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INTRODUÇÃO 
Conforme dados do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB (2002-2004) em níveis globais, 

45.000 barragens já foram construídas atingindo diretamente 80 milhões de pessoas no mundo. No 

Brasil, a extensa rede hidrográfica possibilita a construção de barragens o que facilita o 

aproveitamento energético que já inundou 34.000 km2. O potencial brasileiro está estimado em 260,3 

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

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

impactos ambientais, outros 20% do potencial está no sul, nas bacias dos rios Paraná e Uruguai 

(MAB, op. cit.). 

 

O modelo capitalista de desenvolvimento econômico não atribui grande importância aos prejuízos 

ecológicos e sociais que a construção de hidrelétricas pode ocasionar.  

 
Os impactos sociais das barragens em ambientes à jusante tendem a resultar em 
complexas interações entre impactos ambientais e econômicos... A dependência 
das comunidades a jusante em atividades econômicas dependentes do fluxo do rio 
mostram que impactos sociais refletem impactos ecológicos. (ADAMS, 2000 apud 
SILVEIRA, 2004. p. 6-7). 

 

Em Mato Grosso, de acordo com Sonoda (2001), a bacia do Alto Paraguai, cuja região de Manso faz 

parte, possui uma área 361.666 km², com um potencial hidrelétrico ainda não estimado (ALHO et 

al.,2003). Segundo Toledo (2003) a Hidrelétrica de Manso produz um volume de 7,4 bilhões de m3 e 

ocupa uma área de 387 km2, essas áreas estão distribuídas nos municípios de Chapada dos 

Guimarães onde está sua maior parcela com 263 km2, Nova Brasilândia ficando em segundo lugar 

com 58 km2 e Cuiabá com 66 km2, todos esses municípios estão localizados no Estado de Mato 

Grosso.  
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O município de Chapada dos Guimarães limita-se com os municípios de Nova Brasilândia, Campo 

Verde, Santo Antônio do Leverger, Rosário Oeste e Cuiabá. De acordo com Ribeiro (1997-1998) 

encontra-se localizado à 62 km da capital do estado, com uma área de 6.494,02 Km2 e situa-se nas 

coordenadas 15º 17’25” latitude sul e 55º48’15” longitude oeste de Greenwich.  

 

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

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

coordenadas geográficas 14º52’ de latitude sul e 55°48’ de longitude oeste. Este local abriga as 

famílias remanejadas de seus locais de moradia após serem atingidas direta e indiretamente pela 

construção da hidrelétrica. 

 

 
Figura 01: Localização do Assentamento Mamede Roder nas margens do Lago de Manso, Mato 

Grosso-Brasil. 

Fonte: Klemp; Soares, 2005. 

 

O atual Assentamento Mamede Roder era uma grande fazenda de denominação homônima que 

envolvia áreas das localidades de Pedra Preta, Mata do Cipó e João Carro. Mamede Abdala Roder é 

originalmente o nome do comprador das terras que foram deixadas de herança aos filhos de um 

antigo proprietário da Sesmaria Mamão (de 12.553 hectares), no ano de 1942. 

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

grileiros e garimpeiros se instalaram nos barrancos do rio Manso e da Casca, atraídos pela presença 

de diamantes. Várias comunidades sem a posse legal das terras já habitavam o local.  

 

Antes do alagamento essas famílias viviam primordialmente da agricultura e mineração e também 

praticavam atividades extrativistas como a coleta do pequi, palha de coqueiro e ervas medicinais 
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além de apresentarem grande riqueza cultural através das pecualiaridades de suas crenças e modo 

de vida.   

 

Com a construção da Barragem de Manso essa realidade mudou drasticamente. Em 30 de novembro 

de 1999 as comportas foram fechadas e no ano 2000 as comunidades que viviam na região foram 

removidas para novos assentamentos, entre eles, o Assentamento Mamede Roder.  

 

Mediante o contexto descrito, o objetivo do presente texto reside em descrever e analisar a situação 

atual das famílias residentes no Assentamento Mamede Roder. 

 

 

METODOLOGIA 
Para a elaboração deste trabalho foi adotada uma abordagem qualitativa, onde foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e documentais em livros, revistas e Internet, além de trabalho de campo, 

onde foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os moradores e representantes do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e registro fotográfico. Os dados coletados foram 

discutidos e analisados pelo grupo, tendo em vista a elaboração do artigo. 

 
 
ALGUNS CONCEITOS SOBRE O CAMPO BRASILEIRO 
O debate acerca do que se convencionou chamar de “base econômica dos pequenos produtores 

familiares” vem sendo há muito motivo de várias publicações, tendo como seus mais importantes 

teóricos Chayanov e Kautsky.  

 

Chayanov escrevia que o campesinato continuaria e se adaptaria a nova realidade econômica 

capitalista do campo, enquanto Kautsky acreditava que a chegada do modo de produção capitalista 

levaria ao desaparecimento das pequenas propriedades, tirando delas a característica de 

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

 

Apesar de expressarem pontos de vista divergentes em relação a continuidade ou não da pequena 

propriedade, ambos concordavam que manter a estrutura da produção familiar como tal, frente ao 

grande empreendimento agrícola, se tornaria cada vez mais desafiador para o campesino. 

 

Neste sentido, o motivo pelo qual se busca entender a situação dos assentados do “Mamede Roder” 

tem sua vertente principal num grande empreendimento do modelo econômico capitalista, não de 

uma grande propriedade agrícola como previa Chayanov e Kautsky, mas sim uma hidrelétrica de 

grande porte, que apesar de ser construída sob a alegação de viabilizar o progresso e o 

desenvolvimento econômico, tem causado, por outro lado, graves prejuízos as pessoas e as 

comunidades que apresentavam características de pequenas unidades familiares.   
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Para Kautsky (apud Paulino, op. cit.), a partir do momento em que fossem submetidos às 

inconstâncias do capitalismo mercadológico, os agricultores familiares seriam proletarizados. O 

trabalho temporário ou auxiliar seria o responsável pela fragilização da estabilidade da produção 

familiar.  

 

Já Chayanov observa que a agricultura camponesa não estaria condicionada a uma realidade 

econômica – comercial imutável, ela seria capaz de coexistir com a grande propriedade e ainda mais, 

contrair novas tecnologias e fontes de rendas. O referido autor, sugere que a base econômica das 

propriedades familiares poderia estar ligada diretamente à propriedade ou poderia vir de atividades 

desempenhadas fora do seu âmbito.  

 

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

assentamentos. Para Silveira (1998): 

 

Os assentamentos, depois de longas lutas pela conquista da terra, também 
se deparam hoje com o problema da busca da consolidação econômica. 
Como eles não escapam a aquela lógica de expropriação, busca, dentro 
dela, alternativa de sobrevivência que combinam diversos graus de adoção 
de tecnologias “modernas”. (1998. p. 103) 

 

No contexto dos assentamentos rurais estão aqueles destinados a abrigar as famílias atingidas pela 

construção de hidrelétricas. No sistema capitalista estas obras se justificam pela necessidade de 

geração de energia para fomentar o crescimento econômico. La Rovere (1992, p. 191) ressalta os 

obstáculos presentes nas decisões de planejamento de grandes centrais hidrelétricas no Brasil: 

 

Inexistência de dados básicos sobre as condições ambientais e sociais pré-
existentes nas áreas afetadas pelos empreendimentos hidroelétricos, 
acarretando elevados custos e prazos para sua coleta. A avaliação de 
impacto exige que se assegure a participação na tomada de decisão dos 
diversos grupos afetados pelos empreendimentos (em termos de 
segurança ou saúde, por algum tipo de perda econômica, de patrimônio 
estético ou cultural e de preservação de recursos naturais). 
 

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

e científicos pela Universidade Católica de Goiás, Instituto Goiano de Pré-história e Antropologia. 

Neste relatório consta: levantamento histórico, geográfico, antropológico e arqueológico. Os objetivos 

desses documentos foram recolher material de valor histórico, levantar o acervo cultural da população 

para subsidiar o processo de transferência e indenização. 

 

Pode-se encontrar também outras informações importantes presentes no Relatório de Impactos 

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

predominantes na região de Manso, os aspectos da posse das propriedades rurais, além de, trazer 

informações detalhadas sobre a reprodução social das comunidades, abordando principalmente, 

aspectos relacionados à base da economia e os hábitos culturais. 
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CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS E GEOGRÁFICAS NA CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM 
A paisagem da região de Chapada dos Guimarães era dividida em fazendas, algumas originárias das 

Sesmarias implantadas no município à partir de 1780. Segundo estudos elaborados pela 

Universidade Católica de Goiás (2001-a) é possível concluir que a posse da terra na área ocorria 

através de heranças, concessão de terras devolutas ou compra.  

 

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

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

 

... compreende uma superfície ondulada, que foi rebaixada até o leito do 
rio, esculpida em rochas, das Formações Botucatu e Bauru, ambas de 
origem continental, de composição arenosa e de rochas de formação 
basalto, areníticas, calcáreas, filitos e quartzitos visíveis no leito do rio e em 
escarpas ou afloramentos rochosos. (BRASIL, 1997 apud ALHO, 2003). 

 

A cobertura vegetal da bacia do Manso é caracterizada como Cerrado. O clima da região é agradável 

com temperatura média entre de 27,6ºC a 23ºC. Segundo Silveira (2004) a classificação de Köppen 

aponta o clima da região como sendo do tipo AW, Tropical Semi-Úmido, com dois períodos distintos: 

um seco, de maio a outubro, e outro chuvoso, de novembro a abril.  

 

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

Umetsu (2004) gerar eletricidade, além de controlar enchente e irrigação, facilitar a navegação, além 

de melhorar o turismo e as atividades de lazer, recebendo o nome de APM – Manso (Aproveitamento 

Múltiplo de Manso).  

 

 

A REALIDADE A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE MANSO PARA AS 
FAMILIAS ATINGIDAS 
Pode-se afirmar que as mudanças ocorridas na vida das famílias com a implantação de Manso foram 

negativas, pois a retirada de suas terras férteis na beira do rio e a fixação em terras de baixa 

fertilidade, desestruturou o modo de vida tradicional, que garantia a subsistência econômica familiar. 

  

 

Apesar de atualmente viverem em lotes de 15 hectares, em casas de alvenaria, famílias demonstram 

insatisfação, nas palavras de um relocado, “são casas bonitas por fora, mas por dentro quando 

chove, o telhado vira peneira”.  

 

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

elementos naturais locais. (Quadro 1) 
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Quadro 1 - Materiais do meio natural utilizados na construção das moradias  

Parte da moradia Material utilizado 

Fundações Aroeira; Vinhático 

Paredes Madeira branca especialmente a taboca, barro, estrume de boi, embira para as 

casa de pau-a pique. palha de babaçu, tijolos de adobe 

Cobertura Folhas das palmeiras: babaçu, buriti, guariroba e capim sapé. O madeiramento 

era feito de tabocas  

Piso Terra batida; cupinzeiros; cimento queimado. 

Portas e janelas Madeira trabalhada em processo semi-industrial; nervuras de folhas de babaçu

Fonte: Universidade Católica de Goiás, 2001-b 

Org. Onélia Carmem Rossetto 

 

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

cursos d’água evidenciando extrema dependência dos mananciais através da irrigação das roças, da 

lavagem de roupa, do banho, da preparação dos alimentos ou ainda, para saciar a sede. 

 

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

de babaçu, ainda assim, os habitantes do Assentamento Mamede Roder, preferem o antigo modo de 

vida. Na tentativa de manter características da vida anterior a barragem é comum encontrar ao lado 

das casas de alvenaria, cômodos construídos do modo tradicional. 

 

Em entrevistas realizadas com os moradores do Assentamento Mamede Roder fica clara a 

insatisfação com o modo de vida atual, principalmente no que concerne às oportunidades de trabalho, 

elemento que está ligado diretamente à subsistência. Os discursos saudosistas sempre relatam as 

roças plantadas próximas ao rio, os peixes que eram pescados todos os dias por homens, crianças e 

mulheres, a caça e até mesmo os trabalhos temporários do garimpo e nas fazendas da região.  

 

Dados da Eletronorte (1987) evidenciam que a atividade econômica predominante na região do 

Manso era a agricultura de subsistência, os principais produtos cultivados eram a mandioca, o arroz, 

o milho, a banana e o feijão destinados à subsistência. Toledo (2003) acrescenta a estes produtos a 

batata doce, a abóbora, o maxixe, o quiabo, o pepino, o algodão e o mamão.  

 

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

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMPAER e, segundo os assentados, não são de 

boa qualidade.  

 

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

textural, também podendo ser encontrado o brumado ou acinzentado de textura média, devido a 

predominância dos solos arenosos profundos de coloração vermelha a amarela, com baixa fertilidade 

amenizada mediante a aplicação de calcário, magnésio e adubações de potássio e fósforo.  
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Atualmente no Assentamento Mamede Roder a maior dificuldade é a baixa fertilidade do solo somada 

à precária assistência técnica e à falta de verbas para aquisição de insumos agrícolas. Os pequenos 

produtores familiares deixaram para trás áreas férteis próximas as margens dos rios que não exigiam 

nenhuma técnica ou agroquímico nem tampouco investimentos de capital para torná-las produtivas. 

 

Além disso, a assistência técnica fornecida pelo Governo Estadual para melhorar a produção, não 

estabeleceu boa convivência, tornando-se comum reclamações. Segundo um assentado, o calcário 

jogado nas plantas queimaram-nas. Em uma outra entrevista, a assentada afirmou que o técnico da 

EMPAER forneceu o veneno e pediu para aplicá-lo na plantação, porém sem as devidas instruções, o 

resultado foi que seu filho após a utilização do veneno sentiu-se mal. 

 

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

principalmente devido a baixa qualidade do solo. Segundo o depoimento da entrevistada, hoje o que 

colhe é insuficiente para o consumo familiar o que prejudica diretamente a criação de animais, pois 

estes dependem da compra de ração e remédios.  

 

Após a instalação da Hidrelétrica as grandes fazendas foram inundadas e os proprietários 

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

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

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

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

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

 

Segundo o coordenador local do MAB a realidade do assentamento não mudou muito desde a sua 

implantação, pois, os projetos direcionados a produção agrícola, desde o primeiro momento 

esbarraram-se na baixa fertilidade do solo e a falta de uma assistência técnica adequadas às 

características peculiares das famílias. Ele relata que a saída defendida por todas as famílias é o 

reassentamento, e para isso, eles já visitaram novas áreas, entretanto FURNAS alega não possuir 

recursos para adquiri-las. 

 

Atualmente o assentamento enfrenta uma forte seca, que já tem causado a morte de algumas 

cabeças do gado leiteiro e provocado a perda das lavouras. Essa situação preocupa os assentados, 

que dependem dos lucros da produção para pagarem os empréstimos feitos pelos agricultores 

através do PRONAF, cujas parcelas já se avizinham.   

 

Em relação a alguns projetos de recuperação da base econômica, podemos citar a instalação de uma 

farinheira e a confecção de artesanato, que vinham sendo discutidos pelos assentados, porém não se 

viabilizaram, pois no primeiro caso não há produção suficiente, devido as más condições do solo, já o 
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artesanato depende de assistência do governo, através de cursos de aprendizagem e 

comercialização. 

 

Desta forma segundo o coordenador do MAB o que está mantendo as famílias, além do trabalho 

cotidiano em suas roças, e algum trabalho externo, é a bolsa de R$ 240,00 oferecida por FURNAS, 

além do programa social do Governo Federal, o Bolsa Família.   

 

De acordo com o coordenador local do MAB o movimento continua muito forte e coeso, sendo o 

principal objetivo da luta das famílias é conseguir viabilizar junto à FURNAS uma nova área com 

solos férteis, escolhida sob supervisão do movimento. Para isso o MAB contará no próximo ano com 

quatro técnicos agrícolas oriundos do próprio assentamento que contribuirão para a implantação das 

atividades agrícolas do novo assentamento. Além disso, já poderão contribuir na escolha da nova 

terra.  

 

Enfim, resgatar o modo de vida e a base econômica familiar dissolvida ou transformada no processo 

de transferência, é o principal desafio da população relocada, do movimento social e do poder 

público. Entretanto, a difícil realidade das famílias sugere soluções mais rápidas, principalmente no 

tocante a subsistência econômica, pois foi a mais fragilizada com o processo de realocação.   

 

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

aspectos subjetivos relacionados à cultura das pessoas que vivem em pequenas comunidades, 

sendo submetidas a um mesmo modo de vida que ultrapassa gerações e, que ao serem relocadas, 

sofrem danos praticamente irreparáveis na sua felicidade e dignidade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho expõe algumas dificuldades que vem sendo enfrentadas na busca de soluções 

para a reparação dos problemas causados às famílias pela construção de Manso. Contribui para 

refletir e buscar alternativas, no sentido de amenizar a situação dos assentados e a longo prazo 

buscar soluções para a questão energética.  

 

Primeiramente deve-se começar a mudar o rumo da política energética do Brasil que desde sua 

origem tem causado a desagregação de cidades e povoados tradicionais. Isso poderá evitar novos 

traumas para as famílias que construíram sua identidade num determinado local e não precisem se 

deslocar e se desprender do que até então é o mais importante para a vida deles, sua cultura. 

 

A formulação de uma solução para a realidade que se instalou em Manso deve contar primeiramente 

com a participação das famílias. Hoje os assentados e o MAB lutam pelo reassentamento das 

famílias em uma terra própria para o cultivo das roças, porém não se tem uma previsão de quando 

isso acontecerá e nem se todos serão contemplados.   



III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia Agrária 
Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira – Presidente Prudente, 11 a 15 de novembro de 2005 

 

A premissa básica para o sucesso de ações reparadoras no local deve ser a participação dos 

atingidos pela Barragem na tomada das decisões. Até agora as famílias vem sendo ignoradas quanto 

ao projeto inicial da construção do lago, a transferência para a nova área e por último os projetos de 

recuperação da capacidade produtiva. Também não ocorreu, com as famílias, uma discussão a cerca 

da importância da obra para o conjunto da sociedade. Fazendo com que compreenda a complexidade 

do projeto implantado, que talvez minimizaria a rejeição.  

 

As formas de superação dos impactos negativos e transformação da realidade atual dos atingidos 

pela Barragem de Manso, sem dúvida é uma tarefa de FURNAS e do poder público. Entretanto, as 

famílias trazem consigo propostas de soluções mais adequadas a sua características culturais. Não 

observar isso, poderá significar a repetição de situações como a rejeição das famílias à assistência 

técnica agrícola e as casas construídas por FURNAS.  

 

Essas propostas, certamente devem ser analisadas com maior profundidade envolvendo distintos 

representantes de vários segmentos sociais, contudo, o fato que ora se impõem reside na urgência 

de soluções para amenizar a situação dos assentados e delinear cenários positivos e mais 

promissores para o futuro dos atingidos. 
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