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Visão Geral

• Objetivo: Catalogar e avaliar as transformações nos modos de vida das 

populações ribeirinhas

• Pesquisadores: Vanessa Boanada, Maira Fainguelernt, Laura Castro

• Metodologia utilizada em Altamira e Volta Grande

• 36 questionários junto a ribeirinhos auto-identificados reassentados (2015)

• Cerca de 57 horas de entrevistas semi-estruturadas sobre percursos de vida

com reassentados no Jatobá (2016)



Visão Geral

• Observação participante e reunioes coletivas em Altamira e Volta Grande do 
Xingu, ilhas de ocupação tradicional e beiradão até o Itatá (2011-2013, 2015-
2016)

• Análise de Resultados

• Quem é o Ribeirinho?

• Impactos no modo de vida em Altamira

• Impactos no modo de vida na Volta Grande

• Recomendações (ou melhor, questões ainda por serem resolvidas)



Quem é o ribeirinho?

• “A gente simplifica demais falando em ribeirinho. É uma definição ampla e vazia

de conteúdo”

• “Precisa dar uma característica para essa população, para poder proteger. E o 

que se quer proteger: é a população ou seus recursos materiais?”

• “Empreendedor enxergou as atividades do ribeirinho, não o ribeirinho”

• “Sempre entenderam que alguns grupos rurais não têm formas de vida próprios”



Quem é o ribeirinho?

• “Primeira vez que ouvi falar em indígenas e ribeirinhos citadinos”

• “Depois de 30 anos estudando Belo Monte, ninguém viu isso?”

• Relação com a dimensão e localização da obra (proximidade com o meio urbano

e áreas de ocupação tradicional consolidada)



• Questionamentos científicos válidos

• Questionamento, quando perpetuado no tempo sem resposta, leva à exclusão
sistemática

• Invibilização no processo de avaliação de impacto

• Negação de modo de vida específico

• Desqualificação no processo de negociação

• Divisão social no aspecto relacional

• Desarticulação da capacidade representativa

Quem é o ribeirinho?



Ribeirinhos

• Reconhecido pela literatura sobre Amazônia, mas pouco estudado em relação às

populações indígenas em terras delimitadas.

• Desenvolveu-se de forma gradual como resposta adaptativa a partir de 

processos de migração e miscigenação engendrados em diferentes épocas

históricas em ciclos de "boom and bust" desde o Diretório de Pombal, passando

pelas políticas de transplante de trabalhadores nos períodos da borracha, 

seguido de ocupação de agricultores promovida pela abertura da 

Transamazônica.







Ribeirinhos
• Mudanças socioculturais engendradas pela intermitência de ações de políticas

públicas e movimentos populacionais induzidos direta e indiretamente pelas

mesmas.

• Na maioria dos casos, dispersão territorial conectada pelos locais de pesca, 

laços de parentesco e acesso a serviços é a tônica da mobilidade ribeirinha.

• Combinam uma produção diversificada e sazonal de pesca, produtos agrícolas, 

e extrativismo a partir do conhecimento real da terra e do rio (local-específico).



Ribeirinhos
• Grupos de distintas origens, ocupando territórios diferentes, que compartilham

algumas práticas culturais, econômicas e socioambientais em que a centralidade

do rio se faz presente.

• Há também o elemento de auto-identificação relacional, dentro de uma

sociedade dominante (ref. ILO 169)











Ribeirinhos

• Apesar de nem todo o ribeirinho ser o mesmo (ou ter a mesma origem), para

fins de direitos (avaliação de impacto, inclusão no processo de negociação e 

compensação condizente), uma classificação adequada significa visibilização e 

garantia.



Ribeirinhos Urbanos?

• A adaptabilidade característica do ribeirinho respondeu também à maior urbanização

da Amazônia

• Dupla moradia: um pé na cidade, outro no rio

• Acesso a serviços: saúde, educação, registros públicos

• Escoamento da produção e acesso a mercados consumidores

• Acesso a mercado de trabalho sazonal (diárias)

• Relaçoes de parentesco se desenvolveram

• Não é casa de veraneio!



Centralidade de Altamira





Ribeirinhos Urbanos?

• Acesso a mercado de trabalho sazonal (diárias)

• Relaçoes de parentesco se desenvolveram

• Não é casa de veraneio!

• Como fica este processo (que foi gradual) com a chegada de Belo Monte?





Removidos









Principais Impactos: Altamira

• Removidos direta ou indiretamente das moradias próximas ao rio e 

igarapés em Altamira e de ilhas e beiradas ao longo do Xingu

• Negociação: A negociação foi feita individualmente com a Norte Energia, não
coletivamente. 

• A maior parte das pessoas não se organizou enquanto grupo, e não
obteve assistência de advogados ou representantes publicos.

• As condições de negociação foram diferentes para cada família atingida. 
Alterando-se ao longo do tempo



Principais Impactos: Altamira

• Positivo:

• Não alaga mais

• Possui conexão com saneamento básico

• Negativo: Deslocados pela água e desconectados pela terra
• coleta de lixo,
• qualidade da água encanada e a frequência do serviço,
• falta de infraestrutura de comércio , 
• a violência no bairro,
• distância do centro,
• falta energia
• custo de vida



Principais Impactos: Altamira

• Tecido social: Não participam de atividades comunitárias propostas no bairro

• Perda de Renda: Aposentados são únicos que não perderam a renda, os que
viviam de trabalhos domésticos no centro ou dependiam da proximidade do rio 
sim

• As mulheres que se declaram dona de casa, também pescam de fato
• Frete aumenta custo de produção, não competitiva com "peixe importado"



Resultado: Altamira

• Adaptação das residências dos que resolvem ficar
• Intenção de mudança (segunda etapa do processo de deslocamento) para áreas

rurais ou outros estados
• Renegociação para obter acesso ao rio novamente











Principais Impactos: Volta Grande

• Reunião coletiva com ribeirinhos da Volta Grande.

• Escanear mapa e apontar principais problemas.

• Na Volta Grande: “A tendência é as pessoas se afastarem do rio, indo para o 

interior em propriedade rural, apesar de manterem casa nas comunidades”.



Principais Impactos: Volta Grande





Mudanças na Volta Grande

• "Nao impactados" abaixo da barragem

• Medo

• Impacto na navegabilidade (tempo, banzeiro, inadequaçao das embarcacoes tra

dicionais)

• Quantidade da água (vazao reduzida)

• Qualidade da água (dejetos, poço como alternativa – falta de eletricidade)



Mudanças na Volta Grande

• Alteraçoes na pesca (luz, qualidade da água e transposiçao de peixes)

• Tecido social abalado: indígenas e nao indígenas e a luta por acesso a 

reconhecimento e direitos

• Primeira etapa de processo de migraçoes indiretamente forçadas e sem

monitoramento (Ilha da Fazenda Fantasma)



Mudanças na Volta Grande

• Busca por terras: reocupaçao de ilhas do Xingu 

(abandonadas pelos seringueiros) e/ou beirada e ao longo de igarapés 

para plantio de cultivos alternados (complementar à pesca)

• Busca por conexao alternativa aos mercados consumidores destes produtos e 

serviços públicos via Transamazônica

• Vulnerabilidade a pressoes de madereiros

• "Novo" passivo para futuros projetos, ex. Mineraçao.







O que demonstra o estudo?

• Modos de vida alterados por completo; irreversivelmente em alguns casos

• Ações de mitigação e compensação não deram respaldo aos ribeirinhos

• Falta de acompanhamento/monitoramento posterior

• Demanda "bottom-up" gerou, finalmente, um referencial para a visibilização de 

ribeirinhos



O que demonstra o estudo?

• Foi criado um diálogo ribeirinho (após demanda da sociedade civil, MPF,

estudos grupo de apoio)

• Processo foi se adaptando ao longo do tempo (criação de reassentamento em

local mais próximo ao rio e abertura de diálogo para reocupação de ilhas e beiradas

remanescentes)



Discussões (que continuam em aberto)

• Tempos: “Hoje temos a capacidade de construir coisas maiores em menos

tempo, mas os processos inerentemente sociais tem outros tempos. Se for se 

exigir que as ações sejam conduzidas ao mesmo tempo, estão fadadas ao

fracasso”

• “Pela enésima vez estamos deslocando questões de planejamento para 

o último momento do licenciamento ambiental”



Discussões (que continuam em aberto)

• Vazio institucional, carências estruturais

• Intermitência da atençao de politicas públicas (respondendo ao modelo de 

ecologias de crise)

• Papel do empreendedor em relação ao passivo social

• Mazela herdada pelo setor elétrico: “lacuna de políticas públicas torna

o empreendedor o salvador da pátria”



Discussões (que continuam em aberto)

• Forma de se licenciar empreendimentos hidrelétricos: qual o valor atribuído aos

aspectos socio-econômicos?

• Quem tem competência?

• Quem paga?

• Desejabilidade/sustentabilidade de hidrelétricas: a responsabilidade social 

coletiva



Obrigada!

vanessa.boanada@unisg.ch
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