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1. Resumo 

Durante a realização dos estudos para instalação de hidrelétricas, seja durante o inventário hidrelétrico, 

que investiga o potencial para geração de energia numa determinada bacia hidrográfica, ou durante o 

estudo de viabilidade, voltado especificamente para um projeto1, costumam surgir questionamentos da 

população sobre os impactos do alagamento de propriedades para a formação do reservatório. 

Estes questionamentos podem gerar mais dúvidas e ansiedade na população, podendo afetar 

negativamente o projeto ao criar ou exacerbar tensões, conflitos e instabilidade existentes.  

Este documento tem por objetivo apresentar: 

i. Os conceitos gerais sobre reassentamentos involuntários; 

ii. As ações previstas nas diferentes etapas de implantação de usinas hidrelétricas: planejamento e 

estudos, instalação e operação; e 

iii. As garantias legais e boas práticas relacionadas aos reassentamentos involuntários provocados 

pela implantação de hidrelétricas. 

Espera-se, com isso, contribuir para esclarecer as dúvidas da população que pode vir a ser impactada pela 

implantação de hidrelétricas e reduzir a assimetria de acesso à informação entre empreendedores, órgãos 

de governo e população atingida2.  

Esta iniciativa é resultado das atividades do Plano de Comunicação e Relacionamento com a Sociedade da 

Usina Hidrelétrica (UHE) Bem Querer, que identificaram o tema “reassentamento involuntário” como 

relevante para fins de esclarecimento junto às partes interessadas no licenciamento ambiental do 

empreendimento. 

2. Reassentamento Involuntário 

O reassentamento involuntário é resultante da aquisição de terras necessárias para implantação de uma 

hidrelétrica. Segundo a legislação brasileira, os projetos hidrelétricos são enquadrados como utilidade 

pública e por isso os bens necessários à implantação e funcionamento do empreendimento poderão ser 

desapropriados. Nesse caso, as pessoas ou as populações atingidas não podem impedir a aquisição da 

terra ou a restrição do uso da terra, e por isso o reassentamento é chamado de involuntário.  

O direito à indenização pela perda de terras e benfeitorias é assegurado pelo Decreto-Lei n. 3365, de 

21/06/1941, que também determina que não cabe à justiça decidir se são verificados ou não os casos de 

utilidade pública. Caso as partes (empreendedor e proprietário de imóveis ou benfeitorias atingidos) não 

 
1 Projetos hidrelétricos são considerados de utilidade pública pela legislação brasileira (Decreto lei n. 3365, de 21/06/1941), havendo 

necessidade de aquisição de terras para implantação do projeto e formação do reservatório.  

2 O conceito de população atingida adotado neste Informe Técnico compreende os integrantes de populações sujeitos aos impactos 

descritos no art. 2º do Decreto n. 7342, de 26/10/2010. 
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entrem em acordo de forma amigável, cabe à justiça determinar o valor da indenização. Uma vez 

comprovado que as tratativas para realização de acordo amigável foram esgotadas, o empreendedor 

poderá solicitar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a emissão da Declaração de Utilidade 

Pública3, que autoriza a desapropriação do imóvel e continuidade das obras, mesmo que a justiça não 

tenha concluído o processo para determinação do valor da indenização. 

O reassentamento involuntário pode resultar em deslocamento físico (relocação) ou em deslocamento 

econômico (perda de acesso a bens ou fontes de renda e/ou subsistência). Associado ao deslocamento 

físico, pode-se ainda considerar mudanças sociais nas comunidades de destino ou anfitriãs4, ou nas 

comunidades que foram parcialmente deslocadas. 

Na ausência de medidas adequadas para o reassentamento, a literatura relata diversos impactos possíveis 

sobre a população atingida. No sentido de evitar e reduzir ao máximo os impactos e riscos à população 

atingida, a legislação e as boas práticas apontam 11 diretrizes básicas que devem guiar o reassentamento 

involuntário (Figura 1). 

 
3 Resolução Aneel n. 919/2021  

4 Localidades/comunidades onde as famílias deslocadas involuntariamente, ou seja, que moravam nas propriedades que foram adquiridas 

para implantação da hidrelétrica serão reassentadas e passarão a residir. 
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Figura 1 – Diretrizes básicas para o reassentamento involuntário. *Capacidade de manter seus meios de 
produção e modos de vida 

Os impactos da formação do reservatório, que incluem os impactos do reassentamento involuntário, são 

objeto de avaliação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), no âmbito do licenciamento ambiental. A 

Figura 2 apresenta a correlação das etapas do projeto com as etapas previstas no licenciamento ambiental 

e no processo de reassentamento. 
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Figura 2 – Etapas do projeto (planejamento e estudos, implantação e operação), licenciamento ambiental 
(licença prévia 5, licença de instalação 6 e licença de operação 7) e a interação com o reassentamento 

3. Planejamento e Estudos 

Nos estudos de inventário hidrelétrico, investiga-se o potencial hidráulico para geração de energia numa 

determinada bacia hidrográfica e, após ponderações do ponto de vista técnico, econômico e 

socioambiental, são indicados os melhores grupos de aproveitamento hidrelétrico. Essas ponderações 

incorporam, dentre outros aspectos (sociais, econômicos e ambientais), o princípio de evitar e reduzir ao 

máximo a necessidade de deslocamento de população.  

Na fase de estudos de viabilidade do projeto hidrelétrico, explora-se na análise de alterativa de projeto a 

solução com nenhum deslocamento, ou, se não for possível, com a menor necessidade de deslocamento 

de população. Essa análise faz parte do EIA, que também avalia os potenciais impactos gerados pela 

aquisição de terras ou de restrições ao seu uso, e indica um conjunto de medidas para minimizar esses 

impactos adversos.  

 
5 Licença que aprova a localização, as características técnicas e a viabilidade socioambiental do projeto.  

6 Licença que autoriza o início das obras para implantação da hidrelétrica. 

7 Licença que autorização o enchimento do reservatório e o início da operação da hidrelétrica para geração de energia.  
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Um EIA de boa qualidade vai apresentar, de forma compreensível, os impactos decorrentes do 

reassentamento involuntário, identificando a população atingida e caracterizando aspectos 

socioeconômicos e modos de vida dessas populações, atendendo aos princípios de transparência e 

participação social. No âmbito federal, o Decreto nº 7.342/2010 e a Portaria Interministerial nº 340/2012 

estabelecem diretrizes e procedimentos para a execução do Cadastro Socioeconômico (CSE) para fins de 

identificação, quantificação, qualificação e registro da população atingida por empreendimentos de 

geração de energia hidrelétrica. 

3.1. Cadastro Socioeconômico 

O objetivo do CSE é reunir informações que servirão de subsídio para mitigar, reparar e compensar, de 

forma adequada, a população atingida pelos impactos causados pelos empreendimentos hidrelétricos.  

A realização do CSE fica a cargo da empresa responsável pelos estudos de viabilidade do projeto 

hidrelétrico (estudos de engenharia, EIA, entre outros). De acordo com a Portaria Interministerial nº 

340/2012, serão cadastradas as pessoas que vivem, trabalham ou exercem atividade que possa ser 

atingida pelo empreendimento, tais como os exemplos apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Perfis sociais e econômicos dos potenciais atingidos que deverão fazer parte do Cadastro 
Socioeconômico 

São resultados do CSE, a divulgação de uma lista de cadastrados, o armazenamento das informações em 

um banco de dados e o registro da lista no cartório da região. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7342.htm
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/pri2012340.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/pri2012340.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/pri2012340.pdf
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Todas as informações levantadas no CSE são importantes para traçar um perfil socioeconômico do 

indivíduo ou da população atingida e caracterizar as relações da população com o meio em que vive. Essas 

informações são essenciais e servem como base de apoio para a etapa de negociação entre 

empreendedores e atingidos acerca da reparação dos prejuízos provocados à população em função dos 

impactos da implantação da usina hidrelétrica. Essas informações também são úteis para medir a 

eficiência do programa de reassentamento quanto à qualidade de vida dos atingidos antes e depois do 

empreendimento. As informações do CSE poderão subsidiar, ainda, os gestores públicos no que diz 

respeito ao planejamento e à elaboração de políticas públicas em favor da população atingida.  

O empreendimento, como agente causador de possíveis perdas e prejuízos à população atingida, tem a 

responsabilidade e o compromisso de promover ações indenizatórias e compensatórias, além de dar 

encaminhamento às medidas mitigadoras dos impactos (MME, 2012). Assim, a Aneel deve incluir, nos 

contratos de concessão de uso do bem público e nos editais de leilão, cláusula específica sobre 

responsabilidades do concessionário, frente ao cadastro socioeconômico da população atingida por 

empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, conforme prevê o Decreto 7.342/2010. 

O concessionário é o titular das licenças ambientais e responsável por executar as medidas mitigadoras 

previstas no EIA e deve atender as condicionantes das licenças prévia, de instalação e de operação.  

3.2. Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras são apresentadas no EIA e organizadas na forma de Programas Socioambientais. 

Os títulos dos programas podem variar de um estudo para o outro, porém é essencial que a descrição dos 

programas contenha os objetivos, diretrizes e cronograma para um plano de ação de reassentamento e 

reestabelecimento das condições de vida dos atingidos. 

4. Instalação 

O programa de reassentamento apresentado no EIA será detalhado no Projeto Básico Ambiental (PBA) e 

é requisito para emissão da Licença de Instalação. O programa deve seguir as orientações, conteúdo 

mínimo e procedimentos solicitado pelo Ibama (Nota Técnica nº 98/2012 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA). 

4.1. Boas Práticas 

A partir de guias, manuais e referências de boas práticas nacionais e internacionais, entende-se que o 

conteúdo do programa de reassentamento deve contemplar: 

(a) Engajamento das partes interessadas e controle social; 

(b) Definição do perfil de vulnerabilidade dos atingidos e estratégia de comunicação; 

(c) Elaboração do caderno de preços; 

(d) Delimitação das áreas afetadas pelo projeto e definição da data de corte para elegibilidade à 

indenização; 

(e) Elaboração do cadastro fundiário; 

(f) Critérios de elegibilidade e categorização da população atingida; 
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(g) Modalidades de reparação para cada categoria; 

(h) Etapas e processos de negociação; 

(i) Suporte e assessoria técnica e jurídica à população deslocada; 

(j) Monitoramento das condições de vida da população reassentada. 

São apresentadas a seguir as boas práticas identificadas para cada elemento. 

4.1.1. Engajamento com as partes interessadas e controle social  

As informações relevantes sobre as etapas do processo de reassentamento devem ser amplamente 

divulgadas em linguagem e plataformas apropriadas aos diferentes grupos atingidos. Além da 

transparência na divulgação de informações, deve-se estabelecer estratégias de engajamento para efetiva 

participação da população atingida e demais partes interessadas em todas as etapas do processo. 

Entre as partes interessadas, podem ser incluídas as diferentes esferas do governo, populações atingidas, 

responsável pelo projeto, representações comunitárias, grupos vulneráveis, comunidade anfitriã, 

Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil organizada que atue na garantia dos direitos da 

população atingida. 

A formação de espaços participativos destinados ao diálogo e controle social deve ser estimulada, como 

a criação de grupos de trabalho, fóruns, comitês e seminários. Esses espaços se destinam à tomada de 

decisão compartilhada e acompanhamento dos processos de indenização e relocação, e o 

reestabelecimento das atividades econômicas e de subsistência atingidas. A gestão desses espaços, por 

meio da capacitação e instrumentalização das partes interessadas é importante para a integração entre 

as populações atingidas e comunidades anfitriãs, debate e resolução de conflitos e monitoramento das 

atividades. 

Na etapa de execução do programa recomenda-se adotar um mecanismo de reclamações. Desta forma, 

o empreendedor pode registrar e tomar as providências da forma e no tempo corretos.  

4.1.2. Definição do perfil de vulnerabilidade dos atingidos e estratégia de 
comunicação 

Quando identificado o perfil de vulnerabilidade dos atingidos devem-se adotar medidas diferenciadas de 

prioridade e suporte, assim como linguagem e plataformas apropriadas para divulgação das informações. 

A situação vulnerável pode decorrer do local de moradia, grau de instrução, idade, deficiência física ou 

mental, pobreza extrema, entre outros. 

4.1.3. Elaboração do caderno de preços  

A elaboração do caderno de preços tem por objetivo fornecer os elementos necessários para avaliação 

de imóveis das áreas a serem adquiridas para implantação de uma UHE, incluindo o valor da terra nua e 

das benfeitorias reprodutivas (como plantações) e não reprodutivas (como casas, currais etc.), com base 

nas normas técnicas NBR 14653 (partes 1 a 7), que tratam da Avaliação de Bens. O caderno de preços 

também apresenta os critérios adotados para a definição dos valores e subsidia as negociações e o laudo 

de avaliação dos imóveis.  
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4.1.4. Delimitação das áreas afetadas pelo projeto e definição da data de corte 
para elegibilidade à indenização 

Com a demarcação da cota de inundação, da Área de Preservação Permanente (APP) do futuro 

reservatório e de outras áreas interferidas pelo empreendimento, é possível identificar as propriedades 

efetivamente atingidas e as pessoas que serão deslocadas pelo projeto. Nessa etapa, deverá ser 

claramente definido e divulgado o prazo final de elegibilidade dos atingidos. Pessoas que porventura 

venham a se instalar na área do projeto após o prazo final de elegibilidade não terão direito à indenização 

ou assistência. 

4.1.5. Elaboração do cadastro fundiário, físico e socioeconômico 

Também fazem parte do programa de reassentamento a elaboração do cadastro fundiário, físico e 

socioeconômico que tem por objetivo o levantamento de documentação e identificação das propriedades 

interferidas pelo empreendimento, o levantamento de quantitativos, por meio da medição das áreas e 

benfeitorias passíveis de serem indenizadas e o levantamento e identificação dos proprietários/posseiros 

e não proprietários com vínculo com os imóveis ou áreas interferidas pelo empreendimento. 

4.1.6. Critérios de elegibilidade e categorização da população atingida 

O Cadastro Socioeconômico servirá como base para definição da população atingida pelo 

empreendimento. As categorias previstas pela legislação brasileira para compensações são enquadradas 

nos seguintes grupos: 

Categorias Definição 

Proprietário Detém a propriedade (título legal) do terreno e das benfeitorias 

Ocupante ou posseiro Ocupante sem titulação legal ou com titulação imperfeita 

Não proprietário 

Não detém a propriedade ou posse do imóvel, mas tem relação de 
residência e ou trabalho e pode ser classificado como:  

• Agregados: vivem em propriedade de terceiros, com ou sem 
remuneração; 

• Arrendatários: arrendam áreas para agricultura ou pecuária e 
fazem pagamento fixo ao proprietário, independente da 
produção. Tem ou não contrato escrito; 

• Comodatários: mantêm vínculo de residência e/ou produção com 
a propriedade sem pagamento ao proprietário; 

• Empregados ou assalariados: mantêm vínculo de residência e 
trabalho com a propriedade, formalizado ou não; 

• Inquilinos: mantêm vínculo de residência ou comercial com a 
propriedade com pagamento de valor fixo e; 

• Meeiros ou parceiros: mantêm vínculo de trabalho e/ou 
residência com a propriedade com pagamento de parte da 
produção ao proprietário. Tem ou não contrato escrito 

Assentado em projeto de 
Assentamento Rural 

Detém cessão ou título do órgão responsável e direito de 
propriedade sobre as benfeitorias implantadas no seu lote 

Pescadores e aquicultores 
Produtores das atividades pesqueiras ou que utilizem recursos 
pesqueiros dentro do polígono do empreendimento, em áreas não 
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Categorias Definição 

proibidas por lei e que percam as áreas de exercício, inviabilizando a 
atividade 

Produtores, comerciantes e 
prestadores de serviço locais  

Que tenham seu estabelecimento ou atividade inviabilizados, 
afetando a renda, a subsistência e o modo de vida 

Produtores e trabalhadores das 
atividades pesqueiras e extrativistas ou 
que utilizem recursos pesqueiros ou 
naturais em áreas não proibidas por 
lei, como pescadores, aquicultores, 
mineradores e garimpeiros 

Que tenham o acesso ou atividade de manejo dos recursos naturais e 
pesqueiros inviabilizados, afetando a renda, a subsistência e o modo 
de vida 

 

4.1.7. Modalidades de reparação para cada categoria 

As modalidades de reparação aos atingidos pelos danos causados pelos empreendimentos hidrelétricos 

podem variar a depender da categoria do atingido e das diretrizes adotadas pelo empreendedor, mas 

devem seguir a legislação (Figura 5). 

 

Figura 4 – Modalidades de reparação recomendadas pelo Ibama 

Como exemplo de modalidades de indenização por categoria, apresentamos a seguir dois casos concretos 
de Programa de Aquisição e Indenização de Terras e Benfeitorias de usinas hidrelétricas. 
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Quadro 1 – Opções de modalidades de indenização da UHE Belo Monte 

Vínculos com a propriedade Indenização 

Proprietário não residente de área rural com título 
legal ou Posseiro cuja posse seja mansa e pacífica, 
sem contestação de qualquer dimensão 

• Indenização de terras e benfeitorias 

Proprietário residente de área rural com título legal 
ou Posseiro cuja posse seja mansa e pacífica, sem 
contestação – imóveis acima de 4 módulos fiscais 

• Indenização de terras e benfeitorias 

• Reassentamento no remanescente caso seja viável 
economicamente com relocação das benfeitorias e 
indenização pela parte atingida 

Proprietário residente no imóvel com título legal ou 
Posseiro, cuja posse seja mansa e pacífica, sem 
contestação – imóveis entre 1 e 4 módulos fiscais 

• Indenização de terras e benfeitorias 

• Relocação assistida (carta de crédito) – para imóvel 
totalmente afetado ou parcialmente afetado, porém 
com área remanescente sem viabilidade econômica 
e não se interessa pela opção de reassentamento 

• Reassentamento no remanescente, caso seja viável 
economicamente, com relocação das benfeitorias e 
indenização pela parte atingida 

Proprietário residente no imóvel com título legal ou 
Posseiro, cuja posse seja mansa e pacífica, sem 
contestação – imóveis abaixo de 1 módulo fiscal 

• Indenização de terras e benfeitorias 

• Relocação assistida – para imóvel totalmente 
afetado ou parcialmente afetado, porém com área 
remanescente sem viabilidade econômica e não se 
interessa pela opção de reassentamento 

• Reassentamento no remanescente caso seja viável 
economicamente com relocação das benfeitorias e 
indenização da parte atingida 

• Reassentamento Rural individual em áreas 
remanescentes ou Reassentamento Coletivo 

Parceiro ou meeiro, arrendatário, agregados, 
outros proprietários do mesmo imóvel 

• Reassentamento Rural individual em áreas 
remanescentes ou Reassentamento Coletivo 

Trabalhadores rurais, regulares ou sazonais, que 
trabalham nos imóveis rurais afetados e que deles 
dependem economicamente: empregados 
permanentes ou temporários 

• Acompanhamento da nova situação de emprego e 
moradia. Reassentamento Coletivo 

Ocupantes de imóveis que serão parcial ou 
totalmente afetados e que, embora nele residam, 
não possuem nenhuma atividade produtiva. 
Demais atingidos que não possuem direitos sobre a 
propriedade 

• Acompanhamento da nova situação de emprego e 
moradia. Reassentamento Coletivo 

Ocupantes em situação de vulnerabilidade social 
localizados na ADA 

• Acompanhamento da nova situação de emprego e 
moradia. Reassentamento Coletivo 

Trabalhadores de atividade extrativista vegetal 
• Acompanhamento da nova situação de emprego e 

moradia. Reassentamento Coletivo 

Fonte: Adaptado do Projeto Básico Ambiental UHE Belo Monte – Plano de Atendimento à População Atingida. 
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Quadro 2 – Opções de modalidades de reparação de um caso da usina hidrelétrica Sinop 

Categoria Opções de modalidades de reparação 

Proprietários 

• Indenização de terras e benfeitorias 

• Carta de crédito com limite de valor. Acima do limite foram feitas indenizações e 
abaixo também possibilitou o remanejamento. Apoio logístico na mudança e na 
busca, seleção e aprovação da área para compra. Assistência técnica e social; 
monitoramento da reinserção social e verba de manutenção mensal, com prazos 
determinado 

Posseiros 

• Indenização de benfeitorias a ele atribuídas 

• Indenização de terras mediante anuência do proprietário 

• Carta de crédito: apoio logístico na mudança e na busca, seleção e aprovação da área 
para compra. Assistência técnica e social; monitoramento da reinserção social e verba 
de manutenção mensal, com prazos determinados 

Não proprietários 

• Indenização de benfeitorias mediante anuência do proprietário 

• Carta de crédito: apoio logístico na mudança e na busca, seleção e aprovação da área 
para compra. Assistência técnica e social; monitoramento da reinserção social e verba 
de manutenção mensal, com prazos determinados 

Todas 
• Reassentamento em área remanescente: com apoio logístico na mudança e 

assistência técnica e social; bem como monitoramento da reinserção social e verba de 
manutenção mensal com prazos determinados 

Fonte: Adaptado do Plano de Negociação da UHE Sinop 

Dentre as boas práticas do processo de reparação identificadas nos documentos que abordam o tema, 

destacamos as seguintes: 

• Os reassentamentos coletivos são vistos como opção prioritária, uma vez que favorecem a 

manutenção dos laços de parentesco, de vizinhança e culturais; 

• No âmbito da indenização financeira, as soluções estruturantes devem ser construídas em 

conjunto, em detrimento de indenizações financeiras individuais; 

• Opção livre e informada das alternativas de reparação; 

• Indenização prévia em dinheiro pelas perdas materiais, contemplando: o valor das propriedades 

e benfeitorias; os lucros cessantes, quando for o caso; e recursos monetários que assegurem a 

manutenção dos níveis de vida até que as famílias e indivíduos alcancem condições pelo menos 

equivalentes às anteriores; 

• Reparação pelos danos morais individuais e coletivos decorrentes dos transtornos sofridos em 

processos de remoção ou evacuação compulsórias, englobando: a) perda ou alteração dos laços 

culturais, de sociabilidade ou dos modos de vida; b) perda ou restrição do acesso a recursos 

naturais, a locais de culto ou peregrinação e a fontes de lazer; e c) perda ou restrição de meios de 

subsistência, fontes de renda ou de trabalho; 

• Implantação de projetos de reassentamento rural ou urbano mediante processos de autogestão; 

• Formulação e implementação de planos de recuperação e desenvolvimento econômico e social, 

com o objetivo de recompor ou integrar arranjos e cadeias produtivas locais e regionais que 

assegurem ocupação produtiva, compatíveis com os níveis de qualificação e experiência 

profissionais, e capazes de proporcionar a manutenção ou a melhoria das condições de vida; 
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• Compensação social como forma de reparar as situações consideradas imensuráveis ou de difícil 

mensuração, como o rompimento de laços familiares, culturais, redes de apoio social, mudanças 

de hábitos, destruição de modos de vida comunitários, danos morais e abalos psicológicos; 

• Opções de propriedade em substituição de igual ou maior valor, garantia de propriedade, 

características equivalentes ou melhores, vantagens de localização ou indenização pecuniária, no 

caso de pessoas deslocadas fisicamente; 

• Priorização da indenização em espécie (por exemplo, gado ou bens móveis/passíveis de 

transferência), ao invés de dinheiro; 

• Níveis de indenização em dinheiro devem ser suficientes para substituir a terra e outros bens 

perdidos pelo custo total de reposição nos mercados locais; 

• Indenização pelo custo integral de reposição da perda ou outra assistência adequada para 

restabelecer meios de subsistência, com garantia de participação social na elaboração das 

soluções, quando a aquisição da terra resultar em deslocamento econômico; 

• Indenização aos comerciantes pelo custo de restabelecer atividades comerciais em outros locais 

ou outra atividade alternativa, pela receita líquida perdida durante o período de transição e pelos 

custos de transferência e instalação do comércio.   

• Caso outros meios de subsistência ou níveis de renda sejam afetados, as pessoas devem receber 

oportunidades para melhorar ou, pelo menos, recuperar seus meios de obtenção de renda, níveis 

de produção, acesso aos recursos naturais e padrões de vida. Nesses casos, pode-se considerar 

oportunidades alternativas para obtenção de renda as linhas de crédito, treinamento ou 

oportunidades de emprego. 

4.1.8. Critérios para seleção da área de destino 

O assentamento deverá ser oferecido à população atingida como opção no processo de reparação. Para 

a elaboração de proposta de assentamento coletivo, o programa definido pelo Ibama deverá estar 

alinhado, no mínimo, com as seguintes ações quanto aos assentamentos rurais: 

• A terra deverá ter aptidão agrícola, atestada por avaliação técnica, com emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), e com apresentação da capacidade de uso do solo e da 

capacidade de suporte da área; 

• As dimensões dos lotes deverão ser compatíveis com as práticas agropecuárias desenvolvidas na 

região e seu tamanho mínimo equivalente a um Módulo Fiscal; 

• Cada propriedade deverá ter minimamente residência, luz, água potável e sistema de 

esgotamento sanitário;  

• Cada propriedade deverá ter disponibilidade de água para dessedentação animal e/ou para uso 

agrícola; 

• A propriedade deverá ser entregue cercada, com área de pastagem e/ou produção preparada 

considerando o calendário e práticas da região; 

• As residências deverão ser construídas de forma a atender a composição familiar;  

• Deverão ser apresentados três projetos diferentes de casas para escolha do atingido; 



 

17 

 

• O reassentamento deverá ter toda infraestrutura instalada, antes da mudança dos atingidos; e 

• O assentamento deve ser equipado com a infraestrutura necessária que garanta condições de 

produção para geração de renda familiar igual ou superior à obtida antes do assentamento. 

Em relação aos assentamentos urbanos, os seguintes pontos devem ser contemplados: 

• As dimensões dos lotes e residências deverão ser compatíveis com a composição familiar; e 

• Deverá ser garantida a implantação de infraestrutura de serviços essenciais, como água, luz e 

esgoto, além de condições de iluminação e ventilação conforme normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). 

No sentido de identificar outras práticas consideradas como relevantes para seleção da nova área de 

destino, destacamos: 

• A localização deverá ser o mais próximo possível da área anterior, de preferência dentro da área 

de influência da obra ou comunidade de origem das famílias atingidas, ou na região e no município 

habitados pelos atingidos, consideradas as preferências das pessoas com relação à realocação 

para comunidades e grupos preexistentes, visando preservar vínculos familiares preexistentes e o 

acesso aos equipamentos e bens e serviços utilizados;  

• A área de reassentamento deverá possuir características equivalentes às pré-existentes, como 

capacidade de uso da terra, disponibilidade de área para construção de moradia, benfeitorias e 

infraestrutura básica;  

• As áreas deverão contar com acesso a transporte, mercado e serviços públicos essenciais; 

• O valor de mercado da área de reassentamento deverá ser equivalente à área anteriormente 

ocupada;  

• A caracterização da população moradora nas proximidades e a identificação de fontes potenciais 

de conflito ou cooperação entre hospedeiros e reassentados; 

• As condições de moradia devem, no mínimo, reproduzir as anteriores quanto às dimensões e 

qualidade da edificação e serem adequadas à estrutura das famílias, com respeito aos padrões 

construtivos e estéticos regionais, com utilização de materiais previamente acordados com os 

atingidos e com garantia de conforto térmico; 

• A existência de espaços e equipamentos de uso comum, como áreas de lazer, que permitam a 

sociabilidade e vivência coletivas, sempre que possível observando os padrões prevalecentes no 

assentamento original; 

• O reassentamento deverá ocorrer em terras economicamente úteis, que possibilite a continuidade 

das atividades econômicas pré-existentes, após feita uma avaliação de sua viabilidade 

agroeconômica e ambiental; 

• A qualidade de solo e a topografia devem ser compatíveis com as áreas originárias e as atividades 

produtivas previamente desenvolvidas pelas famílias  

• A definição de soluções de terra agrícola e/ou pasto, qualidade do solo, declividade, acesso à água, 

preparação e plantio inicial da terra e estratégia de melhor uso do solo; 
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• A qualidade ambiental das áreas deve ser assegurada, descartando áreas contaminadas com riscos 

geotécnicos ou que coloquem em risco a saúde ou a segurança dos atingidos. 

• A garantia de acesso a áreas e bens comuns de utilização da população (como rios, florestas, áreas 

de cultivo), bem como àqueles relativos à identidade cultural, material e imaterial (como 

cemitérios, espaços religiosos e de memória) e àqueles para prática de lazer e de convívio social e 

comunitário (como praças, campos de futebol e salões comunitários). Devem ser respeitadas as 

instituições socioculturais existentes das pessoas deslocadas e de quaisquer comunidades 

anfitriãs. 

• As opções de residência devem ser adaptadas às necessidades de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, como idosos e pessoas com deficiências físicas, com garantia de acessibilidade de 

todos os espaços públicos e comunitários. 

• Os novos locais devem oferecer melhores condições de vida.  

4.1.9. Etapas e processos de negociação 

Após a elaboração do caderno de preços, a delimitação das áreas afetadas pelo projeto, o 

estabelecimento da data de corte, a elaboração do cadastro fundiário, físico e socioeconômico e a 

definição dos critérios de elegibilidade e modalidades de reparação, tem início o processo de negociação 

entre o empreendedor e a população atingida. 

Cada propriedade terá seu laudo de avaliação, considerando as terras e benfeitorias e os quantitativos 

levantados no cadastro físico e com base nos valores apresentados no caderno de preços. 

A Nota Técnica nº 98/2012 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA estabelece que o laudo de avaliação deve ser 

disponibilizado ao atingido para análise antes da escolha da opção para reparação e para que este se 

manifeste quanto ao laudo, cabendo apresentação de contraproposta. Além disso, os laudos de avaliação 

deverão ser disponibilizados em cartório para consultas judiciais ou das partes interessadas. 

Entre as boas práticas para os processos de negociação destacam-se as seguintes: 

• Negociação preferencialmente coletiva sobre os parâmetros para o estabelecimento de valores 

indenizatórios e eventuais compensações;  

• Opção de realização de negociações coletivas, sempre que demandadas por comunidades e/ou 

grupos familiares 

• Padrões para indenização transparentes e aplicados de maneira uniforme a todas as populações 

e pessoas atingidas pelo reassentamento. 

• Pagamento da indenização feito à mulher ou conjuntamente ao casal  

• Garantida a titulação imediata dos lotes urbanos e rurais, preferencialmente em nome das 

mulheres. 

O processo de aquisição das terras e de reassentamento tem início nas áreas que irão abrigar o canteiro 

de obras, áreas de empréstimo e local do barramento do rio, pois são essenciais para iniciar a construção 

da hidrelétrica. A aquisição e reassentamento nas áreas que vão abrigar o reservatório da hidrelétrica 



 

19 

 

podem ocorrer ao longo da etapa de construção, e devem estar concluídos no momento do enchimento 

do reservatório. Um resumo das principais atividades da etapa de instalação é apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Principais atividades executadas na etapa de implantação de hidrelétricas relativas ao 

reassentamento involuntário 

5. Operação 

Concluído o processo de aquisição e reassentamento, ou seja, o pagamento das indenizações e relocação 

da população das áreas atingidas, deve-se estabelecer programas de assessoria técnica para recuperação 

econômica e social, e de monitoramento das condições de vida população reassentada. 

5.1. Suporte e assessoria técnica à população deslocada para recuperação 
econômica e social 

Os programas de assessoria técnica devem objetivar o reestabelecimento das atividades produtivas e a 

geração de oportunidades para que a população deslocada se beneficie adequadamente do 

desenvolvimento proporcionado pelo projeto, por meio de melhoria e diversificação das fontes da renda, 

nível construtivo da moradia, nutrição familiar, acesso à infraestrutura de serviços e mercados, e acesso 

aos mecanismos de financiamento. Os programas de assistência técnica devem ser elaborados 
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conjuntamente com os grupos sociais dos atingidos, respeitando as diversidades culturais e regionais e 

considerando seu conhecimento e estratégias de vida. 

 

5.2. Monitoramento das condições de vida da população reassentada 

O programa de monitoramento das condições de vida busca medir a efetividade do programa quanto a 

recomposição de moradia, atividades econômicas e a qualidade de vida dos reassentados ou 

remanescentes, por meio de indicadores qualitativos e quantitativos construídos com a participação das 

partes interessadas. O período de duração do programa deve ser acordado entre as partes interessadas 

a saber, o empreendedor, a população atingida e o órgão licenciador, e não ser inferior ao tempo de 

execução das medidas mitigadoras.  

Após o período estabelecido de assessoria e monitoramento, deve-se considerar uma análise conclusiva 

e avaliação “ex-post” da situação das famílias. Nesse caso busca-se verificar processo de adaptação das 

famílias e o grau de aceitação às novas condições de vida como, por exemplo, deslocamento ao trabalho, 

dúvidas e inseguranças, conforto e adaptação à nova moradia, melhorias introduzidas no padrão de vida 

e acesso aos serviços públicos e equipamentos sociais. 

6. Conclusões 

A implantação de hidrelétricas, consideradas infraestrutura de utilidade pública, demanda a 

desapropriação de terras, que deverá ser realizada conforme legislação em vigor. Nesse processo, deve-

se prezar pelas negociações realizadas em comum acordo de forma justa, transparente e amigável. Para 

tanto, os empreendedores devem seguir as recomendações não apenas previstas em lei, como também 

as boas práticas internacionais.  

Nesse sentido, destacam-se o oferecimento de diferentes opções para reparação e indenização, a adoção 

de mecanismos de reclamação para fins de mediação de conflitos e acompanhamento dos processos de 

negociação por terceiros, a divulgação de informações em linguagem acessível e adequada para o 

engajamento das partes interessadas na definição das modalidades de reparação e de seus mecanismos 

de implantação. Busca-se, com essas medidas, garantir, dentre outros aspectos, a reparação de todos os 

atingidos, a proteção de grupos vulneráveis, a preservação dos modos de vida e meios de produção em 

condições iguais ou superiores nas comunidades onde as famílias dos atingidos serão reassentadas.  

Como forma de manter a população informada e reduzir a assimetria de informação entre 

empreendedores, órgãos de governo e população atingida recomenda-se a participação da população 

atingida nos estudos e atividades desenvolvidos para a implantação de hidrelétricas, desde os estágios 

iniciais do seu planejamento e ao longo de todo processo de licenciamento ambiental. 
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