Programação
ST08 – Questões fundiárias antes e depois das
barragens
Coordenação: Rosa Acevedo Marin – NAEA/UFPA
Alfredo Wagner de Almeida – UEA/UFAM
Anthony Oliver Smith – University of Florida - EUA
Estrutura fundiária da área atingida pela barragem. Diferentes formas de tratamento
dispensadas aos atingidos pelas agências encarregadas da construção e da operação das
barragens. Política indenizatória. Valorização da terra situada na borda do lago, resultando na
expulsão da população não atingida e na concentração da propriedade fundiária no seu
entorno.

1 de Dezembro de 2010
1ª sessão: Estado, fronteira e conflitos fundiários
A ação do estado na construção de barragens e os seus rebatimentos territoriais: as novas
formas de uso da terra e questão agrária após a construção da barragem de anagé - BA.
Gedeval Paiva Silva – MGEO/UFBA
Guiomar Inez Germani – Geografar/UFBA
Bases fundiárias da governança ambiental: um estudo de caso sobre barragens
Rodrigo Constante Martins - UFSCar
Expansão da fronteira e novos conflitos no baixo Amazonas: confluência entre mineração em
Juruti e Usina hidrelétrica em Altamira
Suely Rodrigues Alves - NAEA/UFPA
Joelle Katiussia Macedo da Silva - NAEA/UFPA
Lanna Peixoto - NAEA/UFPA
2ª Sessão: Dinâmicas sociais e territoriais e responsabilidades governamentais
Sobradinho, 30 anos depois
Ghislaine Duque – UNIVASF
O Planejamento Regional no Brasil e seus impactos: – A nova dinâmica sócio-territorial após a
transposição do rio Piumhi – MG. O resgate histórico de uma transposição quase esquecida no
tempo.
João Luís Martins da Silva - Unesp
Barragens na Bahia: uma análise crítica sobre os impactos sócio - ambientais e a
responsabilidade do Estado
Leila Santana da Silva - Faculdade Ruy Barbosa
A Obrigatoriedade da Elaboração e Implementação dos Planos Ambientais de Uso e
Conservação do Entorno dos Reservatórios Artificiais
Liliana Pimentel - Ibama/UNINOVE

2 de Dezembro de 2010
3ª sessão:Gênero, saúde e meio ambiente
A degradação ambiental a partir da construção da barragem lagamar no município de Pinhão SE
Ademario Alves Santos – FJAV
Crislaine de Carvalho Correia - FJAV
“Por isso nós queremos praticar pra falar”: mulheres indígenas contra as barragens.
Renata da Silva Nobrega - IFRO/PNCSA
Gênero e Saúde reprodutiva: o caso das moças atingidas pela UHE Baguari nos distritos de
Periquito e Pedra Corrida – MG.
Leoneci Ermelinda Silva Storck de Oliveira. – UNEC
Jorge Luiz de Goes Pereira - UFRRJ
Pôster
Influencia da criação de projeto agroextrativista na recomposição dos modos de vida dos
ribeirinhos: O caso da ilha de jacaré Xingu - PA
Raquel Rodrigues da Poça - UFPA
Amintas Lopes da Silva Júnior - UFPA
Cleidiane do Rosário Costa - UFPA
Paula Vanessa da Silva e Silva - UFPA
Sandro Luis da Trindade Pinheiro - UFPA
Aquiles Vasconcelos Simões - UFPA

