistas", a 

desterritorialização estaria ligada, acima de tudo, à disseminação de uma 

hibridização de culturas, dissolvendo os elos entre um determinado território e 

uma identidade cultural correspondente (HAESBAERT, 2004, p. 86). 

 

 

Torna-se impossível tecer considerações sobre desterritorialização e/ou 

reterritorialização sem levarmos em consideração o território. Guattari e Rolnik (1986, 

apud HAESBAERT, 2004, p. 62) colaboram com a seguinte definição: 

 

 

O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas de 

fuga e até sair do seu curso e se destruir. A espécie humana está mergulhada num 

imenso movimento de desterritorialização, no sentido de que seus territórios 

“originais” se desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, com 

a ação dos deuses universais que ultrapassam os quadros da tribo e da etnia, com 

os sistemas maquínicos que a levam a atravessar cada vez mais rapidamente, as 

estratificações materiais e mentais. 

 

 

Desta forma, podemos afirmar que: 
 

 

 

 

(...) a desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o território, ‘é a 

operação da linha de fuga’ e a reterritorialização é o movimento de construção do 

território; no primeiro movimento, os agenciamentos se desterritorializam e no 

segundo eles se reterritorializam como novos agenciamentos. (HAESBAERT, 

2004, p. 63). 

 

 

Para o propósito a que almejamos, entendemos “território” conforme nos 

apresenta Souza (1995, p. 58), “um espaço definido e delimitado por e a partir de 

(múltiplas) relações de poder”, que possui características peculiares, assim como, uma 

dinâmica própria, estas, consequências dos conflitos pela apropriação, domínio e 

representação do espaço. Corroborando Carvalho (2006, p. 34), “pensamos ser o território 

(além de um campo multidimensional de espacialidade, sociabilidade e política) também 
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um campo de relações entre diversas territorialidades”, especificamente neste estudo, entre 

Estado, empresa (Tractebel) e o movimento dos atingidos por barragens (MAB). 

Contudo, cabe-nos dizer que a construção de grandes usinas, na maioria dos 

casos, implica no deslocamento de pessoas, assim como, na inundação de terras e isso nos 

leva a retomar o conceito de “migrações compulsórias” que traz consigo eventos de 

desterritorialização física e social. Quanto ao termo mencionado, buscamos no estudo de 

Carvalho (2006, p. 35), as seguintes definições: 

 

 
(...) o mais acertado seria considerar três situações de migração: (1) compulsória 

ou obrigatória (quando fruto de uma ação legal do Estado sobre o território ou do 

que é determinado por lei, como no caso da instalação de barragens); (2) forçada 

(quando fruto de uma situação em que o indivíduo desloca-se devido a uma 

situação de risco a vida ou sobrevivência, como no caso das guerras civis) e (3) 

espontânea (quando, apesar das condições de sobrevivência no local estarem 

garantidas ou serem aceitáveis, o indivíduo migra (por vontade própria) em 

busca de uma condição melhor).  
 

 

 

No caso das implantações de barragens, cujo instrumento legal é a 

desapropriação de terras13, unilateralmente, produz agudas transformações nas condições 

das populações em relação ao lugar e ao território. Territorializam-se as usinas, 

desterritorializam-se as pessoas e até mesmo cidades inteiras como é o caso da cidade de 

Itá que foi totalmente realocada. 

Haesbaert (2004) apresenta várias leituras do termo “desterritorialização”. A 

que melhor cabe na perspectiva que adotamos aqui é aquela que a vê como uma 

(...) desmaterialização das relações sociais (ou como a perda de referenciais 

concretos), (onde) a ênfase é dada a um fato fundamental de nossos dias: a 

mobilidade crescente que rompe com a fixidez que tradicionalmente era uma das 

marcas da territorialidade (HAESBAERT, 2004, p. 36). 

 
 

 

O mesmo autor também aponta a desterritorialidade como: 

 

 
(...) relacionada à efetiva apropriação e ao domínio do espaço (...) especialmente 

aquela ligada aos processos de exclusão socioespacial (...) (e) perda do acesso a 

terra, vista não só em seu papel de reprodução material, num sentido físico (...), 

mas também como locus de apropriação simbólica, afetiva (HAESBAERT, 2004, 
p. 38.). 

 

 

                                                 
13 Garcia (1985, apud CARVALHO, 2006, p. 48) “define ‘desapropriação’ como o procedimento através do 

qual o Poder Público, compulsoriamente, por ato unilateral, despoja alguém de um certo bem, fundado na 

necessidade pública”. 
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A abordagem aqui apresentada está apoiada nos conceitos de Haesbaert (2004), 

Carvalho (2006), Santos e Nacke (2001) e Saquet (2007). A ideia que salientamos é a de 

que não existe uma condição não-territorial, fora de um território e de que a 

desterritorialização é um processo, ou parte, de um processo, contínuo de transformação 

dos territórios e do aparecimento de multiterritorialidades. A uma desterritorialização, 

necessariamente, se segue uma re-territorialização, ainda que como uma “territorialização 

precária (...) na mais violenta exclusão e/ou reclusão socioespacial” (HAESBAERT, 2004, 

p. 52). 

A essa referência, se torna oportuno trazer a colaboração de Santos e Nacke 

(2001, p. 57): 

 
Realmente, uma das grandes problemáticas de hoje é o binômio territorialização 

e desterritorialização. Sabemos que o processo de globalização não apenas 

desterritorializa, mas também territorializa. Dois exemplos: uma das grandes 

manifestações da territorialização das décadas de 80 e 90 é o movimento 

indígena neste continente. O movimento indígena uma grande afirmação de que 

há relações sociais que são escritas em territórios e que só fazem sentido 

enquanto parte deles. Os direitos das comunidades indígenas não são direitos 

desterritorializados. As suas terras são sagradas, e são aquelas e não outras. Os 

seus recursos naturais provêm daquelas terras e não de outras. As suas formas de 

jurisdição, seus costumes, suas magias, suas religiões, suas relações com os 

espíritos e com os deuses apenas são visíveis e concretizáveis pela presença da 

comunidade naqueles lugares, com as peças daquele específico cenário, como as 

árvores sagradas. Há uma hiper-territorialização que ocorre curiosamente em 

pleno período de globalização. O próprio movimento indígena é hoje 

globalizado, mas ainda territorializado. Os direitos pleiteados pelos indígenas são 

territorializados. Por outro lado, sabemos que hoje vivemos em cidades globais. 

E uma delas é São Paulo. Mas sabemos que essas cidades nunca são globalmente 

globais. Elas têm parcelas globais. Estão desterritorializadas no sentido de que 

são globais e, portanto, ocupam um espaço global. No entanto, essa 

desterritorialização tem uma âncora territorial. Em São Paulo, por exemplo, é a 

Avenida Paulista. É o território da desterritorialização na cidade. É ali que se 

consome grande parte dos passes eletrônicos do Brasil. É, portanto, ali que está a 

cidade global. E obviamente que isso é territorialização.  

 

 

De certa forma, o processo de desterritorialização apresenta um viés 

econômico muito forte à medida que nega a reprodução de um determinado grupo em uma 

porção específica do território, fazendo com que ocorra seu deslocamento e a tentativa de 

re-territorialização econômica, política, social e/ou cultural em outro lugar. Em ambos os 

processos desterritoriazação/re-territorialização, forças sociais, econômicas, políticas 

atuam como elementos de manutenção, expulsão ou atração dos grupos envolvidos. A 

partir destes processos é possível verificar como os produtores rurais e os moradores das 

cidades lindeiras foram, em um primeiro momento desterritorializados, e em um segundo 

re-territorializados em um espaço. 
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Dessa forma, estes processos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização estão ligados, complementam-se incessantemente e, por isso, também 

estão em unidade. Estes acontecem ao mesmo tempo, para diferentes indivíduos. Na des-

continuidade, reproduz-se elementos/aspectos inerentes à vida diária dos sujeitos sociais, 

no mesmo ou em diferentes lugares (SAQUET, 2007, p. 163). 

Assim, os processos de territorialização e desterritorialização se confundem, e 

os principais elementos que constituem a territorialização também constituem a 

desterritorialização. Há perda, mas há a reconstrução da identidade, acontecem mudanças 

nas relações de poder, de vizinhança, de amigos, de novas relações sociais, de elementos 

culturais, que são reterritorializados; há redes de circulação e comunicação, que 

substantivam a desterritorialização, o movimento, a mobilidade (SAQUET, 2007, p. 163). 

 

 

1.3. Des-Re-Territorialização de Itá-SC 

 

A desterritorialização é uma expressão que representa a retirada das pessoas de 

seus vínculos pessoais/afetivos, que os ligam ao mundo material e social. Viver em 

sociedade implica conjunção desses elementos, numa perspectiva de que o ser humano 

possa criar seu espaço e constituir suas marcas no território, que servem como aporte de 

sua identificação (HAESBAERT, 2002).  

Segundo Haesbaert (2002, p. 15) “desterritorialização, portanto, antes de 

significar desmaterialização, dissolução das distâncias, deslocalização de firmas ou 

debilitação dos controles fronteiriços, é um processo de exclusão social, ou melhor, de 

exclusão socioespacial”.  

Assim, a desterritorialização significa a destruição de vínculos com o território 

de origem, pois segundo Haesbaert (2002, p. 171) “o território é ao mesmo tempo um 

recurso ou um instrumento de poder e um valor, valor este que vai além do simples valor 

de uso ou de troca, estendendo-se pela valorização simbólica, identitário-existencial”.  

A UHE de Itá foi construída para atender a demanda de energia elétrica, mas 

atingiu diretamente a população ribeirinha que possuía um modo de vida próprio. O uso 

das bacias hidrográficas para a geração de energia é um ato necessário, porém, segue-se a 

ele uma desordem social e ambiental, pois provoca a realocação de centenas de pessoas, 

alterando seu cotidiano.  
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O modelo energético brasileiro, historicamente, priorizou a construção de 

grandes hidrelétricas, favorecendo o surgimento de problemas de ordem social, econômica, 

cultural e ambiental, sendo que tais problemas também foram constatados devido a 

construção da UHE Itá.  

O território atingido pela UHE Itá, construído a partir das relações entre as 

pessoas que dele se utilizavam, era dotado de múltiplos significados. Nesse território, 

atingido pelas águas da usina, havia uma dinâmica, representada pela intervenção realizada 

pelo homem, que buscou incessantemente criar e recriar significados em torno dessa 

apropriação. 

Nesse contexto, quando se sofre o processo de desterritorialização há o 

despreendimento dos vínculos que até então ligavam as pessoas, de alguma forma, ao 

antigo território. Porém, quando se está sujeito a reterritorialização, se está distante da 

recuperação dos vínculos territoriais, acabando por se confundir com transferência de 

caráter físico, para onde se deslocam os bens materiais. O sentido real da história de vida 

de cada um, no entanto, fica na memória e na natureza que vai ressurgir no lugar onde 

viveram. Para que estes sujeitos se reterritorializem é necessário que os vínculos de 

apropriação, valorização e consciência de espaço se solidifiquem.  

Nesse processo, o Estado desempenha importante papel, na organização e 

reorganização do espaço, influenciando, decidindo e contribuindo na reprodução do poder 

e das relações capitalistas, adaptando-se a cada momento e a cada acontecimento histórico. 

O poder político do Estado sempre esteve sob o comando das classes 

dominantes e a gestão ou administração do espaço, sua produção, organização e 

apropriação se fizeram segundo o interesse delas e não seguindo os interesses e 

necessidades das classes dominadas.  

 

 
(...) No processo de produção de um espaço para alguns e não para todos, a 

sociedade, escudada no poder político do Estado, organiza o território visando 

utilizá-lo de determinadas formas e com determinados fins [...]. Embora não se 

possa identificar o Estado com a sociedade, sobretudo depois da revolução 

burguesa, que hipertrofiou o papel desempenhado pela sociedade civil diante do 

Estado, ele representa a supremacia de uma determinada classe dominante, sobre 

as demais classes dominadas (ANDRADE, 1998, p. 19). 

 

 

Neste sentido aparece o caso da usina hidrelética de Itá que propiciou uma 

grande transformação no território da cidade de Itá. Esta cidade precisou ser totalmente 

realocada para que pudessem construir a usina e consequentemente o seu lago. Nas figuras 
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1, 2 e 3 podemos visualizar a antiga cidade de Itá e, nas figura 4 a nova cidade que foi 

planejada e construída para receber os moradores com uma qualidade de vida superior do 

antigo sítio urbano. 

 

 
                        Figura1: Cidade de Itá-SC antes do alagamento. 

                          Fonte: Acervo histórico do município de Itá-SC. 

 

 

 

 

 

  
Figuras 2 e 3: Vistas parciais da cidade de Itá-SC, meses antes de ser encoberta pela água. 

Fonte: Acervo histórico do município de Itá-SC. 
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Figura 4: Imagem da cidade de Itá-SC atualmente.  

Fonte: Kölln, 2011. 

 

 

 O caso de Itá pode ser analisado como exemplo de um processo de T-D-R, em 

que a antiga organização territorial é deixada de lado que possam instalar um grande 

empreendimento. 

A discussão acerca do processo T-D-R é iniciada a partir do momento em que 

os ‘geo’filósofos Deleuze e Guattari (2007, 2008) discutem, de maneira mais aprofundada, 

acerca da concepção dos termos desterritorialização e reterritorialização. Estes autores 

destacam que tudo que se desterritorializa tende a se reterritorializar. Sendo a primeira a 

destruição do território enquanto que a segunda se refere ao novo território que surge a 

partir de sua Desterritorialização. Posteriormente, Raffestin (1993) denominou a tríade: T-

D-R. 

Para Saquet (2007, p. 111) os processos de T-D-R “são simultâneos e podem 

ocorrer no mesmo lugar ou entre diferentes lugares, no mesmo momento ou em distintos 

momentos e período históricos, de acordo com cada situação, cada relação espaço-

temporal”. 

As “constantes transformações” pelas quais sofre(m) o(s) território(s) permite-

nos observar modificações espaços-temporais, permite-nos observar o(s) processo(s) 

desreterritorializante (s) pelo(s) qual(is) passou(passaram) e/ou passa(m) o(s) território(s). 

Ao pensarmos a discussão da tríade: T-D-R, será de extrema importância 

destacar os fatores que levaram o território ao processo de desreterritorialização e as 

conseqüências destas modificações territoriais para a população local no intuito de melhor 

compreender as características do território (“ontem” e “hoje”). Haesbaert (2003) afirma 
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que “a vida é um constante movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, 

estamos sempre passando de um território para outro, abandonando territórios, fundando 

novos”.  

Destaca que, apesar deste contínuo movimento (D-R), a escala espacial e a 

temporalidade são distintas. Alega que devemos primeiro realizar o levantamento histórico 

para depois analisar o território desejado. Destaca que “é necessário considerar a 

territorialização previamente existente, ou seja, é preciso desdobrar a perspectiva histórica 

e geográfica” (HAESBAERT, 1997, p. 93). 

Os processos descritos acima de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização, são processos sentidos pelas populações atingidas na área rural e no 

caso da usina hidrelétrica de Itá por todos os moradores da antiga cidade de Itá, pela 

chegada de um grande empreendimento como a usina hidrelétrica, que são definidas por 

Vainer (1992, p. 34) como: 

 
Empreendimentos que consolidam o processo de apropriação de recursos 

naturais e humanos em determinados pontos do território, sob a lógica 

estritamente econômica, respondendo a decisões e definições configuradas em 

espaços relacionais exógenos aos das populações/regiões das proximidades dos 

empreendimentos. 

 

 

 O caso da usina hidrelétrica de Itá é apenas um de muitos casos de T-D-R que 

ocorrem continuamente. Diante dessa diversidade optamos por apresentar o processo 

ocorrido com a área urbana de Itá que até hoje representa uma grande diferenciação para as 

demais usinas instaladas no Brasil. 

 

 

 

1.4. As relações de poder: grupos de interesse e Estado 

 

 

Inicialmente são abordados aspectos relativos ao conceito de poder e suas 

várias formas de manifestação, com destaque para seu exercício pelo Estado. Procura-se 

traçar um quadro sobre a anatomia do poder e destacar a importância da compreensão 

sobre os fenômenos que o cercam. 

A idéia mais difundida de poder está relacionada ao conceito weberiano que o 

traduz como sendo “a possibilidade de alguém impor a sua vontade sobre o 

comportamento de outras pessoas” (Weber, apud Galbraith, 1986, p.46). Essa idéia de 

poder correlaciona a dimensão do poder com a capacidade de certos grupos ou indivíduos 
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imporem suas vontades a outros para o atingimento de determinados objetivos. Tais 

objetivos costumam ser ligados à aquisição de riqueza, ocorrendo também as motivações 

de ordem religiosa e doutrinária. 

Há casos, porém, em que a finalidade desejada com o poder é o próprio 

exercício do poder: os rituais que envolvem os poderosos fascinam os homens há milhares 

de anos, bem como a peregrinação dos submissos em busca de soluções e promessas.  

A investigação sobre quais os verdadeiros objetivos que orientam o exercício 

do poder representa um desafio, dadas as possibilidades de dissimulação e engodo que 

permeiam as relações de poder. Na sociedade moderna, em que há um condicionamento 

social para a crença nos valores democráticos e da livre iniciativa, sobram casos de 

manipulação do “mercado” e de influências políticas por parte de grandes empresas. 

Apesar dessas restrições, admite-se que a prática do poder proporciona certa 

“organicidade” à vida social, sendo encontrada em todos os tipos de sociedade. A simbiose 

entre o Estado e o poder, então, não é apenas inevitável, como também socialmente 

necessária, desde que o governo seja “legítimo e democrático”, mesmo com a prevalência 

das desigualdades no exercício do poder. 

Bobbio (1986) classifica o poder conforme o meio empregado para sua 

manifestação. Assim, existe o poder “econômico”, cujo meio é a riqueza; o poder 

“ideológico”, cuja moeda é o saber; e o poder “político”, que se vale da força como último 

recurso para sua manifestação. Em outro momento, Bobbio (1986) afirma que ter poder 

significa ter a “capacidade” de premiar ou de punir, a fim de obter o comportamento 

desejado. 

Referido comportamento também pode ser conseguido a partir de promessas de 

recompensas ou punições, desde que seja reconhecida a capacidade de levá-las a efeito. De 

acordo com Bobbio (1986) Rousseau afirmava que ceder pela força é apenas um ato de 

necessidade, e não um ato de vontade; seria, quando muito, um “ato de prudência”. Ou 

seja, “mesmo o mais forte nunca é suficientemente forte para ser sempre o amo, a não ser 

que transforme a força em direito, e a obediência em dever”. Assim, somente o poder pode 

criar direito, e somente o direito pode limitar o poder (BOBBIO, 1986).  

Em determinado momento histórico, por exemplo, tornou-se mais vantajoso, 

economicamente, lidar com recompensas (trabalho assalariado) do que com punições 

(trabalho escravo). Mudaram, então, os instrumentos para o exercício do poder, o qual, 

naturalmente, continuou a beneficiar, em essência, aos mesmos que já o exerciam (com 

alguma variância entre grupos, mas sempre em um mesmo estamento social). 
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É fundamental ressaltar que o espaço constitui, metaforicamente, a “matéria-

prima” para a produção do território, ou seja, o espaço é anterior ao território. O território é 

uma produção a partir do espaço. Cristaliza-se através da apropriação social do espaço 

(econômica, política e culturalmente) por atores que realizam determinadas atividades 

sociais: os atores cujas intencionalidades e comportamentos, nas diferentes maneiras, 

tempos, dimensões e intensidades de territorializarem-se e viverem os produtos do(s) 

“processos” do(s) território(s), estão fortemente mescladas e intrinsecadas ao poder. 

Em sua lógica de raciocínio Saquet (2003, p. 24) nos informa que: 

 

 
O território se dá quando se manifesta e exerce-se qualquer tipo de poder, de 

relações sociais. São as relações que dão o concreto ao abstrato, são as relações 

que consubstanciam o poder. Toda relação social, econômica, política e cultural é 

marcada pelo poder, porque são relações que os homens mantêm entre si nos 

diferentes conflitos diários. 

 

 

O território, antes de qualquer outra coisa, é relação social, é conflitualidade 

geograficizada. O território é a expressão concreta e abstrata do espaço apropriado, 

produzido. É formado, em sua multidimensionalidade, pelos atores sociais que o 

(re)definem constantemente em suas cotidianidades, num “campo de forças” 

relacionalmente emaranhado por poderes nas mais variadas intensidades e ritmos. 

Os territórios são construídos socialmente, pelo exercício do poder por 

determinado grupo ou classe social. Podem ter um caráter mais econômico, como os 

dinamizados por empresários, por exemplo; mais político, como o de partidos políticos; 

e/ou, mais culturais, como o território de domínio da Igreja Católica, para mencionarmos, 

pois, apenas alguns exemplos. Reflete, em última instância, toda a produção que deriva das 

relações entre os homens e destes com a natureza (que também consideramos uma 

dimensão do social por ser freqüentemente apropriada econômico e/ou politicamente, ou 

simplesmente por estar envolta pelas intencionalidades). 

O inverso disso constatamos ao concluirmos que todos nós somos atores 

reprodutivos de relações sociais, de poder, portanto, porém, em momentos e intensidades 

diferenciados. As relações e interesses não são isolados, mas sim articulados, porque o 

modo capitalista de produção detém formas singulares de organização baseadas na 

interconexão dos fenômenos. 

Lefebvre (1986, apud RAFFESTIN, 1993) argumenta que a produção de um 

espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado, transformado pelas redes, 
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circuitos e fluxos que aí se instalam: rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos 

comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas etc. são alguns dos elementos e 

mecanismos que vislumbram a passagem do espaço ao território. O território, nessa 

perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, e que, por conseqüência, como já 

assinalamos, revela relações marcadas pelo poder. 

Qualquer projeto efetivado no espaço geográfico, dotado de uma 

representação, revela a imagem desejada de um território, de um local de relações 

(RAFFESTIN, 1993). A imagem manifestada como representação da realidade, é um 

instrumento de poder que tem em seu âmago uma estrutura pré-disposta a seus princípios e 

relações sociais de dominação. 

Os homens ‘vivem’, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto 

territorial por intermédio de suas atividades diárias. Quer se trate de um sistema de 

relações de existência e/ou produtivas, todas são relações de poder, pois instauram atos de 

dominação e subordinação, seja de forma tácita ou explícita, visto que há interações entre 

os atores em suas relações cotidianas. 

O poder é inevitável, afinal, se há atores que desempenham determinadas 

atividades e/ou funções, compreende-se, eventualmente, que haja outros atores 

empenhados em “orquestrar” devidamente tais atividades. 

E foi justamente a questão do poder, na tradição geográfica de estudo do 

território, tema debatido por Ratzel – uma referência obrigatória para a Geografia Política 

– no final do século XIX, com suas obras “Antropogeografia” (1882) e “Geografia 

Política” (1897). 

Não pretendemos aqui efetivarmos uma abordagem completa sobre o legado 

intelectual de Ratzel para com o conceito de território. O fundamental consiste em 

ressaltarmos que para Ratzel, a questão do poder, inerente ao sistema territorial, está 

intimamente vinculada ao aparelho estatal. 

Por um lado, temos uma grande contribuição deste geógrafo quando o mesmo 

defende a ideia de “território como imprescindível para alcançar objetivos políticos (...), 

pois para ocorrer o domínio do Estado, seria necessário existir um território”. 

(CANDIOTTO, 2005, p. 78-79). Aqui temos uma definição de território como “solo”, cujo 

poder se enraizaria e canalizaria-se na soberania do Estado-Nação. Para Ratzel, assim 

ratifica Raffestin (1993, p. 1), tudo se desenvolve como se o Estado fosse o único núcleo 

de poder, como se todo o poder estivesse concentrado nele. 

O poder emergiria, nesta ótica, de um ponto “fixo” e se materializaria nas 
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determinações do Estado na gestão do território. É o território área, território propriedade, 

que selaria uma tradição de sua caracterização na Geografia Política. 

Numa perspectiva relacional do território (como adotamos), o poder, 

tramitando por uma vertente foucaultiana, jamais pode ser restringir a uma forma única e 

acabada, como no caso da monopolização do poder, compreendido pela Geografia Política 

clássica, em sua conformação institucionalizada no Estado-nação.  

Como assinala Foucault (1979, p. 51), “o poder é um feixe aberto, mais ou 

menos coordenado (e sem dúvida mal coordenado) de relações”. Em contrapartida, 

Lefebvre (1986, apud MAIA, 1995, p. 88) afirma que é “preciso dissipar a freqüente 

confusão entre Estado e poder. O poder nasce muito cedo, junto com a história que 

contribuiu para fazer”. 

O poder, para Foucault (1979) deve ser analisado não em termos de 

propriedade, mas em termos de estratégia. “Isso implica que qualquer agrupamento 

humano vai estar sempre permeado por relações de poder, posto que a existência deste tipo 

de relação é coexistente à vida social”. O papel do Estado numa perspectiva relacional tem 

que ser redimensionado frente a todo exclusivismo outrora outorgado na tradição da 

Geografia Política clássica dos estudos do território. 

Mesmo tendo em vista que, adentro no sistema produtor de mercadorias, o 

Estado acaba por canalizar grande parte dos focos de poder, redimensionando-o e mesmo o 

maquiando, é preciso lembrarmos de que, como assinala Maia (1995, p. 90), 

 

 
(...) as relações de poder se dão num campo aberto de possibilidades onde, 

embora constata-se o fato de encontrar-se todo o tecido social imerso em uma 

ampla rede de relações de poder, não temos como corolário a existência de um 

poder onipresente, esquadrinhando todos os recantos da vida em sociedade 

levando a uma situação na qual não haveria espaço a resistência e alternativas de 

transformação. 

 

 

Jamais somos aprisionados pelo poder, como assinala Maia (1995, p. 91), pois 

“a base das relações de poder seria o confronto belicoso das forças sociais em antagonismo 

constante”. 

Acrescenta ainda o autor, fundamentado em preceitos da analítica de Foucault, 

que “há nas relações de poder um enfrentamento constante e perpétuo. Como corolário 

dessa ideia teremos que estas relações não se dão onde não haja liberdade” (MAIA, 1995, 

p. 89).  

O exercício do poder pressupõe a afirmação da idéia de existência de 
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indivíduos livres socialmente. No capitalismo, como qualquer organização que se 

fundamente nos princípios inerentes à propriedade privada, em conseqüência lógica, os 

sujeitos encontram-se em uma liberdade alienada - requisito essencial para atuarem, com 

seu trabalho, de maneiras determinadas no complexo jogo de reprodução da vida em 

sociedade. 

 
O território não é menos indispensável, uma vez que é a cena do poder e o lugar 

de todas as relações, mas sem a população, ele se resume a apenas uma 

potencialidade, um dado estático a organizar e a integrar numa estratégia 

(RAFFESTIN, 1993, p. 58). 

 

 

Raffestin (1993, p. 52) estabelece, didaticamente, uma distinção entre o poder 

(com p minúsculo) e Poder (com P maiúsculo). O poder, nome comum, se esconde atrás do 

Poder, nome próprio. Esconde-se tanto melhor quanto maior for sua presença em todos os 

lugares. Presente em cada relação, na curva de cada ação: insidioso, ele se aproveita de 

todas as fissuras sociais para infiltrar-se até o coração do homem. 

Podemos observar que Raffestin (1993) concebe, para além do “Poder” 

emanado pelas organizações políticas, a possibilidade existencial, mesmo que em menores 

escalas e intensidades de repercussão e abrangência, o “poder” presente no incessante jogo 

relacional da sociedade como um todo. 

Ainda como aponta o mesmo autor que “todos os atores estão engajados num 

complexo jogo relacional: não vivem, sobrevivem, se desenvolvem, crescem somente pelas 

relações” (RAFFESTIN, 1993, p. 41). Relações que se desenvolvem em função do poder e 

que também dão origem e mudam este de conteúdo constantemente. 

Numa tentativa de precisar o poder, Raffestin (1993, p. 53) discorre:  

 

Foucault fez uma série de proposições. Elas não o definem, mas são mais 

importantes que uma definição uma vez que visam a natureza do poder: a) o 

poder não se adquire; é exercido a partir de inumeráveis pontos; b) as relações de 

poder não estão em posição de exterioridade no que diz respeito a outros tipos de 

relações (econômicas, sociais etc.), mas são imanentes a elas; c) o poder vem de 

baixo; não há uma oposição binária e global entre dominador e dominados; d) as 

relações de poder são, concomitantemente, intencionais e não subjetivas; e, e) 

onde há poder há resistência e no entanto, ou por isso mesmo, esta jamais está 

em posição de exterioridade em relação ao poder. 

 

 

 

Como percebemos nas proposições sistematizadas por Foucault com respeito a 

questão da essência do poder, este pode se originar e adquirir propriedades incontáveis, 

pois sua natureza provém de uma “ordem” também inesgotável em termos de 
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potencialidade.  

Assim, toda “relação é o ponto de surgimento do poder, e isso fundamenta a 

sua multidimensionalidade. A intencionalidade revela a importância das finalidades, e a 

resistência exprime o caráter dissimétrico que quase sempre caracteriza as relações” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 53). 

Toda relação social é produtora de espacialidade/espacialização. Produz 

(des)continuidades, pela natureza (des)territorializadora do poder. Induz, inevitavelmente, 

o homem a seu mais íntimo desejo: o de apropriação. Assim, as relações sociais não 

flutuam, efetivam-se no espaço. E o poder só é de fato perceptível, como sugere Raffestin 

(1993), por ocasião de um processo relacional. 
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Capítulo 2:  

SETOR ENERGÉTICO NO BRASIL E O 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA USINA 

HIDRELÉTRICA DE ITÁ-SC 
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2.1. Grandes projetos de investimentos e a questão territorial  

 

A construção de uma usina hidrelétrica, dada sua abrangência, constitui o que 

pode ser chamado de Grandes Projetos de Investimentos (GPIs), empreendimentos de 

grandes dimensões que movimentam extraordinários montantes de dinheiro e outros 

recursos, tais como mão-de-obra e infraestrutura, além de uma grande disponibilidade de 

recursos naturais. A decisão pela sua implantação geralmente é favorecida pelo Estado, que 

tem papel decisivo na opção pela implantação de um Grande Projeto de Investimento. 

No caso da Usina Hidrelétrica de Itá, construída no rio Uruguai, entre os 

municípios de Itá-SC e Aratiba-RS, essa decisão teve como base um planejamento 

energético elaborado para atender a demanda crescente de energia elétrica nos estados do 

sul do Brasil. 

Os Grandes Projetos de Investimentos são considerados por Martins (1984, p. 

61) como “projetos econômicos de envergadura”, os quais abrangem as hidrelétricas, os 

planos de colonização e construção de rodovias. Assim, os grandes projetos causam 

grandes e graves efeitos em relação ao meio e às pessoas, uma vez que no processo de 

implantação há “uma ausência de análises sobre as alterações socioeconômicas, culturais e 

ambientais que causariam às regiões” (BORTOLETO, 2001, p.54). 

Os Grandes Projetos de Investimentos são aqueles que abarcam os 

empreendimentos de grande porte e surgiram sob o discurso de contribuir para a 

implantação de infraestrutura e como forma de levar crescimento e progresso às regiões em 

que foram instalados. Assim, na definição de Bortoleto (2001, p. 55): 

 

 
(os) “megaprojetos” são apresentados à sociedade como essenciais ao 

desenvolvimento da nação. Mas esse desenvolvimento fica em grande parte 

restrito ao centro hegemônico da economia nacional, não chegando a atingir as 

regiões receptoras e, consequentemente, não vindo a amenizar os impactos 

causados com a implantação desses empreendimentos. 

 

 

Diversos projetos dessa natureza foram inseridos no planejamento do país na 

década de 1970, quando as superintendências regionais perderam seu poder de atuação. 

Como forma de preencher essa lacuna deixada por elas, “houve a criação de um novo 

padrão de planejamento no País, o Grande Projeto de Investimentos (GPI), que surgiu 

ainda como gerador de novas regiões” (BORTOLETO, 2001, p. 54). 

Assim, o conceito começou a ser utilizado, quando “passaram a serem 
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implantados no país projetos de investimentos que, por suas dimensões técnicas e 

financeiras, revelaram-se muito superiores aos empreendimentos até então existentes” 

(PIQUET, 1998, apud BORTOLETO, 2001, p. 54). 

De acordo com Vainer e Araújo (1992, p. 29), a definição da expressão 

Grandes Projetos de Investimento não é muito precisa, sendo usada para caracterizar 

aqueles projetos que movimentam “em grande intensidade elementos como capital, força 

de trabalho, recursos naturais, energia e território”. 

Dito de outro modo, o GPI destaca-se pela grande mobilização de diferentes 

elementos que fazem parte deste projeto. Tais elementos são movimentados a uma 

determinada região, no entanto esses projetos não contribuem para a diminuição das 

disparidades e desigualdades existentes entre as regiões do país. Ao contrário, as regiões 

onde estes projetos são implantados sofrem, de modo geral, com a “desestruturação das 

atividades econômicas preexistentes, o crescimento desordenado da população, 

desemprego, favelização, marginalização social, e, quase sempre, degradação ambiental” 

(VAINER e ARAÚJO, 1992, p. 33). 

Os grandes projetos são “geradores de novas regiões” (VAINER e ARAÚJO, 

1992, p. 31). São assim considerados porque atrai investimentos, necessitam mão-de-obra, 

mas também provocam deslocamentos para estas regiões. De um modo geral, esses 

grandes projetos acarretam certo “desenvolvimento”, se pensarmos em termos puramente 

econômicos. 

Assim, os grandes projetos podem ser caracterizados como modo de produção 

do espaço, uma vez que, conforme Vainer e Araújo (1992), eles solidificam o processo de 

apropriação tanto de recursos naturais quanto humanos, em distintos pontos do território, 

obedecendo a uma lógica estritamente econômica. 

Assim, as transformações no território causadas pelos grandes projetos são 

muitas, 

 
(...) neste processo de mudança, além de alterações patrimoniais (novos 

proprietários) e morfológicas (nova geomorfologia, novo regime hídrico, etc.), 

instauram-se novas dinâmicas socioeconômicas, novos grupos sociais emergem 

na região de implantação, novos interesses e problemas se manifestam. 

(VAINER, 2008, p. 44-45). 

 

 

Sendo que os GPIs modificam o território em que estão inseridos, no caso da 

Usina Hidrelétrica de Itá, o território modificado para a construção da barragem e 

inundação de uma grande área é o território do rio. Entretanto, cabe dizer que nesse 
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território existiam pessoas que desenvolviam atividades naquelas terras e de repente viram-

se obrigadas a dispor das suas terras para que fosse construída a usina. Essa realidade de 

deslocamentos causados por Grandes Projetos de Investimentos é muito comum no nosso 

país, uma vez que existe no Brasil uma clara opção pela energia elétrica. 

 

 

 
2.2. Setor energético no Brasil e as privatizações  

 
 

Antes de 1960, as usinas eram construídas por empresas do setor privado, com 

vistas a suprir a demanda do setor industrial, ampliando o potencial de produção dessas 

indústrias. Os primeiros aproveitamentos hidráulicos datam dos últimos 20 anos do século 

XIX, porém apenas no século XX a produção de energia elétrica toma impulso, ainda com 

a iniciativa privada. 

Nos anos 1960, o governo brasileiro entra em cena como ator principal na 

elaboração de estratégias e na implantação de políticas com vistas ao crescimento 

econômico através, sobretudo, da industrialização. Com o objetivo de modernizar o país, e 

torná-lo competitivo no cenário internacional, o governo brasileiro lança mão de 

investimentos em infraestrutura que serviriam de base para a expansão de indústria 

nacional.  

Dentre os setores a receber investimentos públicos esteve o setor energético, 

identificado como elemento estratégico para o “desenvolvimento” e para a “modernização” 

do Brasil. Desempenhando o papel de grande investidor, o governo brasileiro subsidia a 

construção de grandes hidrelétricas para suprir a demanda das grandes indústrias, 

almejando elevar o Brasil ao patamar dos países do norte do globo. 

Em 1962, é criada a ELETROBRAS, empresa pública estabelecida com o 

objetivo de controlar as decisões sobre o planejamento, o financiamento e a coordenação 

de toda estrutura de produção e de distribuição da energia elétrica, o que implicou uma 

rearticulação entre a empresa pública recém instituída e as empresas privadas já situadas 

no setor. 

 Nesta nova configuração, as empresas privadas se dividiram entre as áreas de 

elaboração de estudos e projetos, a construção civil e o fornecimento de material elétrico 

pesado. 

Enquanto na década de 60, o governo dedicou-se ao consolidar sua posição na 
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política econômica, estruturando-se como interventor na economia, a década seguinte foi 

marcada pela implantação de grandes empreendimentos de desenvolvimento, como a 

construção a grandes hidrelétricas. Sob o argumento de propiciar as condições necessárias 

para o crescimento do país, os projetos de construção de hidrelétricas trazem como 

conseqüência a expulsão de milhares de pessoas que têm suas casas inundas com as 

transformações provocadas pelas usinas no ambiente natural.  

O caso de Itaipu é emblemático para se discutir os grandes impactos sociais 

causados por grandes usinas hidrelétricas: a usina de Itaipu levou 350.000 pessoas a se 

deslocarem compulsoriamente de suas moradias para outras localidades. 

Nos anos 1990, projetos de grandes usinas foram preteridos, devido, entre 

outros motivos, a crise econômica, que assolava o país desde o final da década anterior. O 

modelo desenvolvimentista se enfraqueceu, abrindo espaço para a implementação de 

políticas neoliberais, iniciando um processo crescente de privatizações de antigas empresas 

estatais. A construção do complexo hidrelétrico de Simplício se insere num contexto em 

que o Estado volta a investir recursos na ampliação da geração de energia. 

Durante a privatização do setor de distribuição de energia elétrica no Brasil, 

ocorreram 23 privatizações no período de 1995 a 2000, tendo seu auge ocorrido no ano de 

1997, onde nove empresas foram privatizadas. 

As privatizações iniciaram-se em 12/7/1995, com a privatização da Espírito 

Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA, e findando, em 30/11/2000, com a venda da 

Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – SAELPA. Destas privatizações, 4 

empresas eram geradoras de energia elétrica, 19 empresas eram distribuidoras de energia 

elétrica sendo 2 estatais federais e as outras 17 estatais estaduais, porém somente 16 

empresas distribuidoras de energia elétrica existiam anteriormente a privatização. 

Há uma crítica muito grande com relação a tais privatizações, por estas serem 

gerenciadas, administradas por empresas privadas, e, tendo essas empresas o objetivo 

principal o lucro, não há uma preocupação com o meio ambiente, muito menos com a 

participação da sociedade em seus feitos.  

A sociedade deve ter conhecimento sobre as construções hidrelétricas que serão 

efetuadas em seus territórios, e devem ainda ser informadas sobre os impactos ou efeitos 

que estas trarão para seu meio; no entanto, a crítica que se faz é com relação ao desleixo 

pro parte das empresas com a sociedade, e se as empresas ficassem sob competência da 

União, a qual deve ter uma preocupação constante com o meio social, esta é sua obrigação 

e sua razão de ser, haveria menos impactos, pois seriam analisados todos os meios 
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possíveis de produção de energia juntamente com a sociedade, a qual também é atingida 

diretamente pelos impactos ambientais. 

No entanto as privatizações trouxeram benefícios econômicos e políticos, e já 

que o desenvolvimento do setor energético tem em vista somente o desenvolvimento 

econômico e político, deixando de lado sua característica “sustentável”, pode-se concluir 

que não houve grandes mudanças; mas, a partir do momento em que a sociedade se 

deparou com impactos ambientais que tem ameaçado a continuidade da espécie humana no 

planeta, as críticas passaram a ser direcionadas a elas. É importante frisar que há opiniões 

que versam sobre o fato de que a culpa, se é que pode-se dizer desta forma, não é das 

pessoas que contribuem para a poluição diretamente em âmbito mundial, mas sim do 

sistema econômico sob o qual estas vivem (PEPPER, 1996). 

A origem da usina de Itá tem início em meados da década de 1960, mais 

especificamente, entre os anos de 1966 e 1969, através de um levantamento dos recursos 

energéticos dos estados do sul do Brasil, encomendado pelo Comitê de Estudos 

Energéticos da Região Sul (ENERSUL) à empresa norte-americana CANAMBRA 

(Engineering/Consultants Limited) (SIGAUD, 1986). Esse estudo compreendeu “a 

definição de um programa de construção de nove usinas e linhas de transmissão, para o 

melhor atendimento possível da demanda regional projetada até 1980” (ELETROSUL, 

1992, p. 3). 

Em 1976 a ELETROSUL pede autorização ao Ministério de Minas e Energia 

para realizar um estudo dos aproveitamentos energéticos da Bacia do Rio Uruguai sob três 

justificativas: a) de crescimento acelerado do mercado; b) da necessidade de intercâmbio 

da energia elétrica com a região sudeste; c) do esgotamento do potencial energético do rio 

Iguaçu, que na época já estava totalmente comprometido com outros projetos. 

A partir desse momento, a ELETROSUL volta suas atenções para a Bacia do 

Rio Uruguai que passa a ser vista como “último bloco de energia hidráulica disponível na 

região sul” (SIGAUD, 1986, p. 70). Diante deste fato observa-se o surgimento, para aquela 

realidade, de um dos grupos de poder que fez parte do processo de implantação da usina, a 

ELETROSUL, subsidiária da ELETROBRÁS nesta região. 

Em 1977 o Ministério de Minas e Energia autoriza a realização dos estudos 

pela ELETROSUL, que através de licitação, escolhe o Consórcio Nacional de Engenheiros 

Consultores (CNEC) para a realização dos mesmos. 

Em outubro de 1979 a ELETROSUL publica o Estudo de inventário 

Hidroenergético da Bacia do Rio Uruguai. 
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Deste estudo constam a atualização dos critérios de dimensionamento energético 

do levantamento ENERSUL/CANAMBRA (1966/1969), seleção de alternativas 

com otimização dos recursos hídricos e custos competitivos e seleção de 

aproveitamentos interessantes para posteriores estudos de viabilidade técnica, 

econômica e financeira. No estudo são programadas 22 usinas para o 

aproveitamento da Bacia do Rio Uruguai, das quais sete seriam prioritárias, a 

primeira delas sendo Machadinho, e a segunda Itá (SIGAUD, 1986, p.71). 

 

 

No mês de novembro de 1979, a ELETROSUL publica o estudo de viabilidade 

de Itá e Machadinho, ainda no ano 1979, começa a se espalhar, na região, a notícia das 

futuras usinas. Em dezembro de 1979, representantes da Comissão Pastoral da Terra, 

líderes de sindicatos de trabalhadores rurais e agricultores realizam uma reunião em 

Chapecó-SC para discutir as futuras usinas de Itá e Machadinho-SC. Dessa reunião surge a 

Comissão de Barragens14. 

Em 1980, depois de realizar uma reunião e um encontro para discutir o projeto 

de construção de usinas, onde o mesmo é questionado por um conjunto de objeções, a 

Comissão decide ampliar sua organização através da criação de Comissões Locais. Neste 

momento, a Comissão passa a se chamar Comissão Regional de Atingidos por Barragens – 

CRAB (SIGAUD, 1986). A CRAB que posteriormente se tornou o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), também faz parte dos grupos de poder que foram 

elencados para ser caracterizado e propiciar a análise das relações que ocorreram no 

processo de implantação e consolidação da usina de Itá.   

É com a criação da CRAB que inúmeras reuniões, encontros, mobilizações e 

protestos foram realizados com o objetivo de impedir o andamento das obras e a 

implantação das usinas, tanto de Itá quanto de Machadinho. Além da CRAB, foi criada, no 

início de abril de 1983, na Assembléia Legislativa (RS), a Comissão Especial de 

Barragens, cujo objetivo principal era:  

 

 

(...) saber, com antecedência, quais os planos do Governo quanto às barragens, 

como por exemplo, o organograma oficial de sua construção; as áreas que serão 

atingidas; como e onde será feito o assentamento dos colonos e quando entrarão 

em funcionamento (ZERO HORA, apud SIGAUD, 1986, p. 85). 

 
 

                                                 
14 De acordo com Reis (1999, p. 1), “a iniciativa de mobilizar os produtores rurais familiares partiu 

primeiramente, de agentes da Pastoral da Terra, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das igrejas Católica e 

Evangélica de Confissão Luterana, de professores da Fundação do Alto Uruguai para a Pesquisa e Ensino 

Superior (FAPES) e de sindicatos de trabalhadores rurais da região”. 
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De acordo com Sigaud (1986, p. 88) neste encontro houve uma condenação 

quase que unânime do projeto de construção de barragens, com exceção apenas do 

presidente da ELETROSUL, Valério Gomes Neto, do deputado que ocupava o cargo de 

secretário da Comissão do estado do Rio Grande do Sul, Mailson Ferreira da Nóbrega e do 

presidente da Comissão do estado de Santa Catarina, Glauco José Côrte. 

 

Cabe notar, no entanto, que em geral não se tratava de condenação pura e 

simples do projeto de construção de barragens para geração de energia elétrica, 

mas das dimensões e formas do projeto em vigor, da inexistência de alternativas 

para contornar seus efeitos sociais e ambientais (SIGAUD, 1986, p. 88). 

 

 

Em março de 1984, a CRAB faz um balanço do relatório da Comissão Especial 

dos Deputados. O resultado não satisfaz as lideranças, que receberam com restrições. A 

única conclusão bem aceita foi à sugestão de transformar a Comissão Especial numa 

Comissão Permanente. Entretanto, como aponta Sigaud (1986, p. 92) essa sugestão acabou 

sendo inviabilizada por questões de regulamentos e políticas. 

Em junho de 1984, a Comissão Regional juntamente com a Regional Sindical 

do Alto Uruguai e a CPT/RS promovem uma manifestação de protesto na cidade de 

Erechim-RS, no Dia do Agricultor. Dois dias após a manifestação, um grupo de dirigentes 

sindicais e membros das Comissões de Barragens vão ao Rio de Janeiro com o intuito de 

entregar ao presidente da ELETROBRÁS uma carta contendo as principais reivindicações 

e justificativas do movimento contra a construção das usinas, mas o presidente da empresa 

não os recebe (SIGAUD, 1986). 

A Comissão segue, então, para Brasília, para um encontro com o titular do 

Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, que recebe o documento de 

reivindicações e um abaixo-assinado com mais de um milhão e duzentos mil assinaturas 

(SIGAUD, 1986). 

Em outubro de 1984, durante um encontro dos agricultores e delegações com a 

ELETROSUL, os primeiros reafirmam sua vontade de permanecer na terra e condenam 

unanimemente a construção da usina. 

 

 

As manifestações de protesto, reuniões e abaixo-assinados se multiplicam no 

final de 84. A reação da população à construção da barragem consegue ‘evitar 

que técnicos da ELETROSUL realizem levantamentos de terreno, o que impede 

a continuidade dos trabalhos’ (SIGAUD, 1986, p. 96). 
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Em dezembro de 1984, realiza-se o II Encontro Estadual sobre a Implantação 

de Usinas na Bacia do Rio Uruguai, onde é pedido o fechamento da ELETROSUL e a 

substituição das usinas hidrelétricas por termoelétricas. Nesse Encontro os representantes 

dos governadores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina apóiam a suspensão das obras. 

O ano de 1984 termina com a aglutinação de forças sociais com posições 

divergentes da Comissão Regional de Barragens (SIGAUD, 1986, p. 96). Enquanto os 

atingidos organizados na CRAB eram totalmente contrários a implantação da usina, o 

prefeito de Itá, por exemplo, era a favor da implantação da mesma. Percebendo esses 

conflitos e na tentativa de solucioná-los, alguns prefeitos, padres e presidentes de 

sindicatos de trabalhadores rurais de alguns municípios fundam uma Equipe de Justiça e 

Trabalho com o objetivo de buscar alternativas para os atingidos. 

Enquanto a Equipe de Justiça e Trabalho considera a usina irreversível, a 

CRAB ainda luta para que o projeto seja abandonado. A divergência entre a Comissão e a 

Equipe fica clara nas palavras do atingido15 pela usina de Itá: 

 

 
Junto com o MAB tinha aquela Comissão de Justiça e Trabalho organizada pelo 

Padre de Marcelino Ramos, eu não me lembro o nome agora. Então, ele fazia a 

parte da outra Comissão, quer dizer, participando de toda a discussão social, mas 

não defendendo o lado do atingido (T. S, atingido, 2010). 

 

 

É preciso destacar que nem todos os prefeitos se posicionaram a favor da usina, 

havendo uma divisão política entre os prefeitos que se posicionaram contra e a favor da 

obra. É importante indicar, ainda, que o projeto de usinas gerou conflitos não só entre os 

pequenos agricultores e a empresa como entre os próprios atingidos da área rural; entre os 

que eram favoráveis à obra e negociaram com a ELETROSUL, a partir de meados da 

década de 1980, e aqueles que participaram da CRAB. O representante16 do movimento 

entrevistado confirma tal afirmativa: 

 

 

Chegava uma altura que eu e o presidente do sindicato não podia mais entrar 

numa bodega na cidade que nós corríamos o risco de brigar ou ser enfrentado. 

Criou-se um clima ruim para nós.  O conflito durou desde aquela época [1985] 

até, por exemplo, 90, 91. Então, foram uns 5, 6 anos que a gente teve essa 

situação. Tudo era uma incógnita. Até para mim, que estava envolvido nessa 

                                                 
15 Entrevista realizada no dia 5 de setembro de 2010, às 14h30min, na residência do entrevistado, em 

Mangueirinha-PR. 

16 Entrevista realizada no dia 7 de setembro de 2010, às 10h30min, na residência do entrevistado, em 

Chopinzinho-PR. 
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história toda, eu não sabia onde é que isso iria dar (H. M, representante do MAB, 

2010). 

 

 

No entanto os moradores da área urbana do município de Itá foram, em sua 

maioria, favoráveis à obra. Nenhum documento da ELETROSUL ou da CRAB mencionou 

resistência significativa por parte da população urbana, o que resultará, como se verá mais 

adiante, em um processo de negociação distinto daquele verificado com a população rural. 

De acordo com H.M, representante da antiga CRAB e atual MAB, a partir de 1985 e 1986 

inicia-se o processo de negociação com a ELETROSUL, com a formação de grupos de 

trabalho para discutir a situação da população rural, como segue: 

 

 
(...) Então, nós fizemos umas assembléias aqui no Itá e esse grupo de trabalho 

começou a discutir o que seria feito com a base rural. A partir desse momento 

que começou a se discutir a questão rural nessa história. (H. M, representante do 

MAB, 2010). 

 

 

Com a retomada das negociações, depois do período de impasses e paralisação 

da obra, a ELETROSUL iniciou, em 1986, os Estudos de Inserção Regional da Usina 

Hidrelétrica de Itá (UHE Itá)17. O objetivo desses estudos, nas palavras da própria 

ELETROSUL era (...) conciliar as reivindicações e aspirações dos diversos segmentos da 

sociedade com a viabilização técnico-econômica do empreendimento (ELETROSUL, 

1992).  

Mas foi somente em outubro de 1987 que o processo de negociação se 

institucionaliza, a partir da assinatura do acordo entre a CRAB e a ELETROSUL, 

homologado por Aureliano Chaves, Ministro de Minas e Energia.18 Esse acordo 

representou e ainda representa um marco no processo de negociação do movimento com a 

ELETROSUL.  

No Estudo de Inserção Regional, elaborado pela ELETROSUL, a área atingida 

pela Usina Hidrelétrica de Itá, em seu meio físico-biótico, é descrita como sendo marcada 

por estação climática bem definida, com geadas mais freqüentes no inverno e distribuição 

regular das chuvas. A área, segundo o estudo, apresentava relevo suave ondulado nos topos 

                                                 
17 Para uma visão critica da concepção de inserção regional do setor elétrico ver: VAINER, Carlos B.; 

ARAÚJO, Frederico G. B. Grandes Projetos Hidrelétricos Desenvolvimento Regional. Rio de Janeiro: CEDI, 

1992. 

18 ELETROSUL; CRAB. Documento de Acordo entre Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. – Eletrosul – e 

a Comissão Regional de Atingidos por barragens – CRAB, em relação às Usinas Hidrelétricas de Ita e 

Machadinho. Florianópolis, 1987.  
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de planalto a forte ondulado próximo aos rios. Os vales dos rios encaixados apresentavam 

declividade superior a 40º, podendo chegar a 60º. Os solos, de modo geral, apresentavam 

boa fertilidade natural, porém eram rasos e com afloramentos rochosos nas encostas.  

No estudo do meio sócio-econômico e territorial realizado pela ELETROSUL, 

o diagnóstico marcava como característica da estrutura fundiária a predominância de lotes 

com até 75 ha, estrutura típica da área de colônia, ou seja, pequenas propriedades. As 

principais atividades econômicas estavam ligadas ao setor agropecuário, responsável por 

mais de 90% dos estabelecimentos e cerca de 87% do número de empregos, sendo a 

cultura de milho e soja juntamente com a suinocultura e a avicultura, as principais 

atividades.  

Essas atividades eram desenvolvidas, em sua grande maioria, com base no 

trabalho familiar. Era bastante significativa a presença de grandes grupos agroindustriais 

nas sedes municiais – cooperativas (COTRIGO, COTREL, COPÉRDIA) e grupos privados 

(SADIA, CHAPECÓ, SEARA, PERDIGÃO). A região caracterizava-se, ainda, por um alto 

índice de associativismo rural (Centros de Tradições Gaúchas, cooperativas, sindicatos, 

comissões municipais, etc).  

No que tange aos aspectos culturais, o diagnóstico apresentou como bom o 

nível de escolaridade e integração social, com fortes vínculos por comunidade19. Destaca 

também o elevado número de núcleos de linha20, fundamentais enquanto elementos 

estruturadores da vida sócio-econômica e cultural do meio rural.  

Por fim, o sistema de infraestrutura apresentava malha viária densa e com 

condições regulares de trânsito, eletrificação em praticamente todos os núcleos e 

propriedades rurais, telefone rural apenas em alguns núcleos e boa rede de armazenamento 

nas propriedades e armazéns das cooperativas, agroindústrias e do Estado (ELETROSUL, 

1989). Conforme a figura 5, a área atingida fica na divisa dos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul e ocupa cerca de 141 km². 

                                                 
19 Como aponta Faillace (1990) o termo comunidade encontra-se, normalmente, vinculado à unidade 

espacial. Entretanto, ele pode também estar associado a uma outra dimensão da vida social, qual seja: a 

religião. Assim, em uma mesma comunidade/unidade espacial pode estar presente duas comunidades 

religiosas diferentes. Cabe ressaltar, contudo, que o sentido utilizado pela ELETROSUL é o que relaciona 

comunidade/unidade espacial. 

20 Os núcleos rurais, mais conhecidos como núcleos de linha, foram formados a partir da colonização da 

região, no inicio do século XX. Em função das necessidades econômicas e sociais, bem como das antigas 

concepções de organização social, trazidas pelos colonos europeus, esses núcleos caracterizam-se, em geral, 

pela dispersão linear dos lotes rurais na margem de estradas ou rios. Esses núcleos constituem-se como 

referências locais de grande importância para a população e têm sua área de abrangência definida de acordo 

com a geomorfologia e os serviços prestados à comunidade local. 
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 Figura 5: Localização da Usina Hidrelétrica de Itá-SC. 

 Fonte: IBGE, 2006. 

 

 

2.3. Dados gerais da Usina de Itá-SC 

 

O Aproveitamento Hidrelétrico de Itá localiza-se no rio Uruguai, na divisa dos 

estados de Santa Catarina (município de Itá) e Rio Grande do Sul (município de Aratiba), 

região sul do Brasil. Estes dois municípios constituem outro grupo de poder que será 
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analisado no decorrer desta pesquisa.  

A usina atinge onze municípios de ambos os estados, sendo quatro no Rio 

Grande do Sul (municípios de Aratiba, Severiano de Almeida, Mariano Moro e Marcelino 

Ramos) e sete no estado de Santa Catarina (municípios de Ita, Concórdia, Piratuba, 

Peritiba, Alto Bela Vista, Ipira e Arabutã), conforme figura 6. O total de famílias atingidas 

gira em torno de 4.00021. 

                                                 
21 Há divergências entre o número apresentado pela ELETROSUL e aquele levantado pelo movimento. Esse 

número varia até mesmo nos próprios documentos das empresas responsáveis pela obra, ao longo do 

processo de reparação. Conforme o Cadastro Sócio-Econômico, elaborado pela ELETROSUL, em 1987, o 

número de famílias atingidas pela UHE Itá, na área rural (excluindo as famílias residentes em sedes distritais 

e municipais) foi de 2.814. 
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 Figura 6: Localização dos municípios atingidos pela Usina Hidrelétrica de Itá-SC. 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Itá-SC, 2010. 

 

 

O volume total e a área do reservatório são, respectivamente, 5,1 bilhão de m³ e 
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141 km², dos quais 103 km² compreendem a área de terra inundada. O empreendimento é 

composto por uma barragem principal do tipo enrocamento com face de concreto, cuja 

altura máxima é 125 metros, além de 3 barragens auxiliares. A potência total da usina é 

1.450 MW, com energia assegurada de 668 MW.  

A empresa responsável pelo empreendimento foi, no primeiro momento, a 

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A (ELETROSUL), empresa estatal, subsidiária da 

ELETROBRÁS. A partir de 1995, quando foi formado o Consórcio Itá, uma parceria entre 

o setor público e o privado, a obra passou a ser gerida pela GERASUL (parte da 

ELETROSUL detentora do parque gerador da empresa) e parte pelas empresas privadas 

ganhadoras da licitação, Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, Companhia de Cimento 

Itambé e Odebrecht Química S.A.  

Em 1998, com a privatização da GERASUL, a usina passa totalmente para a 

esfera do setor privado. No mesmo ano, a parte da Odebrecht no consórcio é vendida para 

a Tractebel, empresa de energia belga, e a razão social passa a ser Tractebel Energia S/A. 

Esta empresa torna-se concessionária da utilização dos recursos hídricos da bacia do rio 

Uruguai, assim através de uma privatização ela passa a atuar no setor, diante disso a 

Tractebel foi identificada como um dos grupos de poder atuantes no processo de 

implantação e consolidação da usina de Itá. 

O enchimento do reservatório iniciou-se em dezembro de 1999 e teve fim em 

2000. O início da operação da usina ocorreu em setembro de 2000. 

 

 
2.4. Processos de negociação e reparação das famílias atingidas 

 

 

Logo que foram conhecidas as notícias sobre as barragens de Itá e 

Machadinho22
 e já com a estrutura da Comissão Regional mais consolidada, a Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai (AMAU) realiza, em 1981, uma reunião com o presidente 

da ELETROSUL para obter informações sobre o prazo de construção da usina de Itá, as 

indenizações, o prazo para as colheitas, dentro outros (SIGAUD, 1986). 

Em maio de 1981, uma comissão de nove prefeitos dos seguintes municípios: 

Arabutã-SC, Alto Bela Vista-SC, Concórdia-SC, Aratiba-RS, Mariano Moro-RS, 

Marcelino Ramos-RS, Severiano de Almeida-RS, Itá-SC e Piratuba-SC se reúnem com 

                                                 
22 O processo de negociação e mesmo de mobilização da população rural atingida pelas duas obras se deu 

conjuntamente e as linhas gerais se aplicaram a ambas. 
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representantes da ELETROSUL para discutir como a empresa vai resolver os problemas 

sociais já existentes e aqueles que ainda iriam aparecer. Nessa reunião, os prefeitos 

encaminham um questionário à empresa, que responde através de um documento intitulado 

Política Geral de Desapropriação (SIGAUD, 1986). 

Neste documento, a ELETROSUL expõe, de maneira geral, as linhas e 

princípios que norteariam o processo de reparação da população atingida. Como aponta 

Sigaud (1986, p. 75). 

 

 
Neste documento resumidamente é dito que: as terras situadas dentro da 

cota do reservatório serão adquiridas pela empresa desde que exista 

documento comprobatório de propriedade; a empresa estabelecerá 

convênio com o Governo dos Estados (RS e SC) e o INCRA para 

resolver a situação de posseiros; ao expropriado será dada a opção de 

incorporar-se ou não ao plano de reassentamento; o levantamento das 

benfeitorias e culturas será feito em presença do proprietário e os valores 

serão apurados segundo tabela da ELETROSUL; a negociação sobre 

valores não poderá exceder o que foi aprovado na avaliação; as 

indenizações serão pagas de acordo com as conveniências da 

empresa; uma vez paga a indenização a empresa considerará o imóvel 

livre; em caso de divergência e esgotadas as possibilidades de 

indenizações, a ELETOBRÁS recorrerá à Justiça para desapropriar o 

imóvel; quando os imóveis tiverem sido liberados se procederá ao 

enchimento do reservatório, a população devendo ser avisada com seis 

meses de antecedência (grifos nossos). 

 

 

Analisando o documento acima pode-se perceber que alguns conflitos foram 

propiciados pelos critérios que a empresa impôs ao processo de reparação, sendo um deles 

é a da não indenização de proprietários que não comprovassem a posse da terra.  

No que diz respeito aos bens comunitários da área rural, pode-se perceber que a 

empresa sinaliza apenas que a realocação dos mesmos será estudada com os moradores. 

Em relação ao reassentamento rural, não há ainda nenhuma definição quanto à região de 

localização dos projetos. A única declaração a esse respeito, até esse momento, havia sido 

dada ao jornal Zero Hora de 2/7/80, onde a ELETROSUL dizia considerar a realização do 

reassentamento na própria região ou em áreas onde existiam projetos de colonização. 

Essas propostas ou princípios gerais só vieram confirmar o temor dos atingidos 

da área rural que, como nos outros grandes projetos de construção de Usinas 

Hidrelétricas23, seriam os mais prejudicados, uma vez que não teriam direito à indenização 

                                                 
23 Como aponta Sigaud (1986), informações, transmitidas aos agricultores pelo movimento sindical de 

trabalhadores rurais e pelas organizações vinculadas às Igrejas Católica e Protestante, a respeito de 

indenizações irrisórias, perdas de terra e reassentamentos insatisfatórios decorrentes dos projetos de 
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e, em caso de reassentamento, teriam que se deslocar possivelmente para o estado do Mato 

Grosso, onde seriam instalados projetos de colonização. Tal afirmativa pode ser 

confirmada nas palavras do representante do movimento dos atingidos por barragens:  

 

Nós tínhamos medo de que no final das contas as nossas propostas não fossem 

atendidas, tinha os posseiros que não seriam indenizados e o reassentamento 

seria em outras regiões do Brasil. (H. M, representante do MAB, 2010) 

 

Assim, ao longo do processo de mobilização foram sendo levantadas as 

reivindicações e posicionamentos dos atingidos. Nos documentos fornecidos pelo MAB, 

no que diz respeito ao processo de reparação, as principais reivindicações eram: 

a) Permuta das áreas de terras, denominada pelo movimento de opção “Terra por Terra”: 

sendo que as mesmas deveriam localizar-se no mesmo estado, ou no estado vizinho, com 

igual tamanho e qualidade; sendo as mesmas analisadas em grupo, intermediado pelas 

comissões e expropriados e/ou Sindicato de Trabalhadores Rurais. 

b) Indenização em dinheiro: sendo o preço justo aquele, no mínimo, igual ao do mercado 

do dia; o pagamento sendo feito, no máximo, 15 dias24
 após o acordo e o contrato coletivo 

sendo fiscalizado pelos sindicatos e comissões; sendo o contrato simultâneo com terra e 

benfeitorias; sendo garantida a permanência na propriedade até o 

alagamento e; tendo o proprietário a liberdade de optar pela indenização total da área em 

caso de ser parcialmente atingido. 

c) Reassentamento Rural: destinado aos não proprietários atingidos (arrendatários, 

parceiros, meeiros, posseiros, peões, etc); em terras financiadas em um dos estados do sul; 

prestação da assistência técnica; infraestrutura paga pela ELETROSUL e; indenização das 

benfeitorias. Quanto à forma de negociação, o movimento reivindicava que os acertos 

fossem coletivos, com intermediação das comissões dos atingidos e/ou sindicatos e com 

fiscalização de outras entidades como, por exemplo, Igrejas, Ordem dos Advogados do 

Brasil, FAPES, Cooperativas, Comissão Pastoral da Terra e etc. 

Com a assinatura do acordo entre a CRAB e a ELETROSUL, em 1987, 

estabeleceram-se as seguintes alternativas de remanejamento da população rural: a) 

indenização; b) terra por terra; e c) reassentamento. Além disso, estipulou-se que as 

aquisições das propriedades atingidas pelo reservatório seriam desenvolvidas, não pela 

                                                                                                                                                    
Sobradinho, Itaipu e Passo Real contribuíram muito para dar impulso ao movimento. Os relatos das 

experiências de atingidos por outras barragens reforçaram a convicção das Comissões da necessidade de 

resistir ao projeto e embasaram muitas das reivindicações formuladas por elas. 

24 É importante ressaltar que essa era uma época de inflação exorbitante. 
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conveniência da ELETROSUL, mas, por municípios de ambas as margens 

igualitariamente, de jusante a montante da barragem seguindo a seguinte ordem de 

prioridades: 1) propriedades totalmente atingidas ou parcialmente atingidas cujos 

proprietários manifestassem desejo de indenização parcial e; 2) propriedades parcialmente 

atingidas, objeto de estudo da capacidade produtiva do remanescente (ELETROSUL, 

1993). 

As primeiras indenizações da população atingida pela UHE de Itá ocorreram 

em 1988, dando início aos trabalhos de remanejamento populacional. Nessa modalidade e, 

em consonância com o estabelecido no acordo, foi feita uma pesquisa de preço baseada nos 

valores praticados no mercado e por meio de comissões paritárias, de representantes da 

empresa e da população atingida. 

As pesquisas para a determinação dos custos de reposição das culturas 

permanentes e edificações foram feitas diretamente no comércio local, onde foram 

levantados os preços de materiais de construção, mão-de-obra, frutos, insumos, etc 

(ELETROSUL, 1993). 

Quanto às pesquisas de mercado para a determinação do valor da terra nua, fez-

se um levantamento junto a cartórios, exatorias, imobiliárias, corretores, sindicatos, etc, 

nos três estados do sul. Depois de vistoriados e deduzidos os valores excedentes ao da terra 

nua e analisadas as condições de acesso, manejo e aptidão agrícola procedeu-se à 

determinação do valor unitário da terra nua a partir de métodos de homogeneização e 

análise estatística. O prazo de validade de cada pesquisa era de seis meses, findos os quais 

era feita nova pesquisa. 

Tiveram direito à indenização os proprietários total ou parcialmente atingidos. 

No caso dos proprietários parcialmente atingidos, aqueles que tiveram sua propriedade 

inviabilizada economicamente foram indenizados totalmente e as áreas remanescentes 

foram reorganizadas para compor a área de preservação permanente e/ou compor novos 

lotes para as famílias que ficaram na região. As propriedades que foram parcialmente 

atingidas, mas que não se tornaram economicamente inviáveis só foram indenizadas pela 

parte atingida. 

As negociações foram feitas individualmente, sendo apenas a pesquisa de 

preço coletiva. Uma vez acordado o valor da indenização, a ELETROSUL tinha um prazo 

máximo de 30 dias para efetuar o pagamento em dinheiro, de uma só vez. A avaliação 

contemplava além dos bens patrimoniais, um acréscimo de 4% do seu valor para cobrir as 

despesas legais com a aquisição de novos bens. 
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Foi acordado, ainda, que o ex-proprietário que desejasse poderia celebrar 

contrato de comodato com a empresa para permanecer na área até seis meses antes do 

enchimento do reservatório. Em contrapartida, o atingido (ou a família atingida) se 

obrigava a desmatar a área conforme um cronograma pré-estabelecido. 

Quanto à alternativa terra por terra foi criada para atender o atingido que não 

desejava a indenização nem a opção de reassentamento rural coletivo. Essa modalidade 

consistiu na permuta de área de terra atingida por outra escolhida mediante consulta à 

Bolsa Imobiliária, mantida pela ELETROSUL, com uma lista de imóveis em oferta. 

De acordo com o documento da ELETROSUL (1992, p. 38) esse processo até 

o ano de 1992, “por dificuldades operacionais, não foi utilizado na forma como foi 

concebido”. Na prática o que aconteceu foi que, no ato da negociação para a aquisição da 

área atingida, a ELETROSUL oferecia uma listagem com as ofertas de compra cadastradas 

na Bolsa Imobiliária, com seus respectivos preços, para que o proprietário, se assim o 

desejasse, pudesse conhecer e comprar a nova propriedade, compatível com a indenização 

recebida (ELETROSUL, 1992). 

Outra alternativa de reparação das famílias atingidas foi o reassentamento 

rural. O objetivo principal desta alternativa era atender um grupo social excluído dos 

processos de negociação e reparação ou, quando muito, precariamente ressarcido por 

empreendimentos do setor elétrico brasileiro, qual seja: trabalhadores rurais sem terra. 

O público alvo dos reassentamentos rurais não se limitou, contudo, aos 

trabalhadores rurais sem terra. Foram considerados, também, os pequenos proprietários, 

cuja propriedade fosse inferior ou igual a 75 ha de terra. Segundo o documento “Diretrizes 

e Critérios para Planos e Projetos de Reassentamentos Rurais de Populações Atingidas 

pelas Usinas Hidrelétricas de Itá e Machadinho”, o público alvo considerado seria: todos os 

trabalhadores rurais atingidos, entendendo-se como tal; os que tenham suas funções 

inviabilizadas economicamente, pelas barragens de Itá e Machadinho, definidos como tal: 

proprietários (com área até 75 ha), posseiros, filhos de agricultores (caracterizadamente 

sem terra e com idade mínima de 16 anos), pequenos arrendatários, parceiros, assalariados 

rurais e trabalhadores volantes que, comprovadamente vivem e trabalham em área de terra 

a ser atingida pelo reservatório e, devidamente registrados no cadastro sócio-econômico. 

Para que essa modalidade fosse satisfatoriamente implementada alguns 

critérios básicos foram desenvolvidos, são eles: 

 

a) Unidade familiar: duas ou mais pessoas pertencentes a uma mesma 
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família, constituída legalmente ou devidamente reconhecida como tal 

pela comunidade, que exercesse atividades agropecuárias na área 

atingida. 

b) Tamanho do lote: a área do lote seria relacionada à força de trabalho 

existente na unidade familiar e deveria variar de 17 ha a 59 ha, com 

tamanho médio de 23 ha.  

c) Força de trabalho: peso dado a cada trabalhador rural para a execução 

de tarefas vinculadas às atividades agropecuárias. Foi baseado em 

parâmetros de idade, sexo e faixa etária. O somatório da força de trabalho 

de cada unidade familiar deveria ser no mínimo igual a 1,8 para que a 

mesma tivesse direito ao reassentamento. Os valores foram determinados 

de acordo com o quadro 1. 

d) Infra-estrutura: o projeto de reassentamento deveria reproduzir, no 

mínimo, as condições de infra-estrutura anteriormente existentes e 

necessárias para a viabilização das propriedades, no que diz respeito a 

abastecimento de água, estradas, energia elétrica, instalações para 

comunicação, educação, saúde, armazenamento, serviços religiosos e 

participação sócio-cultural. Os equipamentos comunitários que integram 

o reassentamento são: escola, salão comunitário, armazém comunitário, 

igreja, cancha de bocha e campo de futebol. A infra-estrutura interna de 

cada lote inclui: ponto de luz, ponto de água, casa de madeira, galpão 

contendo paiol, estrebaria, chiqueiro e uma área para abrigo de 

ferramentas e outros utensílios agrícolas. 

e) Verba de manutenção: instrumento de apoio pecuniário mensal 

concedido à família reassentada até a comercialização da primeira safra 

agrícola, por um período de até nove meses  e com valor determinado 

pela cesta básica. 

f) Assistência Técnica e Apoio à Produção: além da assistência técnica, 

oficial ou não, aos reassentados foram garantidos recursos para a primeira 

safra. 

g) Forma de Pagamento: os beneficiários deveriam assumir a dívida pela 

terra e benfeitorias. Esta dívida deveria ser amortizada em um prazo 

máximo de 20 anos, com 3 de carência e com parcelas de amortização 

proporcionais (variando de 20% a 45%) à renda monetária líquida da 

unidade familiar . (Caso a família fosse proprietária de imóvel atingido, o 

valor deste seria deduzido do montante da dívida). 

h) Transferência da Terra aos reassentados: a transferência da terra seria 

feita através de uma escritura pública de compra e venda com pacto 

adjeto de hipoteca; isto é, até o pagamento integral da dívida a empresa 

teria a hipoteca sobre os lotes e benfeitorias como direito de garantia real. 

i) Localização dos Projetos: os reassentamentos deveriam localizar-se 

preferencialmente, pela ordem, no próprio município de origem dos 

reassentados, na própria região ou em um dos três estados do sul, nas 

micro-regiões do Alto Uruguai, Planalto, Missões, Oeste e Extremo Oeste 

de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. As terras deveriam ter 

características não inferiores às da área do reservatório e a infra-estrutura 

da região deveria ser igual ou superior à da área atingida. (VIANA, 2003 

p. 119-121). 

 

 

A partir desses critérios a CRAB e a ELETROSUL (posteriorment GERASUL) 

deram início a elaboração e implementação de oito projetos de reassentamento que se 

localizam nos seguintes municípios e estados e foram implementados na seguinte ordem: 
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1º) Marmeleiro/PR (32 famílias reassentadas); 2º) Campo Erê/SC (50 famílias); 3º) 

Mangueirinha/PR (82 famílias); 4º) Chopinzinho/PR (74 famílias); 5º) Honório Serpa/PR 

(38 famílias); 6º) Chiapetta/RS (66 famílias); 7º) Campos Novos/SC (28 famílias) e; 8º) 

Catuípe/RS (74 famílias) (ELETROSUL, 1994). 

Várias reuniões foram realizadas para discutir os detalhes de cada projeto e 

para cada projeto foram criadas comissões de pesquisa de preço de material, de 

coordenação dos trabalhos de construção, etc. Não cabe, aqui, um detalhamento do 

processo de implementação de cada um desses projetos. No entanto dois pontos desses 

projetos devem ser ressaltados. 

O primeiro diz respeito às mudanças ocorridas de um projeto para o outro. 

Como num processo de aprendizagem, as formas e sistemas de trabalho foram se 

transformando à medida que os projetos iam ficando prontos. O saber adquirido com a 

prática, através dos erros e acertos, ia sendo repassado e modificado de um projeto para o 

outro. Assim, a título de exemplificação, o reassentamento de Marmeleiro-PR, primeiro a 

ser implementado, teve toda a infraestrutura básica e as edificações residenciais 

construídas pela ELETROSUL; já no reassentamento de Mangueirinha/PR, terceiro da 

cronologia, as edificações residenciais, bem como os galpões foram construídos pelos 

próprios reassentados em sistema de mutirão com recursos repassados pela empresa. 

O segundo está relacionado ao reassentamento de Catuípe-RS, último a ser 

conquistado pelo movimento. Inicialmente, esse projeto não era planejado. A área que hoje 

pertence a esse reassentamento estava destinada a um reassentamento de atingidos pela 

barragem de Machadinho. Através de muita mobilização e negociação a área foi repassada 

aos atingidos pela barragem de Itá, assim como a liberação de recursos para a construção 

das casas e equipamentos comunitários. A verba repassada, contudo, foi bem menor do que 

a destinada aos outros projetos. Por isso, ainda hoje, alguns equipamentos comunitários 

não foram concluídos. Além disso, a atual empresa responsável pela usina não reconhece 

legalmente o reassentamento.  

As formas de reparação acima explicitadas foram conquistadas a partir dos 

vários conflitos entre o MAB e a ELETROSUL. Muitas destas conquistas são 

implementadas em outros casos de implantação de usinas em todo o Brasil.   

 

 

 

2.5.  Realocação da cidade de Itá-SC 
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A primeira comunicação oficial sobre a inundação da cidade de Itá ocorreu em 

12 de dezembro de 1980. Nessa data a presidência da ELETROSUL informou que 

“considerados os problemas sociais e a desestruturação do município, seriam abandonados 

os eixos preferenciais, sob o ponto de vista técnico, e adotados outros a montante do rio 

Engano (ou Uvá)” (ELETROSUL, 1992). 

A partir de então, formou-se a Comissão Municipal para Realocação de Itá, 

composta por representantes de diversos segmentos da comunidade. Em contrapartida a 

ELETROSUL formou sua comissão para iniciar o processo de negociação 

De acordo com a ELETROSUL (1992, p. 15), ao decorrer do tempo, percebeu-

se que havia a necessidade de se estabelecer um outro fórum de discussão que envolvesse, 

além do Governo do Estado, o órgão de planejamento da Região Sul. 

Assim, foi formado o Grupo Operacional para a Realocação de Itá – GORI – 

composto por membros da prefeitura Municipal, do Gabinete de Planejamento do estado 

de Santa Catarina, da ELETROSUL e da Superintendência de Desenvolvimento da Região 

Sul (SUDESUL). Esse grupo estabeleceu as regras gerais que estabeleceram o processo de 

realocação da cidade de Itá, contidas num documento chamado Plano de Mudança. 

A questão da realocação de Itá deveria ser enfocada a partir de estudos 

regionais da área afetada pelo empreendimento, a ELETROSUL por razões conjunturais 

iniciou os trabalhos específicos da cidade mais rapidamente. 

Uma das justificativas da empresa para agilizar o processo de realocação da 

cidade de Itá foi à mobilização e a reação à construção de barragens, no meio rural. Nas 

suas palavras: 

 

Como a ELETROSUL não dispunha de credibilidade que convencesse aos 

atingidos de que a qualidade dos trabalhos necessários pudessem vir a ser 

aceitáveis, (...) a realocação de Itá representava uma oportunidade para 

demonstrar, na prática, uma nova postura, adequada a nova realidade 

(ELETROSUL, 1992, p. 16). 

 

 

A partir de uma análise dos casos de realocação, principalmente daqueles 

empreendidos pelo setor elétrico, os quais receberam duras críticas, a ELETROSUL 

elaborou um documento intitulado “Diretrizes para Realocação de Itá”, contendo as 

principais referências teóricas que nortearam a implementação da nova cidade. Dentre elas 

destacavam-se as seguintes orientações: 
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(...) envolvimento da população, do poder público municipal, de órgãos 

governamentais e da classe política; proporcionar condições de sobrevivência de 

Itá, antes e após o período de obras; dar início a sua realocação antes do início da 

obra principal; evitar a favelização da cidade pela população indiretamente 

atraída pela construção da UHE Itá; garantir que o novo sítio contivesse 

condições de clima e solo no mínimo iguais à da cidade velha; prover a cidade 

nova com um projeto adequado às diversas fases do processo e às necessidades e 

características culturais da população; efetuar os projetos arquitetônicos de modo 

a obter resultados que favorecessem a identidade dos usuários com os espaços 

resultantes, etc. (ELETROSUL,1992, p. 23). 

 

Com base nessas diretrizes, a implantação da nova cidade iniciou-se no final de 

1981 com a construção do escritório para a ELETROSUL. Os primeiros prédios foram 

executados através de administração direta da ELETROSUL, com mão de obra cedida por 

terceiros. Essa modalidade se mostrou muito interessante para a empresa, uma vez que os 

custos se situaram 20% abaixo do Custo Unitário Básico da Construção Civil (CUB). 

Assim, no primeiro momento, devido à falta de recursos, essa alternativa foi utilizada. 

Com a necessidade de acelerar o trabalho, as edificações passaram a ser construídas por 

empreiteiras, preferencialmente da região, contratadas pela ELETROSUL. 

Por causa da crescente crise no final da década de 1980, que acarretou falta de 

recursos e falência de muitas empreiteiras, a empresa passou a adotar o sistema de auto 

realocação, no qual o proprietário se encarregava da construção de sua edificação, 

recebendo as parcelas em conformidade com o andamento da obra. Esta modalidade se 

mostrou muito vantajosa para a empresa, dado que houve uma sensível diminuição de 

custos e uma maior agilidade decorrente da eliminação da excessiva burocracia. 

A realocação da nova cidade estava prevista para ficar totalmente concluída em 

julho de 1993, mas a inauguração ocorreu somente em 1996. A estrutura urbana resultante 

dos condicionantes físicos, tais como clima e topografia da nova área, é linear, com um 

eixo viário que atravessa a cidade e canaliza os fluxos mais intensos de veículos e 

pedestres. No centro geométrico localiza-se a praça central e os principais equipamentos 

comunitários (Prefeitura, ginásio coberto, igreja, salão paroquial, galeria comercial). 

Como resultado das diretrizes acima mencionadas, a infraestrutura da cidade 

foi projetada para uma população de aproximadamente 2.500 habitantes (a população da 

cidade velha era 940 habitantes, de acordo com os primeiros cadastros da ELETROSUL).   

Os dados populacionais acima citados foram rapidamente ultrapassados. 

Conforme se observa no quadro 1, a população urbana no ano de 1996 era de 4602 

habitantes. Se o planejado pela empresa era um contingente populacional de 2500 

habitantes a cidade já estava com sua capacidade extrapolada, podendo assim gerar áreas 
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de favelização, sendo um problema pois, segundo as orientações, isso deveria ser evitando.  

 

Ano População Rural População Urbana Total 

1996 3946 4602 8548 

2010 2369 4058 6427 

Quadro 1: População do município de Itá-SC nos anos de 1996 e 2010. 

Fonte: IBGE, 2010. 

Org.: Kölln, A. (2010). 

 

Atualmente o município de Itá apresenta uma população de 6427 habitantes, 

uma diminuição de 2121 habitantes em relação ao ano de 1996, estas pessoas moravam na 

cidade atraídos pela construção da usina. Com o término da obra automaticamente essa 

população tende a diminuir.  Ao realizar-se uma descrição do processo de implantação da 

usina de Itá, faremos uma caracterização dos grupos de poder que aturam no mesmo. 
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Capítulo 3:  

GRUPOS DE PODER E SUAS RELAÇÕES NO 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA 

DE ITÁ-SC 
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3.1. Identificação dos grupos de poder envolvidos na implantação e consolidação da 

Usina Hidrelétrica de Itá-SC 

 

 

Dos vários grupos de poder e atores presentes em regiões onde ocorre a 

implantação de um aproveitamento hidroelétrico, Bartolomé (1983) destaca as instituições 

financeiras nacionais e internacionais, a corporação responsável pela execução do 

empreendimento, empresas de consultoria e as populações locais e regionais. Na realidade 

brasileira, destaca-se, ainda, a relevância da participação de instituições mediadoras como 

a Igreja Católica e os Sindicatos Rurais (REIS, 1999). 

Ao analisarmos os grupos que participam ou participaram da implantação 

destes empreendimentos hidrelétricos é importante ter em mente o conceito de grupos de 

poder. Assim a utilização do termo grupo de poder deve ser entendida no sentido de que as 

articulações político-econômicas, além de se realizarem entre partidos políticos, se 

realizam também entre estes e empresas, entre estes e instituições públicas etc.  

Nesse sentido, o grupo não está sendo trabalhado como um agregado que tem 

vida própria, que se apresenta em um todo a partir de tradições, valores, bens materiais. 

Aqui, eles se constituem mais como vinculação para cumprir determinados interesses ou 

objetivos comuns e, após o cumprimento desses, se desfazem ou simplesmente se 

desarticulam (SILVA, 2007). 

No processo de implantação e consolidação da usina hidrelétrica de Itá, os 

grupos de poder que se destacaram são: a ELETROSUL empresa estatal responsável pela 

implantação da obra, as prefeituras municipais de Itá e Aratiba, sendo os dois municípios 

mais atuantes em todo o processo, a Tractebel, empresa privada que adquiriu a concessão 

de produzir energia através de um processo de privatização e por fim e não menos 

importante o Movimento dos atingidos por Barragens (MAB).  

 Após um levantamento bibliográfico e ao analisarmos as informações que 

haviam sido coletadas durante as entrevistas pode-se dividir a instalação da usina em duas 

fases, a de implantação e a de consolidação. Neste sentido os grupos de poder que atuaram 

em cada uma destas fases foram diferentes. No processo de implantação os grupos de 

poder que se destacaram foram a ELETROSUL, o MAB, e os municípios de Aratiba-RS e 

Itá. Na figura 7 pode-se visualizar os grupos atuantes desta fase. 
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Figura 7: Esquema demonstrativo dos grupos de poder atuantes no processo de implantação da 

usina de Itá-SC.  

Org.: Kölln, A. (2010). 

 

  

 A atuação da ELETROSUL foi bastante conflituosa principalmente em relação 

ao MAB. Suas ações eram autoritárias e não atendiam as necessidades das famílias urbanas 

e rurais atingidas. O MAB por outro lado buscou informar os atingidos e mobilizá-los na 

tentativa de que as indenizações fossem as mais justas possíveis. Já os municípios de Itá-

SC e Aratiba-RS participaram do processo inicialmente de forma contrária, enquanto Itá-

SC era favorável a implantação, o município de Aratiba-RS se envolvia politicamente na 

tentativa de que a obra fosse suspendida. Atualmente os dois municípios acreditam que a 

implantação da usina foi muito positiva pra região e trouxe muitos investimentos.  

 Finalizada a implantação da obra, outros conflitos surgem no território que a 

usina está instalada e, assim, a fase advinda do término da usina tem grupos de poder 

diferentes daqueles vistos até o momento.  

 A consolidação começa a ser realizada a partir de 2000, quando a usina começa 

a geração de energia seguindo até os dias atuais. Neste período os grupos de poder que se 

destacaram foram a empresa Tractebel e os municípios de Itá-SC e Aratiba-RS. Na figura 8 

pode-se observar estes grupos.   
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Figura 8: Esquema demonstrativo dos grupos atuantes no processo de consolidação da usina de 

Itá-SC.  

Org.: Kölln, A. (2010). 

 

 

 A empresa Tractebel passou a fazer parte do processo de consolidação a partir 

de 1998, quando comprou as ações pertencentes à GERASUL, momento em que ocorria 

uma intensa privatização do setor elétrico brasileiro. O outro grupo de poder deste processo 

foi os municípios de Itá-SC e Aratiba-RS que permaneceram atuantes devido a três fatores 

principais: o primeiro é que a usina está instalada no município de Itá; o segundo é pelo 

fato de que Aratiba foi o município mais atingido, perdendo aproximadamente 21% de suas 

terras que foram alagadas; e o terceiro é que a prefeitura municipal de Itá entrou com uma 

ação na justiça contra a prefeitura de Aratiba contestando os valores pagos pela 

compensação financeira, alegando que foram mas prejudicados e que tiveram que construir 

uma nova cidade.  

 De modo geral estes grupos de poder buscam a participação, procurando 

interferir nos processos socioeconômicos e políticos, para que não fiquem excluídos das 

decisões locais e encontrem a resolução dos problemas urbanos e rurais. A seguir 

apresenta-se uma caracterização de cada um destes grupos. 

 

 

3.2. O papel do Estado e a ELETROSUL 
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As transformações pelas quais passaram o setor elétrico brasileiro foram 

resultados de embates e disputas políticas em torno da concepção de Estado e da amplitude 

de sua atuação no setor. Nas últimas décadas, o conjunto de medidas institucionais, que se 

traduziu na reestruturação do setor elétrico brasileiro e na privatização de importante 

parcela das empresas, promoveu uma reconfiguração territorial dos agentes responsáveis 

pela geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Inicialmente concebida como 

uma empresa pública de escala nacional, a ELETROBRÁS viu o seu papel e sua atuação se 

transformar (LIMA, 1984). 

A territorialização do setor elétrico brasileiro ao longo de toda sua história 

revelava o modelo de desenvolvimento dominante, ora com forte presença do Estado e que 

pode ser verificado pela atuação das empresas estatais, ora com destaque para participação 

das empresas privadas. Em cada momento histórico, houve uma nova lógica de 

territorialização dos agentes. 

Os grupos estrangeiros, desde o início da história do setor elétrico brasileiro, 

sempre tiveram um papel de destaque na expansão da geração e distribuição de 

eletricidade. Esta tendência não foi exclusiva ao Brasil, já que em boa parte da América 

Latina, observaram-se tendências parecidas. Esta transição do setor elétrico brasileiro do 

modelo estatal para o privado visava garantir recursos para construção de novas usinas, 

reduzir os riscos de déficit de energia elétrica, eliminar desperdícios do sistema gerador 

atual e aumentar sua produtividade (CASTRO, 1985). 

No Brasil, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994, que 

ocorreu a grande era de privatizações de empresas estatais e recursos naturais. As empresas 

geradoras e distribuidoras de energia elétrica foram, como em todo processo, vendidas a 

preços vís e danosos para a soberania do país, uma vez que as vendas eram realizadas 

mediante empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) 

invertidos na Dívida Externa brasileira.  

Neste processo, o patrimônio da ELETROSUL foi vendido por míseros R$ 760 

milhões para um consórcio liderado pela empresa francesa Tractebel-Suez, mesmo tendo 

sido avaliada pelos técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como 

tendo o valor de R$ 7 bilhões (LIMA, 1984). 

Enquanto a iniciativa privada internacional tomava posse das empresas de 

eletricidade e dos recursos hídricos do país, o Estado assumia apenas um simbólico papel 

regulador. 
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Mesmo com a reentrada da ELETROSUL no ramo da distribuição de Energia, 

já durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2002, o setor 

continuou a manter o mesmo perfil privatista e os novos empreendimentos hidrelétricos 

realizados desde meados da década de 1990 são todos de perfil privado, com exceção de 

algumas hidrelétricas de pequeno porte (PIMENTEL, 2002). 

O Estado foi o instrumento sob o qual o capital dirigido organicamente 

estabeleceu sua hegemonia em sua forma monopolista. Foi na época em que este processo 

ocorreu que o potencial da Bacia do Rio Uruguai chamou a atenção dos gestores pela 

primeira vez. O Estado nacional brasileiro associou-se a grupos de consultoria controlados 

por grandes capitais internacionais, como no caso da região Sul a CANAMBRA, para 

mapear o potencial hidrelétrico do país (PIMENTEL, 2002). 

Seguindo o padrão aprofundado pela ditadura militar, foram criadas empresas 

estatais para gerenciar a produção e distribuição de energia elétrica em várias regiões do 

país. A ELETROSUL foi a estatal criada para realizar este trabalho na região Sul. 

Juntamente com os governos estaduais de SC e RS, nomeadamente com a 

secretaria de obras do governo catarinense durante a gestão dos governadores Bornhausen 

e Amin, foram finalizadas as providências para iniciar as obras de dois dos 25 

aproveitamentos previstos para o Rio Uruguai pelo relatório da CANAMBRA, as usinas 

hidrelétricas (UHEs) de Machadinho e Itá.  

Após experiências com a implantação de UHEs de pequenas dimensões até 

meados da década de 1970, a ação da ELETROSUL no encaminhamento e execução das 

obras das duas primeiras grandes hidrelétricas construídas na Bacia do Rio Uruguai foi 

pautada inicialmente pelos princípios autoritários que foram praticados na construção de 

hidrelétricas anteriores, impondo projetos que só levavam em conta princípios técnicos e 

econômicos e procurando sonegar informação às populações das coletividades.  

Em decorrência da resistência representada por movimentos sociais e as 

dúvidas suscitadas entre a população em geral, a ELETROSUL se viu obrigada a criar 

agenciamentos que lhe permitissem dialogar, compensar e manipular a população no 

sentido de facilitar a aceitação dos empreendimentos. Desta forma, foram iniciadas 

experiências tanto nos movimentos de resistência à construção de UHEs, como entre os 

promotores destas, a fim de mitigar os danos colaterais matérias e imateriais da população 

atingida e da natureza transformada pela construção de barragens e hidrelétricas. 

O pano de fundo que orientou as definições do setor esteve diretamente 

relacionado à necessidade de equacionamento dos problemas energéticos brasileiros 
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daquele período e ao esforço do Estado em implementar as diretrizes desenvolvimentistas 

traçadas no Segundo Plano de Desenvolvimento Nacional (II PND). Tal condição é tão 

relevante que Moraes (1996) define o setor elétrico como o “ponto nevrálgico do 

desenvolvimento capitalista no país”, naquele período. 

O Estado, então, assume a função de garantir as condições políticas e sociais 

necessárias à produção capitalista. Passa a atuar como ator da industrialização, como 

“promotor direto ou por meio de investimentos em condições gerais do processo de 

produção social, em um período onde o capital privado nacional era débil e o capital 

estrangeiro não tinha interesse em investir no país” (NÓR, 2001). 

A adoção desta postura pelo Estado não se deu sem ônus sociais. A produção 

de energia, via grandes UHEs, requer a inundação de vastas extensões de terras e de outros 

recursos naturais. Isso implicou, inicialmente, na redução de alternativas disponíveis de 

apropriação do próprio território (SIGAUD, 1992) e, posteriormente, em uma gama de 

interferências, em sua maioria nocivas ao mesmo. 

A atuação da ELETROSUL enquanto grupo de poder no processo de 

implantação da usina hidrelétrica de Itá foi bastante conflituosa, sua postura autoritária 

gerou confrontos principalmente com o MAB que buscavam o cumprimento das suas 

reivindicações.  

 

 

3.3. Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 

 

 

A ocorrência de lutas sociais de pequenos produtores rurais ao longo de toda a 

história brasileira é um dado inquestionável, ainda que estas lutas tenham sido 

escamoteadas e mal contadas pela história oficial. Abordaremos aqui as características de 

uma destas lutas, a do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que teve início no 

final da década de 1970, na região do Alto Uruguai (RS/SC), e continua até os dias atuais, 

assumindo dimensão nacional e internacional. 

Foi, portanto, em tempos de ditadura militar, mas no contexto do início do 

processo de redemocratização, que teve início a mobilização de agricultores em relação a 

uma problemática que adquiriu, ao longo da década de 1980, visibilidade nacional. Trata-

se da construção de grandes obras de engenharia destinadas à produção de energia elétrica 

a partir de recursos hídricos, até meados da década de 1990 realizadas por empresas 

estatais, quando passou a ocorrer a privatização do setor (REIS, 2001). 
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A reação das populações rurais atingidas por estes projetos permitiu, entre 

outros aspectos, o reconhecimento de que a instalação de hidrelétricas resulta em uma 

problemática extremamente complexa, que longe está de se esgotar em sua face técnico-

econômica. Em termos sócio-ambientais é indispensável salientar, por um lado, que esta 

instalação provoca uma verdadeira reordenação territorial, exigindo a remoção 

compulsória das populações que historicamente vinham ocupando os espaços requeridos 

para esta finalidade. 

 Estas e outras implicações ambientais e socioculturais, além de mal 

dimensionadas, foram tratadas pelo Estado com negligência e irresponsabilidade, na 

maioria dos casos estudados, entre outros, por Germani (1982), Magalhães (1996), 

Martins-Costa (1989) e Sigaud (1992). 

Por outro lado, tais processos envolvem a presença de um número significativo 

de atores sociais, via de regra, com interesses e perspectivas diferentes sobre os referidos 

empreendimentos. Dentre estes atores destacam-se (REIS, 2001) as financiadoras 

nacionais e internacionais, os setores da administração pública federal responsáveis por 

obras desta natureza, a corporação específica que assume a execução do empreendimento e 

as populações regionais e locais ocupantes das áreas a serem requeridas para a instalação 

destas obras. 

No caso específico da instalação de hidrelétricas (UHEs) no vale do Rio 

Uruguai (SC/RS), cuja proposta ficou popularmente conhecida como Projeto Uruguai, a 

situação não foi diferente. Entretanto, a forte reação de uma parcela significativa dos 

futuros atingidos por este Projeto, antes mesmo do início das obras, através de sua 

organização e mobilização, inaugurou um verdadeiro campo social de conflitos entre os 

diferentes atores envolvidos. Neste campo destacaram-se as iniciativas políticas dos 

agricultores familiares e de seus mediadores contra a atuação das Centrais Elétricas do Sul 

do Brasil (ELETROSUL), subsidiária da ELETROBRAS, a empresa estatal responsável 

pela proposta e início da instalação de 25 hidrelétricas naquele vale. (SIGAUD, 1989, p. 

168) 

Em conseqüência da atuação do MAB neste campo de conflitos, várias foram 

as conquistas dos agricultores familiares em relação ao seu deslocamento da região, em 

função da inundação de suas terras necessárias à instalação das duas primeiras UHEs a 

serem instaladas a UHE Itá e de UHE Machadinho. 

Paralelamente às suas atividades no vale do Uruguai, a atuação do MAB 

ampliou-se, a partir de 1989, tanto em termos nacionais quanto internacionais. Deste modo, 
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na reconstituição da trajetória histórica do referido campo de conflitos serão destacadas a 

atuação do setor elétrico e, sobretudo, dos futuros atingidos e de seus mediadores, 

conjugados no MAB, que será focalizado em relação a sua organização e quanto a suas 

estratégias de luta e conquistas. 

 

 

3.3.1. A Atuação do setor elétrico na construção das usinas na Bacia do Rio Uruguai 

 

O planejamento e as iniciativas da ELETROSUL em relação ao 

aproveitamentos hidroenergéticos da Bacia do Uruguai foram marcados pelas 

características básicas que nortearam o setor elétrico brasileiro desde a criação da 

ELETROBRAS, no início da década de 1960. Ou seja, a existência, desde então, de um 

portentoso aparelho de planejamento, controle e gestão dos sistemas de produção e 

distribuição de energia elétrica no conjunto do território nacional e a opção preferencial por 

grandes usinas de aproveitamento hídrico para o atendimento à demanda de eletricidade 

(VAINER e ARAÚJO, 1992). 

De acordo com Vainer e Araújo (1992), em relação às providências relativas à 

desapropriação e deslocamento das populações ocupantes das áreas destinadas à 

implantação das hidrelétricas, as subsidiárias da ELETROBRAS atuavam de modo 

semelhante, através de três estratégias básicas: a desinformação, a perspectiva territorial 

patrimonialista e a negociação individual. 

A desinformação, uma das principais armas das empresas do setor elétrico em 

seu relacionamento com as referidas populações, assumia, nos momentos iniciais de sua 

atuação em uma determinada região, como lembra Vainer e Araújo (1990), a forma pura e 

simples da sonegação de informações. Essa sonegação visava, em primeiro lugar, 

possibilitar o ingresso e a circulação de pessoal da Empresa na região. Facilitaria, também, 

a conquista de algumas posições no espaço regional, antes que a população se desse conta 

do que estava para acontecer. 

Por outro lado, a desinformação continuava, por vezes, também após o início 

das obras, através de uma espécie de propaganda enganosa, veiculada pelo próprio setor 

que, por meio de uma intensa atividade de comunicação social, divulgava o 

empreendimento e seus supostos benefícios, calando-se quanto aos aspectos 

socioambientais negativos. Ou, ainda, por divulgação de informações contraditórias ou 

desencontradas sobre vários aspectos do andamento das obras entre os quais as soluções 
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relativas ao deslocamento das populações locais, o que facilitaria por parte dos 

responsáveis pelo empreendimento, ao gerar insegurança e dúvidas, a imposição de 

determinadas soluções à revelia dos segmentos sociais afetados pelas iniciativas em pauta. 

A estratégia territorial patrimonialista, por sua vez, de acordo com Vainer e 

Araújo (1992, p. 21) foi freqüentemente implementada pelas empresas do setor elétrico 

quando se tratava de:  

 

 
(...) criar o vazio demográfico necessário à instalação das barragens (...). Seus 

levantamentos e estudos de campo fornecem uma vasta e detalhada informação 

sobre o espaço a conquistar, os cadastramentos socioeconômicos dando 

elementos sobre cada propriedade e proprietário.  

 

 

A partir destes dados, efetivava-se, através da compra, a desocupação da área e 

sua reapropriação por parte do setor elétrico, desconsiderando-se os direitos dos demais 

ocupantes da área, não proprietários dos espaços territoriais ocupados. 

Deste modo, os trabalhos de aquisição e limpeza do terreno, destinados à 

implantação da obra e da infraestrutura básica para sua construção e funcionamento, eram 

preferencialmente realizados através de negociações individuais, entre o proprietário da 

área requisitada e a Empresa responsável por esta tarefa. Conforme Vainer e Araújo (1990), 

embora pareça irracional do ponto de vista organizativo, tal opção tinha objetivos claros: 

impedir, ou dificultar, a discussão e organização coletivas. 

A ELETROSUL tentou, no Vale do Rio Uruguai, reproduzir, em parte, estas 

mesmas práticas tradicionais, esquivando-se, inclusive, até onde foi possível, ao diálogo 

com os agricultores, além de invadir propriedades rurais, provocando danos em cercas e 

plantações, derrubando árvores e plantando marcos, ou seja, os piquetes destinados a 

demarcar as áreas a serem alagadas. 

Mas, a reação negativa das populações locais ao Projeto Uruguai, 

especialmente em relação às duas primeiras usinas a serem implantadas - UHE 

Machadinho e UHE Ita, antecipou-se ao início da implantação das obras em pauta, o que 

acabou por interferir no modo tradicional de atuação da própria Empresa. A atuação 

diferenciada destes pequenos agricultores observa-se na figura 9, onde podemos visualizar, 

a indignação dos futuros atingidos arrancando os marcos de localização de onde a água do 

lago iria supostamente chegar. 
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Figura 9: Marcos sendo retirados em Aratiba-RS, 1982. 

Fonte: Arquivo MAB. 

 

Conforme Scherer-Warren e Reis (1986) esta reação tornou-se possível a partir 

de três fatores. 

Em primeiro lugar, ao relaxamento da repressão política comandada pelos 

governos militares e o início do processo de democratização, para o qual, sem dúvida, 

muito concorreram os próprios movimentos sociais. Em segundo lugar, como salienta 

Navarro (1996, p. 131), “às mudanças estruturais na economia agrária com aceleração do 

processo de modernização agrícola e as conseqüentes alterações nos padrões produtivos, 

nas possibilidades de acesso a terra e nas políticas públicas voltadas para a agricultura 

familiar”. Por último, à presença e atuação na arena política de setores da chamada Igreja 

Progressista, ou Igreja Popular, além dos sindicatos de trabalhadores rurais. 

Assim, no caso específico do Alto Uruguai - noroeste do Rio Grande do Sul e 

oeste de Santa Catarina - ao entrar em cena a problemática da implantação das barragens, 

os pequenos produtores rurais já contavam com a presença desses mediadores (NOVAES, 

1994), envolvidos na mobilização popular, entre outros aspectos, para a conquista da terra 

aos que dela tinham sido expropriados e pelo estabelecimento de uma adequada política 
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agrícola face aos efeitos da citada modernização. 

 

 

3.2.2. A Criação da Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB) 

 

A ELETROSUL teve que enfrentar, na Bacia do Uruguai, logo de início, uma 

forte reação das populações locais, diferentemente, portanto, de processos anteriores de 

instalação de hidrelétricas no país, constituídas cerca de noventa por cento de agricultores 

familiares. 

Ao serem publicados os resultados da revisão dos estudos específicos ao 

aproveitamento hidroenergético dos rios dessa Bacia (outubro de 1979) e o estudo sobre a 

viabilidade das UHEs Itá e Machadinho (novembro de 1979), ocorreu, por iniciativa da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), uma primeira reunião para discutir a problemática em 

questão. Realizada na sede do município de Chapecó-SC, em dezembro de 1979 em que 

houve o vazamento da notícia sobre as hidrelétricas do Vale do Uruguai, contou com a 

presença de 

 

(...) pequenos produtores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

representantes da CPT de SC e RS, agentes pastorais, vigários das Igrejas 

Católicas e Pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Sociólogos e 

Agrônomos da Fundação do Alto Uruguai para a Pesquisa e Ensino Superior 

(FAPES, 1979, p. 36). 

 

 

 Entre outros encaminhamentos, nesta primeira reunião, o mais importante foi à 

criação de uma Comissão de Barragens, destinada a ir pensando o que desde então foi 

definido como um problema social a ser enfrentado (FAPES, 1979). 

Outro aspecto que merece ser registrado é a possibilidade oferecida aos 

pequenos produtores do Alto Uruguai, a partir deste primeiro evento, de entrar em contato 

com as experiências vivenciadas por outros produtores rurais, em relação à atuação de 

concessionárias da ELETROBRAS, inclusive da própria ELETROSUL. 

Depoimentos sobre estas experiências foram prestados por produtores rurais 

expropriados devido à implantação das usinas hidrelétricas de Salto Santiago e Salto 

Osório, ambas instaladas pela ELETROSUL no estado do Paraná, cujas negociações com a 

Empresa ocorreram, de acordo com Ferreira (1987), por volta de 1978. Esses depoimentos 

relatavam a atuação da Concessionária em relação às soluções sobre as desapropriações 

dos territórios destinados à implantação dos referidos projetos. De fato, tratava-se da 
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utilização das estratégias tradicionais do setor elétrico, além das soluções terem sido 

impostas, uma vez que apresentadas sob a ameaça, de serem encaminhadas judicialmente 

caso não fossem aceitas. (FAPES, 1979).  

A Comissão de Barragens sofreu sucessivas reestruturações, já no início de sua 

atuação, em primeiro lugar em função da criação de comissões municipais e locais, 

passando a ser denominada de Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB, 

1980). Em termos operacionais, a CRAB era constituída, até final de 1983, por uma 

secretaria, localizada em Erechim-RS, responsável pelos trabalhos burocráticos e pela 

coordenação geral do movimento (CRAB, 1985).  

No início de 1984, lideranças da CRAB decidiram pela criação de uma 

executiva, composta por representantes dos atingidos de várias regiões da Bacia do 

Uruguai, por sindicalistas, assessores e pessoal da secretaria. Foi o início desta mobilização 

e a constatação da necessidade de ampliá-la que acabou por resultar em uma reestruturação 

da CRAB, sendo criados, em março de 1985, quatro comissões regionais, cada uma com a 

função de coordenar nas respectivas regiões o que passou a ser denominado de Movimento 

dos Atingidos por Barragens. 

Em 1986, além das comissões regionais, da secretaria e da executiva, foi 

instituída como espaço de discussão e deliberação do Movimento, a assembléia, de início 

anual e posteriormente bianual (CRAB, 1990). 

A configuração e a dinâmica da reação dos pequenos produtores ao Projeto 

Uruguai, sem sombra de dúvida teve a ver diretamente com a atuação da CRAB e 

posteriormente do MAB. Foi ela que divulgou a notícia da implantação das hidrelétricas e 

que desnaturalizou suas implicações socioambientais, contrapondo ao discurso do 

progresso e dos benefícios para a região, veiculado pela ELETROSUL, uma identificação 

de danos e perdas, especialmente para os pequenos produtores ocupantes das áreas 

requeridas para os empreendimentos.  

Foi, sobretudo, pela sua ação que as vítimas, assim identificadas, passaram a 

ser reconhecidas e politicamente autonomeadas de atingidos, constituindo-se em novos 

sujeitos políticos. Assim, pela atuação da CRAB foram: 1. veiculadas informações sobre as 

conseqüências e magnitudes do Projeto Uruguai; 2. encaminhadas demandas e 

reivindicações; 3. Definidos “inimigos e conquistados aliados”, pressionando prefeitos e 

vereadores a se posicionarem, batendo às portas das Assembléias Legislativas do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina, recorrendo a Brasília, sempre que necessário, e 

encaminhado às autoridades federais um abaixo-assinado de mais de um milhão e meio de 
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assinaturas. 

Foi também por meio de sua atuação que o MAB se constituiu e adquiriu 

visibilidade, organizando grandes “romarias” e outras manifestações, publicando um jornal 

- a Enchente do Uruguai - assumindo programas de rádio, criando fatos políticos como a 

retenção de técnicos da ELETROSUL, a invasão de acampamentos nos territórios 

ocupados por essa Empresa ou a retirada de marcos colocados pelos técnicos.  

Através da atuação da CRAB/MAB que se estabeleceram os termos do Acordo, 

firmado entre as partes interessadas, em relação às soluções para a retirada dos atingidos da 

área, incluindo entre elas o reassentamento de atingidos não-proprietários de terras. 

Estas e outras iniciativas da CRAB/MAB ocorreram através da presença e da 

influência dos diferentes mediadores já mencionados, especialmente da Igreja Progressista 

e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, cujas marcas são perceptíveis ao longo de toda a 

trajetória da atuação da CRAB e posteriormente do MAB. 

 

 

3.3.3. A intermediação da Igreja Progressista25 e do sindicalismo rural 

 

O MAB contou desde seu início, além do envolvimento de agentes pastorais da 

Igreja Católica e da Igreja Protestante de Confissão Luterana, com a presença e a adesão de 

bispos de várias dioceses do noroeste do RS e oeste catarinense.  

Além da participação direta ou indireta de sua hierarquia e a atuação 

politicamente engajada dos demais agentes pastorais, alertando nos púlpitos e outros 

espaços religiosos, como as Comunidades Eclesias de Base (CEBs), sobre as 

conseqüências da instalação de hidroelétricas na Bacia do Uruguai, a presença da Igreja foi 

decisiva, também, para mobilizar e organizar os pequenos produtores rurais para a 

problemática em questão.  

Isso aconteceu de diversas outras maneiras: colocando à disposição sua 

infraestrutura física para a realização de eventos, tais como cursos, assembléias etc., e 

intermediando a obtenção de recursos financeiros na própria região e até 

internacionalmente (FAPES, 1979). 

                                                 
25 Ideias progressistas para a igreja são as mudanças sofridas, em suas concepções, a partir da metade do 

século XX. As transformações no nível político, social e econômica que o Brasil estava vivendo fizeram com 

que a Igreja deixasse de ser uma instituição à margem da história, e passou a reagir diante dos 

acontecimentos para se transformar num defensor da vida real, política, econômica, cultural e religiosa dos 

povos menos favorecidos (HOORNAERT, 1992). 
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Mas, sobretudo, indispensável por sua atuação político-pedagógica voltada 

para a formação de lideranças que foram, no início da reação contra as barragens, os 

principais agentes mobilizadores. Foram eles, a rigor, responsáveis em primeira mão, pela 

efervescência e recuperação da capacidade ativa do povo em todo o Alto Uruguai, em 

torno das questões socioeconômicas relativas aos pequenos produtores da região (DOIMO, 

1995). 

A politização da problemática das barragens através da mediação de agentes 

religiosos manifestou-se, por outro lado, na apropriação de símbolos cristãos, como é o 

caso da utilização de cruzes para substituir os marcos colocados pela ELETROSUL para 

definir as áreas a serem alagadas, retirados através de rituais realizados em diferentes 

localidades da Bacia do Uruguai, ou ainda, através de sua presença no logotipo do próprio 

Movimento, sendo tematizada, também, em cânticos entoados nas celebrações religiosas. 

Em síntese, é possível afirmar que até meados da década de 1980 as atividades 

de formação de lideranças rurais no Alto Uruguai estiveram a cargo de órgãos vinculados à 

Igreja Progressista. A partir daí esta tarefa foi prioritariamente assumida pelas Escolas 

Sindicais. Em decorrência das várias articulações realizadas nos estados do Sul e do 

crescimento de suas atividades foi mantida, entre 1985 e 1987, a Escola Sindical Margarida 

Alves (ESMA) por onde passaram muitos dirigentes dos movimentos sociais do Alto 

Uruguai.  

Os conteúdos da formação de lideranças rurais repassados pela ESMA estavam 

voltados para a perspectiva da transformação social, na direção da construção de uma nova 

sociedade. Conforme Moraes (1994), ela orientava na perspectiva da conscientização para 

um projeto externo e muito mais amplo para a transformação da sociedade capitalista em 

socialista. Sua atuação, deste modo, aproximava-se muito mais do perfil de um partido 

político, perfil que, na verdade, deveria orientar a concepção de movimento social 

(MORAES, 1994). 

No início de 1987 foi criada a Escola Sindical Alto Uruguai (ESAU), com a 

finalidade de implementar a formação dos movimentos populares, urbanos e rurais da 

região em questão, além de três outras do Rio Grande do Sul. A ESAU destinava-se às 

lideranças intermediárias que já tinham atuação no sindicalismo e outros movimentos 

populares, com modelo organizativo e projeto político similares ao da ESMA (MORAES, 

1994).  

O papel das assessorias técnicas, entre as quais se incluia a presença de 

especialistas de diferentes áreas de conhecimento (agrônomos, sociólogos, geógrafos, 
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advogados etc.) foi fundamental para capacitar o MAB a lidar com um amplo conjunto de 

demandas e questões que a desafiavam a transitar pelo universo da política energética, 

pelos aspectos técnicos relativos à construção de usinas hidrelétricas e suas conseqüências 

socioambientais, ou pelo planejamento e instalação de projetos de reassentamentos rurais. 

Uma das primeiras tarefas assumidas pela CRAB/MAB foi à obtenção e a 

veiculação de informações sobre o deslocamento da população ocupante das áreas a serem 

requeridas para a instalação da infraestrutura necessária ao funcionamento das duas 

hidrelétricas a serem construídas - UHE Itá e UHE Machadinho.  

As informações a serem veiculadas diziam respeito tanto a aspectos técnicos 

que adquiriam importância social, tal qual a definição das cotas dos lagos das barragens 

que permitiriam dimensionar as áreas que seriam alagadas, quanto o conhecimento sobre a 

atuação da ELETROSUL e de outras subsidiárias da ELETROBRAS em relação às 

questões sociais (SIGAUD, 1988). 

Quanto aos dados técnicos sobre o Projeto Uruguai, foram feitos sucessivos 

apelos a ELETROSUL para que fossem definidas as áreas a serem alagadas, número da 

população a ser atingida, definição de núcleos populacionais etc. Conforme o relato de 

uma liderança do MAB , entretanto, pouco ou quase nada foi acrescentado ao que já se 

sabia, isto é, ao conteúdo proveniente de estudos realizados por consultorias e pela própria 

Empresa. O acesso a estes documentos ocorreu graças à articulação com setores ligados à 

Igreja que, por sua vez, de acordo com um dos entrevistados, os conseguiram através de 

outros contatos.  

A despeito do silêncio do setor elétrico, as informações foram chegando, 

provenientes de várias fontes que não a própria Empresa estatal, e com elas a certeza da 

inundação de milhares de pequenas propriedades rurais, vários povoados, algumas sedes 

municipais, entre as quais a cidade de Itá, cuja nova sede a ELETROSUL apressou-se em 

construir garantindo, deste modo, o apoio de seus habitantes para a construção da barragem 

do mesmo nome (PEIXER, 1993). 

Se poucas informações eram fornecidas diretamente pela ELETROSUL, menos 

ainda se sabia sobre o destino das populações ocupantes destas áreas.  

Porém, em resposta a um pedido de definição por parte dos prefeitos do Alto 

Uruguai a ELETROSUL encaminhou o documento Política Geral de Desapropriações, no 

qual foram explicitadas as condições em que deveria ocorrer o deslocamento das 

populações das áreas a serem requeridas pela empresa. Entretanto, embora fossem 

apontadas, neste documento, como soluções para a liberação das áreas requeridas, tanto a 
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possibilidade de reassentamento quanto a indenização financeira, ambas as soluções seriam 

oferecidas aos proprietários, cujas terras fossem compradas pela empresa, desde que 

existissem documentos comprobatórios de propriedade. A situação dos posseiros incluindo-

se aí também arrendatários de terras seria resolvida pelos governos estaduais envolvidos 

(SC/RS) e o INCRA (ELETROSUL, 1987). 

O documento acrescentava outras informações sobre as indenizações e nada 

mais de incisivo sobre a possibilidade de reassentamento. Além da sua inconsistência e 

indefinição em relação a esta possível opção e a absoluta ausência de algum tipo de 

cronograma ficava patente que qualquer solução a ser encaminhada ocorreria dentro dos 

limites da visão patrimonialista, excluindo os não proprietários a serem desalojados, sem o 

direito a soluções por parte da Empresa. 

À visão patrimonialista da ELETROSUL, entretanto, o MAB reagiu, desde 

muito cedo, com a inclusão, em seus questionamentos, dos segmentos dos pequenos 

produtores não proprietários de terras, atribuindo à Empresa a responsabilidade de 

reassentá-los (CRAB, 1980a ). A rigor, o destino de todos os pequenos produtores rurais, 

proprietários ou não, diante da possibilidade de desapropriação tornou-se o objeto central 

da preocupação dos dirigentes do Movimento e motivo da mobilização e organização dos 

futuros atingidos.  

A primeira reivindicação do Movimento, desde o primeiro Encontro de 1979, 

foi a indenização justa pelas terras e benfeitorias. A adjetivação "justa" foi acrescentada à 

solução tradicional de desapropriação proposta pelo setor elétrico em situações similares, 

tendo em vista os depoimentos, já aludidos, dos pequenos produtores do Paraná. A segunda 

dizia respeito ao reassentamento de pequenos agricultores que não possuíam documentos 

de comprovação da posse da terra.  

Estas reivindicações foram encaminhadas a ELETROSUL que foi também 

pressionada por representantes políticos da região (prefeitos, associações de municípios do 

Alto Uruguai (AMAU), governador do Rio Grande do Sul e cooperativas). Como resposta, 

essa Empresa divulgou o documento Política Geral de Desapropriação (ELETROSUL, 

1987), apontando princípios que iriam nortear a liberação de áreas. 

Neste documento chamam a atenção alguns pontos que reafirmam algumas das 

práticas do setor elétrico já enfatizadas. Entre elas, sua perspectiva patrimonialista, ao 

indicar indenização exclusivamente aos proprietários e seu autoritarismo ao afirmar que as 

indenizações seriam pagas de acordo com as conveniências da Empresa que em caso de 

divergências e esgotados as possibilidades de indenização recorreria à Justiça para 
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desapropriação do imóvel (ELETROSUL, 1987). 

Quanto à possibilidade de reassentamento, os planos, segundo o documento, 

ainda estavam por serem elaborados, em convênio com o INCRA e com os governos 

estaduais, não sendo possível afirmar se seriam efetivados no mesmo município, no estado 

ou em outros estados, embora admitissem ouvir a população e atender seus anseios. 

O ano de 1985 se caracterizou, para o MAB, pela luta para participar nas 

decisões sobre o destino da proposta da ELETROSUL de implantação das referidas 

hidrelétricas. Ao longo de 1986, entre marchas e contramarchas, o MAB buscou 

implementar uma longa rodada de reuniões nas localidades a serem alagadas pela UHE Itá 

e UHE Machadinho, discutindo propostas concretas em relação ao deslocamento dos 

agricultores destas localidades.  

As discussões foram, por fim, sintetizadas em um importante documento - o 

Documento de Getúlio - elaborado em um grande encontro realizado no município de 

Getúlio Vargas (RS), contendo 39 pontos a serem contemplados pela ELETROSUL. Este 

documento foi, à época, sem sombra de dúvida, o mais completo e sistemático conjunto de 

reivindicações elaborado pelo MAB, contemplando alguns detalhamentos em relação às 

indenizações, à troca de terra por terra e aos reassentamentos. (CRAB, 1986). 

Depois de muitas tentativas frustradas de negociar os referidos pontos com a 

ELETROSUL, o diálogo foi iniciado através de uma correspondência endereçada à CRAB 

(ELETROSUL, 1986), sinalizando positivamente para vários deles e argumentando contra 

outros. Mas, sobretudo, assumindo compromissos, como a busca de soluções para os 

atingidos sem terra, a negociação coletiva em relação às indenizações e a apresentação de 

áreas nos três estados do Sul para os atingidos que optassem por terra por terra.  

O consenso em torno do Documento de Getúlio ocorreu, finalmente, em uma 

Assembléia Regional dos atingidos da região onde seriam implementadas as usinas de Itá e 

Machadinho que contou com a participação de diretores da ELETROSUL. Este 

documento, que passou a ser referido genericamente de Acordo - Documento de Acordo 

entre a ELETROSUL e a CRAB, em relação às Usinas Hidrelétricas de Itá e Machadino - 

foi assinado pelo Presidente da Empresa, em 29 de outubro de 1987, e pelo Ministro das 

Minas e Energia Aureliano Chaves, em 6 de novembro de 1987. 

Mais uma vez a demora na implementação das medidas aprovadas no Acordo 

levou o MAB a lançar, em meados de 1988, uma nova campanha, Machadinho Nunca 

Mais (CRAB, 1988c). Com esta nova bandeira de luta, a região teve o curso de sua história 

segmentado: de um lado os pequenos produtores ocupantes das áreas que seriam atingidos 
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pela UHE Machadinho perseguiam o objetivo de seu cancelamento definitivo. De outro, os 

de Itá, juntamente com o apoio e mediação do MAB, continuaram batalhando pelo 

cumprimento do Acordo e enfrentando novos desafios, resultantes de suas próprias 

escolhas, como ter que tomar decisões e assumir tarefas específicas em relação aos 

reassentamentos que começaram a ser instalados a partir de meados de 1989 (REIS, 2001). 

O MAB vem enfrentando novos desafios em função da privatização de parte do 

setor elétrico brasileiro. A partir dessa privatização, tem sido registrado significativo 

retrocesso em relação às soluções relativas ao deslocamento compulsório das populações 

locais a serem removidas para a instalação de hidrelétricas (BORHOLD, 2003; BAGGIO, 

2003). 

 

 

3.4. Empresa Tractebel-Suez Ltda 
 

 

O processo de privatização da economia brasileira para Biondi (1999), 

decorreu da necessidade de abertura de novos espaços para acumulação de capital. Para 

esse autor, alguns obstáculos à expansão do setor privado levaram o mesmo a avançar 

sobre o patrimônio do setor público, sendo a privatização do setor elétrico nacional um 

exemplo dessa situação. A privatização do setor elétrico passa a ocorrer na primeira 

metade da década de 1990, e vários consórcios de empresas privadas habilitam-se a 

implantar novos aproveitamentos hidrelétricos, muitos já previstos anteriormente.  

Analisando o tal processo, o autor lembra ainda que o próprio Estado, embora 

dependente economicamente de empréstimos internacionais, passou a estimular com 

financiamentos favoráveis através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), empresas de capital privado nacional e internacional. Quando necessário, 

promoveu também alterações na legislação de forma a não obstruir o “sucesso” dos novos 

empreendedores (SANTOS e NACKE, 2001). 

Ainda no final da década de 1990, ocorreu o processo de privatização parcial 

da subsidiária da ELETROBRÁS na região sul. Desse processo, resultou a criação da 

empresa privada Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - GERASUL, a qual ficou 

responsável pelo setor de geração de energia elétrica na região sul do país. O setor de 

transmissão de energia permaneceu sobre o controle estatal, agora sendo realizado pela 

Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A – ELETROSUL 

(SANTOS e NACKE, 2001). 



87 

 

Portanto, assim como os futuros empreendimentos para geração de energia 

elétrica na região sul viriam a ser implementados pelo capital privado, aqueles que 

constituíam o patrimônio da antiga subsidiária da ELETROBRÁS também foram 

incorporados ao patrimônio da empresa privada. 

As privatizações realizadas durante o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso proporcionaram a hegemonia de um novo agente na cena do Vale do Rio 

Uruguai. 

No processo de privatização das empresas geradoras e fornecedoras de energia, 

o capital transnacional passou a controlar o complexo energético brasileiro em sua quase 

totalidade. Os principais compradores da infraestrutura pública de geração e distribuição de 

energia posta à disposição de compradores em leilões cuja legalidade até hoje corre na 

justiça. 

A responsabilidade de planejar, implementar e executar a construção de novos 

empreendimentos hidrelétricos passou a ser destas corporações transnacionais e nacionais, 

com tênue ligação com as estratégias nacionais de planejamento energético, através da 

mesma ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) que coordena a ação privada no 

setor. Desta forma, tais empresas não se tornaram só as operadoras da infraestrutura já 

existente, mas as responsáveis pela construção dos novos empreendimentos previstos no 

aproveitamento hidroenergético da Bacia do Rio Uruguai planejados na década de 1960.  

Assim, os óbices ligados à construção das barragens e das hidrelétricas já em 

operação e dos empreendimentos hidrelétricos ainda em processo de consolidação 

mudaram de azimute de forma radical. Os interesses e responsabilidades sociais das 

corporações transnacionais passaram a dar as cartas no cenário do aproveitamento hídrico e 

hidroenergético da Bacia do Rio Uruguai (VIANA, 2003). 

Neste exemplo de empresa transnacional está a Tractebel-Suez que tem a 

concessão de explorar a geração de energia da usina de Itá. Esta Empresa do grupo belga 

Suez Energy International (quinta maior empresa de eletricidade européia), comprou 

50,01% do controle da Gerasul (LIMA, 1984). 

Com dezenove usinas entre hidrelétricas, termelétricas e eólicas, 

a Tractebel Energia é líder do setor privado de geração de energia elétrica no Brasil, 

responsável por cerca de 8% do suprimento do mercado, e uma das líderes em negócios 

com clientes livres, para quem vende 35% de sua produção anual. Seus 6.431 MW são 

gerados em empreendimentos localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ons.org.br%2F&ei=uqy_TP3oLYL68AaM4KTzBQ&usg=AFQjCNGoW0B1X3gQ2kEClEdLvIsfj0lc0g
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Ceará e Piauí. Nos últimos anos, a Tractebel Energia vem diversificando o seu portfólio de 

usinas, a partir do desenvolvimento de fontes alternativas de energia, tais como a biomassa 

e a força dos ventos (TRACTEBEL, 2010). 

A empresa já investiu cerca de 10 bilhões de reais na ampliação de seus 

negócios, o que fez sua capacidade de geração de energia saltar de 3.719 MW em 1998 

para 6.431 MW em 2008. Com 932 funcionários, a companhia tem como clientes 

concessionárias de distribuição de energia elétrica e grandes consumidores que hoje já 

superam 120 unidades industriais. O quadro 2 demonstra o faturamento das principais 

empresas privadas e estatais que atuam no mercado brasileiro de produção e geração de 

energia (TRACTEBEL, 2010). 

 

Maiores empresas do setor da energia por lucro 

líquido ajustado 

Milhões de dólares 

 - em 2007 - 

1. Petrobras (Estatal)  11.404,5 

2. Tractebel Energia (Belga-Francesa) 549,6 

3. AES Eletropaulo (EUA)  539,8 

4. Chesf (Estatal)  538,2 

5. CPFL - Paulista (Brasil)  535,2 

6. Cemig Distribuição (Estatal)  482,3 

7. Transmissão Paulista (Estatal)  454,0 

8. Cemig GT (Estatal)  445,4 

9. Furnas (Estatal)  440,9 

10. Coelba (Espanha) 391,7 

11. AES Tietê (EUA)  384,4 

12. Copel Distribuição (Estatal)  301,9 

13. Copel Geração (Estatal)  287,3 

14. Comgás - Inglaterra /Países Baixos (Holanda) 286,7 

15. Elektro (EUA)  258,6 

Quadro 2: Maiores Empresas do Setor Elétrico (2007). 

Fonte: Revista Exame, 2008. 
 

 

No quadro 2 pode-se perceber que o faturamento da Tractebel, em 2007, ocupa 

o 2º lugar, com 549,6 milhões de dólares. A privatização do setor elétrico brasileiro trouxe 

para o sistema diversas empresas privadas e, grande parte internacionais. Assim, os lucros 
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gerados por estas usinas de concessão destas empresas tornam-se privados também. A 

seguir serão apresentados os dois municípios diretamente ligados a implantação da usina. 

 

  
3.5. Prefeituras Municipais de Itá-SC e Aratiba-RS 

 

 

3.5.1. Itá-SC 

 

O município de Itá localiza-se no Oeste Catarinense, no Alto Vale do rio 

Uruguai. Apresentou, desde sua colonização até os dias atuais, três ciclos econômicos: 

cachaça, madeira e agroindústria. Este último foi predominante na economia municipal 

durante a década de 1950 a 1990, vindo a perder destaque a partir do momento da 

construção da Usina Hidrelétrica - UHE.  

O reservatório da usina de Itá colocou submersa a própria cidade de Itá, o que 

exigiu a reconstrução de uma cidade toda. Porém, no embate entre MAB e ELETROSUL, 

os moradores da cidade de Itá, em grande maioria, não fizeram frente à construção da 

usina, muitas vezes tomando posição em defesa do empreendimento, seguindo orientações 

do prefeito e vereadores da época, que haviam sido cooptados pelos responsáveis pela 

construção da usina, como explicita Fogaça (2004, p. 53):  

 

 
Os discursos dos representantes políticos locais eleitos com o voto de confiança 

desse povo eram muito representativos para que tomassem a decisão de recusar a 

construção da usina. Essa estratégia foi articulada pelos representantes técnicos 

dos empreendedores, ou seja, negociar com esses representantes e alguns 

moradores, convencendo-os de que eles seriam os representantes mais próximos 

do povo de Itá, pois também eram moradores e também seriam atingidos. Isso os 

credibilizava em suas falas e não haveria a necessidade de os técnicos se 

exporem tanto. Apenas as explicações mais específicas ficavam sob a 

responsabilidade dos técnicos e, no caso de qualquer embate maior, a mediação 

era feita pelos representantes da população de Itá, junto à comissão de realocação 

e negociação. 

 

 
Portanto apesar dos impactos os habitantes da cidade de It não tiveram uma 

reação significativa contra a inundação da cidade. A partir de então, formou-se a Comissão 

Municipal para Realocação, composta por representantes de diversos segmentos da 

comunidade. Em contrapartida a ELETROSUL formou sua comissão para iniciar o 

processo de negociação. 

Como havia sido previsto no Estudo de Impacto Ambiental - EIA da usina, 

assim como em quase toda literatura especializada, o desemprego pós-construção da usina 
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é hoje o maior problema enfrentado pelos moradores da cidade de Itá. Em entrevista 

realizada com o prefeito Egidio Luiz Gritti26 como sendo um ponto negativo da construção 

da usina.  

 

Claro, quando você tem uma usina hidrelétrica você tem muito emprego. Eram 

em torno de 2 ou 3 mil empregos. Agora, acabou a usina surgiu muito 

desemprego. Isso que talvez foi o ponto negativo (Egidio Luiz Gritti, prefeito de 

Itá, 2010). 
 

A medida prevista para minimizar esse impacto foi, como em vários outros 

projetos similares, o desenvolvimento do turismo na região. Quando perguntado sobre as 

ações atuais de investimento no município, o prefeito diz: 

 

 

 

Na verdade, quem está desenvolvendo a questão de investimento no município é 

a prefeitura. A prefeitura está investindo em média 4 milhões  por ano no Itá 

Thermas. Provavelmente, vai ser o maior em Santa Catarina, em cinco anos. 

Outro empreendimento que está trazendo investimentos é um hotel. Um hotel 

com 120, 130 leitos de uma empresa de Concórdia. E já estão sendo previstas 

outras construções, por exemplo, o Beto Carreiro, que já tem tradição em 

turismo. Também está com a ideia de vir para Itá. Ele tá com o projeto de 

“Águas nos Santos”. Ele quer montar um parque dentro do lago de Itá. Com isso, 

ele vai trazer artistas do circo dele e várias outras atrações (Egidio Luiz Gritti, 

prefeito de Itá, 2010). 
  

 

 

 Outro ponto importante que deve ser analisado é a afirmação do prefeito 

quando perguntado sobre os pontos positivos da implantação da usina. 

 

 
(...) os aspectos positivos é que era uma cidade praticamente voltada só para a 

agricultura. Mas, com o surgimento da usina, a gente começou a desenvolver 

outras áreas, como o turismo. Várias coisas que a gente não tinha. Então esses 

foram os pontos positivos (Egidio Luiz Gritti, prefeito de Itá, 2010). 

 

 

Como explicitado pelo prefeito o parque thermal é o carro chefe das iniciativas 

turísticas do município. Atualmente o Parque Thermas Itá, recebe pessoas de toda a região, 

e conta com uma área de 95 mil m², dispõe de 18 piscinas de uso diversificado, quadras de 

esporte, camping, trapiche e atracadouro para embarcações, além de trilhas para 

caminhadas. Figura 10 imagem do Parque Thermas Itá, construído próximo ao lago da 

usina. 

                                                 
26 Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2010, às 15h30min, na prefeitura municipal de Itá-SC. 
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             Figura 10: Parque Thermas Itá-SC. 

             Fonte: Prefeitura municipal de Itá-SC, 2010. 

 

 

Outra atração turística que a cidade oferece é a visita as torres da igreja da 

antiga cidade. As torres da antiga Igreja Matriz (Figura 11) são as únicas estruturas que 

ainda restam da antiga Itá, prova de que ali existia uma cidade, e que hoje está submersa. 

 

 
            Figura 11: Torres da Antiga Igreja Matriz de Itá-SC. 

            Fonte: Prefeitura Municipal de Itá-SC, 2010. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_FadFxoOBIk0/Sj7yO7LK0RI/AAAAAAAAAIg/0kvK42U-Oss/s1600-h/Thermas.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_FadFxoOBIk0/Sj7y7Gl0xKI/AAAAAAAAAIo/yr6-Wd33UTo/s1600-h/torres+da+igreja.jpg
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 Quando questionado se a Tractebel auxilia na solução destes problemas 

referentes ao desemprego o prefeito diz: 

 

 
(...) Existe pouco auxílio dela. Mas, na verdade, ela já desenvolveu, por exemplo, 

o CDA, que é o Centro de Divulgação Ambiental, aqui de Santa Catarina. Então, 

esse CDA, ele repassa todas as informações ambientais para o estado. Para quem 

visita a cidade serve muito, e também ajuda na questão dos turistas.  Ela tá 

investindo, mas não aquilo que a gente esperava. (Egidio Luiz Gritti prefeito de 

Itá, 2010). 

 

 

Apesar de considerar pequena a participação da empresa na promoção do 

desenvolvimento da cidade, não houve por parte do entrevistado nenhuma 

responsabilização da mesma, como se pode perceber: 

 

 
(...) o pessoal da usina se comprometeu unicamente em construir a cidade. Eles 

não se comprometeram em continuar estruturando ou construindo outras coisas. 

Na verdade, a gente também não tem o que cobrar porque o papel deles eles já 

desenvolveram. Agora falta a gente fazer o nosso (Egidio Luiz Gritti, prefeito de 

Itá, 2010). 

 

 

Ainda em relação às políticas de desenvolvimento econômico do município, o 

entrevistado mencionou uma ação impetrada na justiça pelo município de Itá-SC contra o 

município de Aratiba-RS, questionando o valor da Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos. 

 
(...) Inclusive, o município de Itá está brigando na justiça para receber o valor de 

royalties, de impostos que está perdendo para o município vizinho de Aratiba. 

Então, com isso, se a gente ganhar essa questão, com certeza à gente poderá 

investir mais em turismo. É questão de 300 a 400 mil reais por mês (Egidio Luiz 

Gritti, prefeito de Itá, 2010). 

 

 

 Após analisarmos as afirmações feitas pelo prefeito nota-se que além da maior 

parte da população não ser ter se posicionado contrária a implantação da usina, atualmente 

acreditam que o desenvolvimento do município depende exclusivamente do setor turístico. 

 

 

 

3.5.2. Aratiba-RS 

 

 

O município de Aratiba está localizado ao Norte do Rio Grande do Sul, há 420 
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km de distância de Porto Alegre, sendo um dos municípios da Região do Alto Uruguai. 

O processo colonização de Aratiba iniciou-se em 1917, quando instalaram-se 

os primeiros povoadores que adquiriram suas colônias da CIA. Luce e Rosa S/A, 

responsável pela exploração destas terras, que foram desmembradas de Erechim. 

Os colonizadores que estabeleceram-se no município formaram uma população 

composta basicamente por imigrantes italianos, alemães, poloneses, russos e outros, que 

trouxeram seus costumes e hábitos das regiões de origem. Instalaram-se em Aratiba 

dedicando-se à agricultura, pecuária e comércio em geral, características estas que 

permanecem até os dias atuais. 

Inicialmente o poder público de Aratiba posicionou-se contrário a construção 

da Usina, o que causou diversos conflitos entre a ELETROSUL e os dirigentes municipais 

da época, pois a usina teria sua estrutura construída neste município, mas justamente por 

causa desses conflitos ela foi transferida para Itá, o que causou grande revolta na 

população aratibense. 

É neste município, no entanto que está a maior parte da área alagada para a 

construção da mesma. Com os royalties que a prefeitura recebe de compensação pela área 

alagada, os munícipes passaram a usufruir das melhorias proporcionadas por esse recurso 

extra nos caixas da prefeitura. 

Com a implantação da usina Aratiba perdeu 1,2 mil famílias e 21% da área, 

submersa pela usina. A arrecadação de ICMS, no entanto, saltou de R$ 4,3 milhões, em 

1998, para R$ 15,2 milhões, no ano de 2009. O atual prefeito da cidade Luiz Ângelo 

Poletto27, afirmou que o recurso é investido no bem-estar dos 7 mil moradores que ficaram. 

Com o ICMS e os royalties, o município comprou novas patrolas, calçou ruas, modernizou 

escolas, distribuiu sacas de adubo para agricultores e está concluindo uma incubadora de 

14 aviários. Na saúde a prefeitura financia o hospital da cidade com R$ 31 mil mensais e 

oferece tratamento para doenças não cobertas pelo SUS. 6.568  

Apesar das muitas críticas que a construção da usina recebeu, o atual prefeito 

Luiz Ângelo Poletto, observa que “a região está em fase de acomodação, adaptando-se à 

nova realidade, e que financeiramente, valeu muito a pena a implantação da usina” (grifo 

nosso). 

Apesar de inicialmente o município de Aratiba-RS ter se posicionamento 

contrário a implantação da usina, atualmente tem uma posição diferente. Além disso, o 

                                                 
27Entrevista realizada no dia 15 de julho de 2010, às 9h30min, na prefeitura municipal de Aratiba-RS. 
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município de Aratiba-RS é um dos maiores recebedores de royalties da usina, 

implementando grandes mudanças com estes recursos extras. A seguir poderá ser 

observado os dados dessa compensação financeira para todos os municípios atingidos. 

 

 

 

3.6. Compensação financeira (royalties) dos municípios atingidos  

 

 

A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de 

Geração de Energia Elétrica - CF foi instituída pela Constituição Federal de 1988 e trata-se 

de um percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utilização de 

recursos hídricos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) gerencia a 

arrecadação e a distribuição dos recursos entre os beneficiários: Estados, Municípios e 

órgãos da administração direta da União (ANEEL, 2010) 

Conforme estabelecido na Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com 

modificações dadas pelas Leis nº 9.433/97, nº 9.984/00 e nº 9.993/00, são destinados 45% 

dos recursos aos municípios atingidos pelos reservatórios das UHE's, enquanto que os 

Estados têm direito a outros 45%. A União fica com 10% do total28. As Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH´s) são dispensadas do pagamento da Compensação Financeira. 

As concessionárias pagam 6,75% do valor da energia produzida a título de 

Compensação Financeira. O total a ser pago é calculado segundo uma fórmula padrão: CF 

= 6,75% x energia gerada no mês x Tarifa Atualizada de Referência - TAR. Para o ano de 

2009, a TAR foi definida em R$ 62,33/MWh. 

O percentual de 10% da Compensação Financeira que cabe à União é dividido 

entre o Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal (3%); o 

Ministério de Minas e Energia (3%) e para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (4%), administrado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O 

percentual de 0,75% é repassado ao MMA para a aplicação na implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (ANEEL, 2010). 

Quadro 3: Compensação Financeira dos últimos 10 anos. 

Fonte: ANEEL, 2010. 

Org.: Kolln, A. (2010). 

 *Valores pagos a partir do mês de Junho. 

**Dados até julho. 

                                                 
28 As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH´s) são dispensadas do pagamento da Compensação Financeira. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19908001.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979433.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009984.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei20009993.pdf
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No caso da usina hidrelétrica de Itá os valores brutos pagos em 10 anos (quadro 

3) chegam a R$ 205.490.390,17, valores estes que implementam a arrecadação dos 

municípios, do estado e da União. Pode-se observar que o ano de 2006 apresenta dados 

atípicos, decorrentes de problemas hídricos, sendo um ano com um período de estiagem 

muito grande.  

Dos 11 municípios atingidos Aratiba-RS e Concórdia-SC são os mais 

impactados com a implantação da usina, perdendo assim uma área maior e 

consequentemente recebem uma compensação financeira maior.  

No quadro 4 verifica-se os valores pagos a 9 destes municípios, exceto Aratiba-

RS e Itá-SC. Apesar de alguns deles receberem valores muito baixos, outros conseguem 

aumentar substancialmente a receita municipal com esta compensação, podendo investir 

em melhorias na área da saúde e infraestrutura como informou o prefeito de Aratiba-RS. 

Ano da Compensação Valor pago Anualmente (Bruto) 

2000* 1.997.386,35 

2001 15.539.161,26 

2002 15.022.956,67 

2003 13.900.841,87 

2004 17.698.955,37 

2005 20.977.846,30 

2006 14.092.558,44 

2007 28.677.835,88 

2008 28.093.225,02 

2009 28.656.705,56 

2010** 20.832.917,45 

Total 205.490.390,17 
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Quadro 4: Compensação Financeira de nove municípios atingidos. 

Fonte: ANEEL, 2010. 

Org.: Kolln, A. (2010). 

*Dados até Julho. 

 

  

A compensação paga pela área alagada de cada município causa discordâncias 

em alguns deles, sendo um exemplo o município de Itá. Desde o início do processo de 

pagamento de royalties, a prefeitura municipal alega que deveria receber um valor maior, 

haja visto que a estrutura física da usina está instalada neste município e a foi necessário 

realocar o sítio urbano inteiro. 

Os valores pagos até o momento ultrapassam os R$ 25.022.664,79 mil (quadro 

5) e fortalecem a economia regional e principalmente de Itá-SC e Aratiba-RS.  

 

Município Atingido Valor pago em 10 anos 

Arabutã - SC 73.324,78 

Alto Bela Vista - SC 9.191.176,52 

Concórdia - SC 21.210.940,59 

Ipira  - SC 40.755,78 

Mariano Moro - RS 9.485.753,23 

Marcelino Ramos - RS 6.963.020,81 

Severiano de Almeida -RS 2.766.395,65 

Peritiba - SC 11.741,09 

Piratuba - SC 7.354.745,37 

Total 57.097.853,82 
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Quadro 5: Compensação Financeira de Aratiba-RS e Itá-SC.      

Fonte: ANEEL, 2010. 

Org.: Kolln, A. 2010. 

*Valores pagos a partir do mês de Junho. 

**Dados até julho. 

 

  
Os valores acima apresentados são a compensação financeira que os 

municípios recebem numa tentativa de amenizar os impactos advindos da implantação das 

usinas. Estes valores nem sempre são o suficiente para fomentar a economia regional. 

Após a apresentação dos grupos que participaram do processo de implantação 

da usina de Itá, serão elencadas, na sequência, algumas relações estabelecidas entre esses 

quatro grupos. 

 

 

 

3.7. Relações estabelecidas entre os grupos de poder no processo de implantação e 

consolidação da Usina Hidrelétrica de Itá-SC 

 
As relações de poder, que são definidas por meio de práticas diferenciadas e 

desenvolvidas de forma espacializada no território abordam a organização político-social 

dos diferentes grupos de poder, que materializam suas ações no território. Assim, toda e 

qualquer ação que a sociedade desenvolve no território é resultado de relações de poder 

Ano  Aratiba- Rs Itá - Sc Total 

2000* 179.042,96 92.929,59 271.972,55 

2001 1.318.354,60 694.315,50 2.012.670,10 

2002 1.203.325,11 634.396,21 1.837.721,32 

2003 1.090.933,84 575.100,76 1.666.034,60 

2004 1.388.888,70 732.326,79 2.121.215,49 

2005 1.646.160,28 868.021,85 2.514.182,13 

2006 1.024.362,75 540.147,43 1.564.510,18 

2007 2.075.237,78 1.094.274,82 3.169.512,60 

2008 2.031.538,49 1.071.232,14 3.102.770,63 

2009 2.072.286,12 1.092.718,41 3.165.004,53 

2010** 2.355.181,34 1.241.889,32 3.597.070,66 

Total 16.385.311,97 8.637.352,82 25.022.664,79 



98 

 

entre as escalas mais diferenciadas em níveis sociais, políticos, econômicos e culturais.  

A formação de um determinado grupo que articula relações de poder pode fazer 

com que ocorra uma criação diferenciada de relações que se configuram em determinados 

momentos históricos, onde poderão, ou não, se encontrar enfraquecidos por utilizarem tais 

mecanismos para dar continuidade na partilha pelo poder (SILVA, 2004, p. 23).  

O poder torna-se materializado ou virtualizado pelas formas de atuação dos 

grupos de poder. Sendo assim, poder é uma relação estabelecida entre interesses 

divergentes com fins específicos de utilização do território (EDUARDO, 2006). 

O poder é objetivação política do território utilizado para se atingir 

determinado fim e um de seus recursos é o convencimento do outro. Dessa forma, é na 

relação de poder que podemos evidenciar soluções e conflitos que podem ser gerados pela 

não associação de sua prática em relação ao outro. 

Raffestin (1993, p. 158-159) levanta a questão do poder presente no território. 

Assim, para ele: 

 
 

(…) os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto 

territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 

produtivistas. Quer se trate de relações existenciais ou produtivistas, todas são 

relações de poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar 

tanto as relações com a natureza como as relações sociais. Os atores sem se 

darem conta disso, se auto modificam também. O poder é inevitável e, de modo 

algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação que não seja marcada 

por ele. 
 

 

  O poder aqui analisado é formado por interesses político-econômicos que dão 

um conteúdo diferenciado às relações dos grupos de poder (RAFFESTIN, 1993). Tal 

afirmação se deve ao fato de que os grupos de poder estudados a empresa Tractebel, as 

prefeituras municipais, a ELETROSUL e o MAB, possuem de modo geral esse tipo de 

intenção. 

Pode-se então afirmar que, em determinados momentos, o poder torna-se 

inerente à vontade econômico-política de determinados grupos que disputam a hegemonia 

do poder, porém não anula a participação de outros, que, inseridos no momento histórico, 

têm seus interesses diferenciados dos demais que estão no poder. 

Assim, a capacidade de cada grupo de poder produzir efeitos que modificam as 

formas de organização territorial ou que, de uma maneira ou de outra, possibilitam alcançar 

seus interesses, depende, também, dessas formas de gestão, aqui entendidas como formas 

de negociação estabelecidas entre os diferentes interesses dos grupos envolvidos no 
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território e o das práticas articuladas do exercício de poder. O exercício de poder é, na 

verdade, manifestações de reorganização de forças oriundas de diferentes grupos de poder, 

que materializam suas ações dentro de um determinado território (SILVA,2004, p. 23).  

Esse poder, que se faz por alianças, define práticas diferenciadas entre grupos 

de poder que participam da mesma escala de poder ou que possuem interesses comuns. 

Além disso, pode carregar conflitos internos que permitem verificar fragmentos de 

interesses e, posteriormente, afetará a relação de poder. “O poder é uma relação instável 

em que os conflitos surgem constantemente obrigando as relações de poder a serem refeitas 

a todo o momento dentro da sociedade” (EDUARDO, 2006, p. 183). 

Raffestin (1993, p. 51-52) diferencia “Poder” de “poder”, sendo o Poder com 

letra maiúscula uma forma terminal de uma soberania política, jurídica e ideológica que se 

esconde atrás do Estado. Já o poder com letra minúscula é o poder em si, presente em cada 

relação, sendo insidioso e se aproveitando de todas as fissuras sociais para infiltrar-se até o 

coração do homem.  

Numa tentativa de precisar o poder, Raffestin (1993, p.53) discorre: 

 

Foucault fez uma série de proposições. Elas não o definem, mas são mais 

importantes que uma definição uma vez que visam à natureza do poder: a) o 

poder não se adquire; é exercido a partir de inumeráveis pontos; b) as relações de 

poder não estão em posição de exterioridade no que diz respeito a outros tipos de 

relações (econômicas, sociais etc.), mas são imanentes a elas; c) o poder vem de 

baixo; não há uma oposição binária e global entre dominador e dominados; d) as 

relações de poder são, concomitantemente, intencionais e não subjetivas; e, e) 

onde há poder há resistência e, no entanto, ou por isso mesmo, esta jamais está 

em posição de exterioridade em relação ao poder. 
 

 

Como percebemos nas proposições sistematizadas por Foucault com respeito à 

questão da essência do poder, este pode se originar e adquirir propriedades incontáveis, 

pois sua natureza provém de uma “ordem” também inesgotável em termos de 

potencialidade.  

Portanto, toda “relação é o ponto de surgimento do poder, e a intencionalidade 

revela a importância das finalidades, e a resistência exprime o caráter discrepante que 

quase sempre caracteriza as relações” (RAFFESTIN, 1993, p. 53). 

Assim uma das relações percebidas no processo de implantação e consolidação 

da usina hidrelétrica de Itá é a que ocorre entre as empresas e os atingidos. De um lado, as 

empresas não costumam pagar o valor real das propriedades das populações obrigadas a 

venderem suas terras. De outro, os atingidos colocam-se, quase sempre, contra a 
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construção das barragens, pois estas causam danos culturais, econômicos, sociais e 

ambientais.  

Como justificativa a implantação destas, as empresas utilizam o discurso de 

que irão trazer o desenvolvimento e o aumento de empregos para a região. Estes empregos, 

em sua maioria, são temporários, apenas necessários para a construção da UHE. Após a 

aprovação do projeto de construção e feitas todas as negociações ou pagamentos de 

indenizações, a população local é obrigada a se deslocar.  

De forma geral acontecem várias relações entre os grupos de poder envolvidos 

no processo de implantação e consolidação das usinas hidrelétricas, no caso específico de 

Itá. 

Na época da implantação da UHE de Itá vários sujeitos se constituíram diante 

dos mesmos discursos. Os discursos estavam pautados na inevitabilidade da construção da 

barragem e nos benefícios e prejuízos que esta traria à região. Diante dessas possibilidades 

e dos múltiplos interesses que se chocavam nesse mesmo espaço e tempo, tais discursos 

foram construindo subjetividades.  

Alguns se juntaram ao movimento social buscando ações coletivas tendo em 

vista os interesses do movimento, outros não aceitavam essa identidade que o MAB queria 

construir e optaram por outras formas de discussão junto à ELETROSUL. Essa 

multiplicidade de objetivos e de relações que se desencadearam na região do Alto Uruguai 

possibilitou a emergência do que os futuros vislumbrados. A única certeza era a de que, 

com a movimentação da ELETROSUL e dos inúmeros maquinários que viam passar pelas 

cidades, a usina ia sair do papel e o rio ia inundar o chão onde muitos habitavam. 

Neste momento, as representações e significados daquele território deram lugar 

a uma batalha em que nem todos os atingidos lutaram do mesmo lado. Nesses momentos 

de impasse, as estratégias e as lutas podem emergir através da resistência, pois, segundo 

Foucault, "onde há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência". 

O descaso da ELETROSUL para com as reivindicações dos atingidos fez o 

MAB tomar ações diretas contra o empreendimento. Os relatos dão conta de que, mesmo 

com as discussões, a empresa só se preocupava em construir logo a barragem, fazendo com 

que ocorresse a mesma coisa de sempre: depois de construída ninguém mais poderia 

reclamar, tinham que aceitar e ir embora. Assim foi com Itaipú e outras tantas hidrelétricas 

pelo país a fora. Essa intenção foi visualizada pelos atingidos quando funcionários da 

empresa demarcaram os locais para o início da construção da barragem, bem como os 

locais até onde as águas do reservatório chegariam na região atingida. Os chamados 
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"piquetes" de madeira davam a entender que brevemente as máquinas estariam represando 

o rio e depois disso seria tarde demais para lutar pelos seus direitos. 

Sendo assim, no dia 12 de abril de 1987 os atingidos começaram a arrancar os 

piquetes de madeira e atearam fogo nos mesmos. Deste dia em diante, os ânimos se 

acirraram e os conflitos se instalaram definitivamente. 

Segundo H. M (representante MAB), esse dia se tornou um marco na luta dos 

atingidos contra a ELETROSUL. 

 

Quando ficamos sabendo eles já tinham piquetiado tudo, que era pra não ter que 

negociar com nós, e ainda fomos, nos organizamos dentro de duas horas. Fomos 

lá, mais de duas mil e poucas pessoas, caminhonadas e caminhonadas. 

Arrancamos todos aqueles piquetes e metemos fogo.  
 

 

Não se sabe ao certo até que ponto essas ações determinavam ou não a adesão 

ao MAB, pois podemos pensar também que nem todos partilham de um mesmo desejo de 

luta nestes momentos de embates. 

Entretanto, as relações de poder instauradas no interior desses grupos 

contribuíram para a constituição tanto dos sujeitos que aderiram ao movimento quanto 

daqueles que preferiram ficar em suas casas "por medo da polícia". Esses fatos devem ser 

vistos a partir de uma visão conjuntural e não analítica. As diversas situações pelas quais 

passaram os moradores desta região nos possibilitam uma visão das relações estabelecidas 

num dado momento histórico. 

As lutas travadas no interior de grupos que, aparentemente, deveriam ter 

objetivos comuns, descaracterizam as linearidades e homogeneidades que muitas vezes a 

escrita ou os discursos cristalizam. Não acreditamos nas afirmativas de que os grupos 

caracterizam-se por blocos onde a identidade se constrói como algo dado ou acabado. 

Dentro dos próprios grupos que se estabelecem contrários, situações divergentes sempre 

ocorrem.  

Neste sentido, acreditamos que nem todos os comerciantes e moradores da 

cidade de Itá eram contra o MAB e nem todos os que participaram do dia em que foram 

arrancados e queimados os piquetes, eram unânimes nas lutas contra o empreendimento. 

Pelo contrário, são nestes momentos que alguns fatos vão se revelando cruciais 

na adesão ou não a um grupo ou a uma luta.  

As ações do MAB estavam extrapolando os limites que o empreendimento 

necessitava para se concretizar. Principalmente quando, no dia 12 de agosto de 1987, 
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alguns de seus membros ocuparam o canteiro de obras, ficando acampados 43 dias no 

local, reivindicando à ELETROSUL a discussão do problema das indenizações, para 

depois se decidir sobre a construção ou não da barragem. 

A partir desse momento a ELETROSUL começa a perceber a necessidade de 

dialogar, reagrupar e trazer para o debate alguns setores que antes não eram priorizados. 

Diante das ocorrências de insurreição contra o empreendimento, começaram os estudos de 

qual seria a melhor maneira para resolver os impasses que continuavam. Se, por um lado, o 

MAB tomava para si as ações contrárias ao empreendimento, do outro lado a 

ELETROSUL percebeu que nem todos os atingidos pensavam e agiam de acordo com as 

decisões tomadas pelo movimento. 

Essa divergência entre os vários segmentos da sociedade possibilitou a 

ELETROSUL estabelecer mecanismos que fizesse dela um ponto de convergência e não de 

embates.  

As intervenções do MAB no canteiro de obras e as divergências entre este 

movimento social versus prefeituras e comércio propiciaram à ELETROSUL que, no 

fundo, era a causa dessas divisões devido à construção da usina, propor uma outra 

instituição que seria capaz de estabelecer a ordem e a "transparência" nas questões 

relacionadas à indenização e projetos de amenização dos impactos ambientais. Tal 

proposta foi recusada pelo MAB por acreditarem que a nova instituição pudessem 

manipular ou se infiltrar nas discussões do movimento. 

Neste momento, as relações no interior deste movimento social se acentuaram 

e os conflitos que antes eram direcionados exclusivamente à ELETROSUL passaram a ser 

vivenciados nas calorosas discussões sobre aceitar ou não a proposta da criação da nova 

instituição. Aqueles que aceitavam a criação estavam querendo optar pela Carta de Crédito 

não se sentiam mais membros do MAB e as relações de pertencimento e não pertencimento 

passaram a influenciar as decisões entre os atingidos da usina hidrelétrica de Itá. 

Aqueles que não queriam sair de suas localidades não se sentiram inclusos nos 

objetivos do movimento e resolveram optar pela carta de crédito, sofrendo até mesmo 

pressões e duras criticas dos que queriam a união de todos pelo reassentamento. Além 

desse conflito central referente à forma de indenização, se deram vários outros conflitos de 

ordem pessoal. Estas são apenas algumas questões que demonstram as relações 

extremamente conflituosas e específicas no caso de Itá. Após diversas reuniões a grande 

maioria optou pelos reassentamentos e os contrários a esta posição preferiram a carta de 

crédito. 
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Com o término das obras da barragem, passando a euforia das festas de 

inauguração, a população que ficou às margens do reservatório pode perceber que os 

tempos eram outros. Não viam mais tantos carros do govemo cruzar as estradas da região, 

sumiram os helicópteros que sobrevoavam diariamente os arredores do reservatório, a 

movimentação dos trabalhadores que vinham até as cidades comprar seus mantimentos 

para a semana de trabalho também cessou e, o pior, muitos amigos, parentes e fregueses 

não faziam mais parte de seu convívio (JORNAL ENCHETE DO URUGUAI, 1999). 

A migração de centenas de famílias se refletia nas casas de comércio, nas festas 

das capelas, nos trabalhos comunitários das Igrejas. Os afazeres do cotidiano popular não 

voltaram ao normal, depois que a Usina chegou, até que os moradores perceberam que 

nada voltaria a ser como antes. 

No lugar do Rio Uruguai, com suas cachoeiras, quedas e saltos agora estava 

um “manso” mar de água doce e parada. Mas a calmaria destas águas fazia mais agitar do 

que acalmar os sentimentos dos moradores: sentimentos de perda, de saudade, de angústia 

diante da realidade de que “nada mais havia para fazer”. O lago era uma realidade, a usina 

já produzia eletricidade e os habitantes que antes estavam sempre naqueles arredores 

estavam em outros lugares (CRAB, 1999). 

Neste momento entra em cena outro grupo de poder que identificamos com a 

privatização da Gerasul, a Tractebel passou a produzir energia através de uma concessão 

de 30 anos. O discurso da Tractebel nos primeiros anos após a instalação da Usina era de 

desenvolvimento, de programas de aproveitamento do reservatório, de turismo e de 

crescimento econômico.  

Entretanto, nas casas, nas capelas e nas ruas as conversas divergiam muito 

daquilo que a Tractebel queria mostrar para a sociedade. Nestes locais, o momento era de 

buscar compreender o que estava acontecendo, de levantar a cabeça e continuar suas vidas 

diante das novas realidades que a usina trouxe. Nos primeiros anos após a inundação a 

população buscava se acostumar com a ausência dos amigos e com o novo território 

imposto pelo alagamento. 

Como já dissemos anteriormente, o discurso do “desenvolvimento econômico” 

foi o principal argumento do governo do Estado no marketing da Hidrelétrica. A região do 

Alto Uruguai passaria por um processo de modernização que traria riqueza aos moradores 

da região. Aliado a este discurso o governo arrumou estradas, pavimentou rodovias, 

construiu inúmeras benfeitorias nas cidades tais como Ginásios de Esportes, Escolas, obras 
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de saneamento, de eletrificação. Todas essas ações davam a impressão de que, realmente, o 

progresso tinha chegado às pequenas cidades atingidas pelos reservatórios. 

Entretanto, com o passar do tempo e com o término da construção da usina as 

coisas começaram a mudar e o "desenvolvimento" gerado pela Usina não era compatível 

com as perdas que a população sentia. Segundo Aléssio Grando prefeito de Aratiba-RS na 

época da implantação da usina: “A hidrelétrica não contribuiu para o desenvolvimento da 

região porque levou boa parte de nossa população e também alagou áreas de ótima 

qualidade e contribuiu muito pouco para a melhoria dos municípios”. 

Nas reuniões entre os superintendentes da ELETROSUL e os comerciantes das 

cidades que seriam atingidas pelo reservatório os relatos dão conta de que os 

representantes da empresa insistiam para que os próprios moradores da região investissem 

mais no comércio e nas indústrias, pois a presença da Hidrelétrica proporcionaria aumento 

de riquezas na região.  

Os comerciantes, ao sair destas reuniões, se sentiam motivados a aumentar suas 

casas de comércio e que este era o momento certo de investir. Foi o que nos relatou o 

Senhor Alberoni L. Dias de Oliveira29 prefeito de Itá na época da implantação e que 

afirmou que seus familiares venderam propriedades rurais para investir em novos 

comércios na cidade. Na fala dele podemos notar a indignação em relação aos 

representantes da ELETROSUL. “Não tenho nada contra a UHE de Itá, mas sim com o 

abuso cometido por parte deles com as promessas enganosas para o povo dessa cidade. 

Pediram investimento em nossos comércios e no dia de hoje não temos como sustentá-los”. 

O sentimento de fracasso era visível quando nos confessava sua experiência: o 

apoio dos comerciantes à implantação da hidrelétrica foi uma das causas dos conflitos com 

o movimento social que lutava contra a barragem, pois os interesses divergiam 

drasticamente. Destas e outras divergências se desencadearam as relações tão críticas entre 

os comerciantes e o MAB como vimos anteriormente. Para as lideranças do MAB o 

“pessoal do comércio” era ganancioso e só pensavam no dinheiro. Porém, há de se 

perceber que o processo se deu de diversas formas e em temporalidades múltiplas.  

Para além dessas relações entre MAB e comerciantes apoiados pela prefeitura 

de Itá, que sempre se posicionou favorável a construção da usina, ou entre aqueles que 

migraram e os que permaneceram está a falta de um levantamento preciso sobre a situação 

posterior à obra. Esses dados são de responsabilidade da empresa empreendedora do 

                                                 
29 Entrevista realizada no dia 12 de agosto de 2011, às 9h, na residência do entrevistado. 
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projeto que tem o dever de estabelecer formas de amenização aos impactos sofridos por 

todos os atingidos, sejam eles direta ou indiretamente. Esta hipótese pode ser confirmada 

ao analisarmos a declaração dada pelo representante da Tractebel, Ivair Guimarães30, que 

afirma que a empresa mantém diversos projetos de incentivo a compensação ambiental 

causada pela usina, mas que na área social ainda é bastante carente. 

Percebe-se que a empresa Tractebel busca amenizar os impactos advindos da 

implantação da usina. No entanto não age de forma direta e efetiva na criação de projetos 

que possibilita esta mitigação.  

Os argumentos utilizados para explicar os problemas e os benefícios causados pela 

UHE de Itá, na época da sua implantação e atualmente, perpassam pelos interesses dos 

diversos grupos envolvidos, não apresentam uma lógica cronológica e nem causal. 

Portanto, não é possível definir acertos e equívocos do processo, o que possibilita a 

ampliação desta discussão no futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Entrevista concedida por telefone no dia 16 de agosto de 2011, às 16h10min. 
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Tendo como objetivo principal investigar a reorganização do território 

amaneirado pela Usina Hidrelétrica de Ita/SC, quando de sua implantação e consolidação, 

buscamos compreender a participação e o papel dos grupos dos grupos de poder 

envolvidos no processo, quais sejam, a ELETROSUL estatal responsável pela implantação 

da obra, as prefeituras municipais de Itá-SC e Aratiba-RS, a Tractebel, empresa privada 

que adquiriu a concessão de produzir energia através de um processo de privatização e o 

Movimento dos atingidos por Barragens (MAB).   

É importante ressaltar que os conflitos advindos das relações de poder que se 

materializam ou não no território influenciado pela usina hidrelétrica de Itá-SC estão longe 

de serem completamente esclarecidos em função dos diversos ditames e normas que se 

produziram ao longo dos anos. 

Entretanto, a pesquisa nos proporcionou elementos para a identificação dos 

grupos de poder que atuaram e atuam nesta reorganização territorial. Neste sentido, a 

mudança dos sítios humanos resultam, já no primeiro momento, em transformações 

importantes no urbano-rural e local/regional, do ponto de vista da sua des-re-estruturação, 

que são consideradas apenas minimamente, pois são vistas de uma perspectiva puramente 

técnica ou como simples “obra de engenharia civil”. 

Assim, no âmbito dos grupos de poder, as relações pouco se firmaram, já que 

estas foram efêmeras ou momentâneas no sentido de se ajustarem à medida que o momento 

lhes conviesse e se dissolvessem com igual facilidade. 

 O mais marcante, talvez, tenha sido a participação, daquela população, em um 

movimento social de contestação e resistência aos impactos negativos do processo de 

instalação da hidrelétrica. Em âmbito geral, o MAB, movimento social no qual se 

identificam atingidos direta e indiretamente pela implantação de usinas, constitui-se como 

forma de resistência e re-territorialização, um campo de relações através do qual a 

consciência social do político e da política na vida cotidiana ganham corpo, conduzindo 

seus integrantes a um re-pensar sobre suas condições territoriais e sobre o significado – 

tanto no cotidiano como no território nacional – do espaço político e da cidadania através 

de um re-territorialização politizada.  

As empresas envolvidas, tanto a ELETROSUL quanto a Tractebel foram 

alheias a todo o processo, produzindo apenas aquilo que lhes conferia o poder da instalação 

ou da consolidação da usina, com desigualdades que vão além do papel do Estado, pois 

este não se fez representar enquanto instituição mediadora das relações em sociedade.  
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As prefeituras dos municípios de Itá-SC e Aratiba-RS assistiram ao processo, 

cada uma a sua maneira, e buscando ora aproveitar as transformações como elementos 

positivos ora sendo contrárias aos ditames do Estado e do setor privado por verificarem a 

desterrritorialização de suas existências, em especial em Itá, que desfez-se e refez-se sem 

perceber-se. Mudamos!  

Para finalizar, sabemos que muito ainda há de se pensar, refletir e buscar 

intervir para que processos como estes não se repitam e que outras comunidades não 

precisem ser desterritorializadas, abruptamente, para que o Brasil produza energia. Que 

formas alternativas sejam alcançadas. Por fim, esperamos que o desenvolvimento de 

movimentos contestatórios e críticos ao modo como vem sendo realizados estes 

empreendimentos também possibilitem o surgimento de um direito, o direito ao lugar, 

tarefa, esta sim, fundamental para que nos tornemos mais “autores” dos movimentos da 

sociedade em que vivemos. 
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