
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Movimentos Sociais e participação social 
 

Depois da catástrofe: a luta dos atingidos e a intervenção 
estatal após o rompimento da barragem Algodões no Piauí 

 
 

                               Léia Lima Soares 1 

                             Masilene Rocha Viana2 

 

Resumo: Pesquisa que analisou a luta dos atingidos e a intervenção estatal após o 
rompimento da barragem Algodões em 2009 no município de Cocal, Estado do Piauí, 
enfatizando os processos de articulação e mobilização dos atingidos numa longa jornada 
política e jurídica por direitos. Através de metodologia qualitativa a partir de entrevistas com 
sujeitos envolvidos (atingidos e agentes públicos) e análise documental, identificou-se 
formas de luta empreendidas com demandas e estratégias focadas em ações institucionais 
para a reparação dos danos e indenizações bem como pífias respostas do Estado nos 
processos e negociações revelando inabilidade e dificuldades no enfrentamento público da 
catástrofe. 
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Abstract: Research that analyzed the struggle of those affected and state intervention after 
the rupture of the Algodões dam in 2009 in the municipality of Cocal, Piauí State, 
emphasizing the processes of articulation and mobilization of those affected in a long political 
and legal journey for rights. Through a qualitative methodology based on interviews with 
involved individuals (affected and public agents) and documentary analysis, forms of struggle 
were identified with demands and strategies focused on institutional actions for the 
reparation of damages and indemnities as well as faint State responses in the Processes 
and negotiations revealing inability and difficulties in facing the catastrophe publicly. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Tendo como fio condutor a luta dos atingidos por barragens, a presente comunicação 

apresenta suscintamente os resultados de pesquisa com foco na análise do processo de 

mobilização política dos atingidos pelo rompimento da barragem Algodões, no município de 

Cocal, Estado do Piauí, visando a garantia de direitos e a reparação de danos junto aos 

órgãos públicos de distintas esferas de governo3. A pesquisa buscou responder a 

inquietações quanto ao processo de mobilização política dos atingidos pelo rompimento da 

barragem junto ao poder público estadual na busca de garantia de direitos, como atuaram 

as organizações e entidades da sociedade civil na assistência aos atingidos e como o poder 

público a partir dos diversos órgãos responsáveis interviram na questão socioambiental.  

A catástrofe de Algodões ocorreu no ano de 2009, quando a barragem rompeu, 

ocasionando a morte de pessoas e a grande destruição de uma vasta região que foi varrida 

pela força das águas que chegaram a atingir 20m no rio Pirangí, em Cocal, impactando a 

fauna, flora e patrimônio regional de povoados no município de Cocal e em menor amplitude 

os munícios vizinhos de Buriti dos Lopes e Bom Princípio do Piauí. 

A pesquisa foi realizada por meio de abordagem qualitativa, efetuando-se por meio 

da análise de dados coletados em entrevistas semiestruturadas, documentos institucionais, 

tais como planos de atividades, relatórios técnicos produzidos, laudos, notas públicas e 

acesso contínuo aos meios midiáticos de comunicação, principalmente portais de 

informação sobre o caso. 

A seguir apresenta-se uma breve exposição acerca de fatos pré e imediatamente 

pós-rompimento da barragem e os impactos das condições de vida dos atingidos. Em 

seguida, discute-se o processo de organização e mobilização dos atingidos e na sessão 

seguinte, destacamos aspectos da intervenção pública do Estado como resposta às 

demandas organizativas dos atingidos pela barragem. Por último, realiza-se algumas 

considerações finais acerca dos resultados da pesquisa ensejando a reflexão acerca dos 

usos, necessidades e riscos das barragens e/ou hidrelétricas. 

2 ENTENDENDO O CASO DO ROMPIMENTO DE ALGODÕES 

 

O rompimento da barragem Algodões I é reconhecida como a maior catástrofe 

                                                 
3 Pesquisa que originou a dissertação de mestrado “E agora José? Lutas dos atingidos e intervenção do Estado 

após o rompimento da barragem Algodões I”, ano 2016. 
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“anunciada” no Estado do Piauí4. O limiar da tragédia ocorreu duas semanas antes do 

rompimento da barragem quando as famílias foram retiradas de suas casas por decisão 

judicial e abrigadas em outros locais por medida de segurança, tendo em vista que a 

barragem apresentava perigo iminente de rompimento. No entanto, ato seguinte, o governo 

do Estado autorizou junto à Defesa Civil e demais órgãos o retorno das famílias, 

descumprindo a ordem judicial e relatório técnico do Corpo de Bombeiros que orientavam o 

distanciamento das famílias da área por medida de cautela (ECODEBATE, 2009). 

O que se seguiu foi que na tarde do dia do dia 27 de maio de 2009 às dezesseis 

horas uma das paredes da barragem rompeu. O pânico generalizado vivido pela população 

é uma chaga na memória das vítimas que rememoram os detalhes da tragédia e as horas 

de luta pela sobrevivência. A população ao sentir o tremor da terra pela força da água 

rapidamente deslocaram-se em carros, carroças e outros meios para as serras e regiões 

altas. Ainda que um carro de som, anunciasse a evacuação imediata sabe-se que o alerta 

não chegou nos povoados mais distantes. Os relatos das vítimas relembram a correria para 

salvar-se levando o que podiam, parentes, amigos, vizinhos, animais. Muitos sofreram 

lesões corporais e enfrentaram horas de desespero aguardando socorro nas áreas atingidas 

que passaram a ser acessíveis apenas por helicóptero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 – Asfalto partido revelando a dimensão do impacto.  

Fonte: Portal G1 Globo (2016). 

 

As consequências imediatas a partir do rompimento da barragem instaurou um 

quadro desolador para a população atingida que sofreu impactos nas condições materiais 

de vida e traumas psíquicos ante a magnitude do evento. Destaca-se a destruição da flora e 

fauna, poluição aquífera, destruição do solo e desequilíbrio do ecossistema de forma geral o 

que implicou a ausência de meios de trabalho das famílias que dependiam das atividades 

                                                 
4 A catástrofe ocorreu após sucessivos atos, omissões e controvérsias em torno dos riscos de ruptura da 

barragem, uma vez que já era do conhecimento de leigos e peritos as más condições da barragens devido a 

falta de manutenção, sendo expostos vazamentos e fissuras, fato que vinha gerando tensão na população 

ribeirinha nas temporadas de aumento das chuvas na região e aumento do volume de água no rio Pirangi - 

que viriam forçar a quebra da estrutura da barragem.  
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agropecuárias (roça e criação de animais). 

O trauma provocado pelo rompimento da barragem deixou marcas profundas na 

memória das pessoas que recordam com muito pesar os dias da tragédia e a morte dos 

familiares e amigos. Para além do sofrimento psíquico que perdura até hoje, as 

consequências nas condições de vida material da população dos povoados destruídos pela 

avalanche foram extremamente penosas, desde a etapa imediata em que ocorreu o 

rompimento até o enfrentamento na justiça em busca dos direitos de quem perdeu casas, 

meios de sobrevivência  e referências sociais. O relato a seguir é ilustrativo do que se 

seguiu. 

Quando a barragem rompeu ficou muito pior. [...] Por que acabou 
com tudo que as pessoas tinham, tinha gente que tinha criação de 
porco, galinha [...] Tinha gente que tinha terras boas, que poderiam 
plantar todos os anos, milho, feijão, mandioca, até arroz algumas 
pessoas daqui plantavam. E depois [...] as terras ficaram 
improdutivas, então piorou muito mais, a dificuldade ficou duas vezes 
maior do que o que era, porque teve gente que não conseguiu salvar 
uma galinha pra comer, aí você já pensou essas pessoas que não 
tem emprego, numa região parada que a única coisa que tinha era as 
criações e ter ficado sem nada, no zero, sem dinheiro, sem emprego. 
Eu fui uma dessas. (Atingida pela barragem, Buriti dos Lopes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Aspectos da destruição das habitações pós rompimento da barragem 

Fonte: Portal G1 Globo (2016). 

 

A evidente imprudência estatal para com os atingidos nos antecedentes que 

confluíram para o rompimento da barragem até o momento pós rompimento que aponta 

muito mais para negligência, conformaram um quadro de dificuldades para os atingidos, 

uma vez que o Estado mostrou-se inábil em sua atuação, ante o despreparo de técnicos, 

confusão e concorrência de competências entre os órgãos atuantes e ausência de 

direcionamento na intervenção. Assim, as vítimas de Algodões I iniciaram uma árdua 

jornada por direitos e assistência do Governo do Estado do Piauí, iniciando com o processo 

organizativo via associação com vistas a aglutinar outras entidades, organizações e 
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representações políticas com o fito de dar visibilidade ao caso e pressinar o Estado por 

respostas na forma de políticas garantidoras de direitos. 

3 A MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ATINGIDOS  

   

Após o momentos mais graves do drama de Algodões I foi engendrado esforços e 

criado a Associação das vítimas e atingidos pela Barragem Algodôes (AVABA) no contexto 

imediatamente pós-rompimento e aglutinando os interesses comuns dos atingidos que 

tiveram seus direitos violados, constituindo-se em meio de participação dos atingidos e 

pessoas solidárias ao caso na luta por direitos.Tal associação foi criada pela união dos 

esforços de três lideranças: um atingido pela barragem, um cocalense que apoiou a causa e 

o bispo da diocese a qual pertencem os municípios atingidos que mobilizaram a população 

atingida, a fim que que pudessem criar a associação para reunir forças para pressionar o 

Estado por direitos. 

Inicialmente elaborou-se o Estatuto Social da Associação discutido em missa 

celebrada pelo eclesiástico, a seguir levado para definição em Assembleia Geral no dia 13 

de junho de 2009. Porém, no momento de gênese da associação a dificuldade consistia na 

fraca adesão dos atingidos, ainda impactados e envolvidos com as questões urgentes de 

sobrevivência. Neste contexto os líderes católicos cumpriram importante função de 

reconhecimento e legitimidade da associação e seu respectivo presidente, principal 

dirigente. Oliveira (2013, p. 129), analisando a pequena adesão inicial aponta que a 

associação já nascia revelando preocupações da parte dos políticos locais já que ocorreram 

ameaças de suspensão ou cancelamento de benefícios sociais da parte do poder público 

com vistas a impedir a adesão das vítimas à AVABA. 

A luta, inicialmente dirigida ao incentivo à organização dos atingidos e ao 

esclarecimento quanto a seus direitos violados, despertou a identificação à causa e a 

ampliação da adesão, gerando maior confiança da população quanto aos propósitos da 

associação, que ganha força e passa a ter significativa interlocução com os poderes 

estadual, municipal e federal.  

Através de diversas estratégias e mecanismos de luta pressionou os governos para o 

diálogo, negociações e atendimento das demandas dos atingidos, através de diversos 

expedientes: manifestações públicas, mobilizações políticas, encontros, reuniões públicas e 

assembleias. Tais ações realizadas pela AVABA ainda que esporádicos foram primordiais 

para a luta processada no âmbito jurídico e evocavam a publicidade do caso, provocando a 

publicidade e o envolvimento da mídia tendo esta cumprido um papel fundamental ao 
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publicar notas, entrevistas e ações realizadas pela AVABA, embora em muitos casos, seja 

notório o caráter bastante lacunar, repetitivo e superficial das informações veiculadas.  

Os atingidos expressam ainda o desaprovação de “ações retóricas”, como por 

exemplo as sessões solenes promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí 

em memória às vítimas das barragens, tratando-se de uma ação vazia de resultados 

concretos para os atingidos e revelando muito mais a promoção de parlamentares, e ainda a 

ausência de vontade dos governos em atender suas reivindicações durante os anos que se 

seguiu à destruição socioambiental provocada pelo rompimento da barragem. 

As manifestações públicas realizadas tinham a periodicidade anual sendo o marco a 

data de ocorrência da tragédia, observando-se que a partir de 2012 as ações diretas 

diminuem e a AVABA passa a fazer-se presente nas sessões solenes em memória as 

vítimas da barragem promovidas na Assembleia Legislativa a cada ano. Em sua trajetória, a 

AVABA atuou também na assistência social aos atingidos através de parcerias com outras 

associações e entidades, tais como a Cáritas Regional do Piauí e a Obra Kolping5 

realizando mobilizações para dar visibilidade à situação dos atingidos e participando 

ativamente na luta política por direitos dos atingidos, pelas vias institucionais, legais, 

veículos midiáticos, e ações coletivas públicas.  

Cumpre-nos relembrar que a atuação da AVABA inicialmente se dava apenas na 

órbita de Cocal, os processos na justiça por indenizações, o pagamento de pensões e toda 

a assistência esteve voltada para os atingidos de Cocal, de tal forma que as vítimas de Buriti 

dos Lopes ficaram desassistidos por tempo considerável. Somente em janeiro de 2011 os 

atingidos de Buriti dos Lopes também passaram a fazer parte da AVABA e a lutar por seus 

direitos a partir da iniciativa de uma trabalhadora rural e de perfil militante que teve 

protagonismo na articulação com a luta já em processo em Cocal, buscando a incorporação 

legal das vítimas de Buriti nos processos de indenizações.  

Cumpre-nos ressaltar que o processo de organização e mobilização da AVABA tem 

a marca de uma luta fincada nos processos institucionais e mesmo nos momentos de ação-

direta mais explícita o foco de suas demandas eram fundamentalmente de reparação de 

danos aos atingidos, sem maiores reflexões acerca de eventuais ligações do caso de 

Algodões com processos mais ampliados de violação de direitos. Nesse sentido cumpre o 

registro da ausência de articulações dessa luta com o  Movimento dos atingidos por 

Barragens (MAB), que significativa trajetória de lutas tem em vários estados brasileiros, 

                                                 
5 A Obra Kolping  é uma ONG Internacional originária da Alemanha. No Piauí, a Kolping desenvolve 

projetos de geração de trabalho e renda, ecologia e convivência com o semiárido há mais de 40 
anos. No caso de Algodões executou projetos de construção de cisternas para a captação de água 
da chuva e o Fundo Rotativo de Animais. 
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firmando-se como um dos mais combativos movimentos sociais do Brasil. Porém, ainda que 

AVABA não tenha tido aproximação política com o MAB, ressalta-se que esta foi 

fundamental no processo de criação do Movimento Nacional de Afetados por Desastres 

Socioambientais (MONADES), através da participação em eventos, reuniões, seminários e 

manifestações que culminou com a formação desta organização em 2012. De acordo com 

Poletto (2012), O MONADES define-se como um movimento dos afetados por desastres 

socioambientais que luta por políticas públicas de prevenção em áreas de risco e 

atendimento às vítimas. 

Assim, ao dirigir seu foco para luta por indenizações  a AVABA limita-se a sua luta 

por direitos aos marcos liberais, resumindo seu fim à conquista das indenizações, abstendo-

se do encaminhamento de suas ações e proposições em uma perspectiva crítica e 

emancipatória que extrapole a reivincação por melhoria das condições materiais. 

4 A INTERVENÇÃO DO ESTADO JUNTO AOS ATINGIDOS  

 

 A intervenção do Estado no que se refere à assistência básica dos atingidos pelo 

rompimento de Algodões I mostrou-se incipiente e insuficiente desde o início, considerando 

o agravante do Estado ser o responsável direto pela barragem e ter autorizado o retorno das 

famílias colocando-as sob o risco direto de uma catástrofe, fato que veio a se concretizar. 

Assim, em face da magnitude do trauma das famílias e das percas totais dos meios de vida, 

tais famílias demandavam atenção especial no sentido de reconstrução dos modos de vida. 

Porém, a parca assistência prestada foi sempre conquistada pela luta da associação e 

reivindicação de reparação de danos e sempre em morosas situações de negociação e 

conflito.  

Dentre os primeiros atendimentos prestados à população, listam-se a distribuição de 

cestas básicas e recursos materiais de primeira necessidade, o estabelecimento dos 

pagamentos de pensões e a prestação de atendimentos psicossociais para a população 

atingida. Somente no início do ano de 2013, três anós após o rompimento da barragem a 

Justiça obrigou o Estado do Piauí e Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI) 

reparassem integralmente os danos morais e materiais ocasionados, uma vez que os 

órgãos assumiram os riscos ao determinarem o retorno das pessoas que se encontravam 

fora da área de risco em desrespeito a liminar e sem a conclusão da vistoria e obra 

estrutural da barragem. (PORTAL O DIA, 2013). 

 No entanto, o pagamento indenizatório nestes oito anos nunca foi efetivado.  

Naquele mesmo ano de 2013, o pagamento das pensões às famílias foi suspenso pela 
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Procuradoria Geral do Estado baseado em parecer da Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania (SASC) no qual afirmava-se que nem todas as pessoas beneficiadas eram 

vítimas e necessitavam de pensão. A AVABA tentou reverter a decisão judicial comprovando 

que a quantidade de atingidos chegava a seis mil pessoas, contabilizando os atingidos de 

Buriti dos Lopes que viviam na miséria extrema, passando a receber as pensões somente a 

partir de 2014. 

Conforme relembra Oliveira (2013, p.106), as famílias com muitas dificuldades 

passaram a sobreviver com o benefício do Programa “Bolsa Família”, com eventuais rendas 

de idosos aposentados e a pensão do estado distribuída de forma cumulativa, sendo R$ 

58,00 (cinquenta e oito reais) por unidade familiar; R$ 60,00 (sessenta reais) por pessoa 

adulta e R$ 30,00 (trinta reais) por criança. 

O relato a seguir de profissional que atuou na intervenção estatal revela as tensões 

entre responsabilidades dos poderes públicos estaduais e munipais e as deficiências 

operacionais no atendimento aos atingidos, tal como a dificuldade do trabalho em rede. É 

possível identificar a pressão das prefeituras em retirar as pessoas abrigadas nas escolas 

para retornar o funcionamento normal das aulas e a cobrança de taxas de aluguel com 

ameaças de despejo recorrentes. 

O Estado deu assistência para o pessoal na área da Saúde, na área 
da alimentação, na área de abrigar esse pessoal. Isso houve. Num 
segundo momento quando a prefeitura de Cocal começou a 
pressionar a saída das famílias das escolas...a prefeitura teve assim 
um papel muito insignificante, não sei se é porque o Estado tomou 
toda a responsabilidade para si e aí a prefeitura começou a 
pressionar as famílias pra saírem das escolas. [...] Nós tínhamos um 
CRAS que não funcionava, a equipe do CRAS veio aparecer trinta 
dias depois, a gente não conhecia as equipes de CRAS, então não 
se teve essa tentativa de aproximar Estado e município, era como se 
o Estado mandasse e o que Estado mandou tá bem feito!  

  Identificou-se a partir de entrevistas com profissionais do Estado e vítimas que a 

intervenção do Estado foi limitada pelo despreparo logístico para atuar frente aos 

desdobramentos do rompimento da barragem de Algodões, tanto que a intervenção mais 

sistematizada no pós rompimento deu-se a partir da chegada da Defesa Civil Nacional. Com 

relação à assistência aos atingidos, a SASC fez um trabalho de atendimento psicossocial 

importante porém insuficiente no sentido de não oferecer um atendimento continuado. Tais 

atendimentos às vítimas eram realizados sempre no sentido de prepará-las para quando os 

atendimentos psicossociais fossem interrompidos por decisão do Estado e não por liberação 

do tratamento pelo profissional. Outra queixa comum à vítimas e profissionais relaciona-se a 

necessidade dos atingidos em situação de sofrimento psíquico buscar o atendimento 

quando na realidade a iniciativa deveria partir dos profissionais. (SOARES, 2016). 
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Equipes profissionais da SASC e EMGERPI faziam-se presentes antes mesmo do 

rompimento da barragem com o trabalho de retirada das famílias sob o risco de rompimento. 

No entanto após a tragédia, tais órgãos não dispunham de planejamento e habilidade para 

lidar com a situação ímpar no Estado, uma tragédia socioambiental que revelou a 

inabilidade do Estado do Piauí em atuar em casos de desastres. (SOARES, 2016). 

Ia muita equipe da SASC pra ganhar diária porque trabalho não foi 
feito, o trabalho não foi feito em momento algum. Todo mês tinha 
duas, três equipes indo pra Cocal: - Ah nós vamos fazer um 
cadastramento! – Gente! Cadastramento de quem? De que? O 
Estado alugou uma casa, a SASC foi pra lá e o pessoal ficava na 
casa, botava no rádio que estavam lá e não era o Estado que ía até 
as pessoas, eram as pessoas que tinham que ir até o Estado. Então 
como é que eu vou saber que quem tá lá na comunidade, lá no 
Pacutí que é uma das comunidades, ele mora realmente lá, ele foi 
atingido, qual é a realidade dessa comunidade hoje, como é que tá 
vivendo? O que que eu posso trazer de benefício? (Profissional 
SASC). 

Tais dificuldades enfrentadas pelas equipes profissionais deveu-se à falta de 

organização, planejamento e direcionamento na intervenção estatal que segundo os 

profissionais dificultaram o trabalho das equipes. Alguns profissionais se uniam em duplas 

para realizar um plano de trabalho para atuação, que constituia-se em iniciativa mais 

pessoais do que uma exigência de trabalho coordenado. 

  Outra iniciativa do governo estadual foi a reconstrução de casas, em terrenos 

distantes das “áreas de risco” negociados junto às prefeituras dos municípios. (ARAÚJO, 

2009). A conclusão da construção das casas nas chamadas agrovilas se deu após dois 

anos e todo o processo foi realizado sem a participação da população e o atendimento às 

suas necessidades e escolhas com relação a localização da casa no antigo lugar de 

moradia, a estrutura da casa, o número de cômodos, etc. 

 

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 3 – Casas construídas nas agrovilas. Foto: Léia Lima (2015). 

 As agrovilas construídas destoaram totalmente do cotidiano, modo de vida e 

ambiente dos povoados rurais das famílias dos municípios de Cocal e Buriti dos Lopes. De 

acordo com os moradores, as casas são muito próximas uma das outras, pequenas, e 

figura 
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impossibilitam a criação de animais revelando um padrão urbano totalmente distante das 

realidades das famílias, tanto que alguns preferiram retornar ao local de origem e reerguer 

suas casas com muita dificuldade. 

Ressalta-se ainda que mesmo depois de concluídas, as casas não foram 

imediatamente entregues às famílias que seguiam abrigadas em casas alugadas ou de 

terceiros, pois além das obras não possuírem infraestrutura para energia elétrica e 

abastecimento de água, havia a decisão do governo de que as vítimas deveriam aguardar a 

inauguração das casas. Sobre isso Oliveira (2013) faz importante registro do processo de 

ocupação das casas pelos atingidos que cansados de esperar pela “solenidade” da 

inauguração, fizeram da urgente necessidade da habitação o motor para o ato de ocupação 

das casas pelo arrombamento da porta ou entrada pelo telhado. 

No quadro de descaso para com a população que sofreu os efeitos desastrosos do 

rompimento de barragem, a mobilização dos atingidos fez-se essencial no processo de luta 

por direitos e acesso à justiça. A AVABA criada com o objetivo de lutar na defesa dos 

direitos indenizatórios dos atingidos cumpriu importante papel na vocalização das demandas 

e garantia de algum tipo de atenção do Estado. 

Com relação a problemática ambiental, destaca-se o impacto para a biodiversidade, 

além do agravante de que a área atingida se constitui em Área de Proteção Ambiental, 

definida por lei, a APA Serra da Ibiapaba. Ademais, planejou-se a construção de uma nova 

barragem no local com recursos do Programa de Aceleração do Governo 2 (PAC-2) sob o 

discurso da geração de empregos para a população, sem mencionar a recuperação ou 

reparação dos danos ambientais provocados anteriormente, uma das reivindicações da 

AVABA.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da pesquisa apontam que o rompimento da barragem de Algodões 

no Piauí, para além de caracterizar-se como crime socioambiental anunciado - conforme 

ação penal movida pelo Ministério Público Federal contra o governador do Estado 

acusando-o de homicídio culposo pela morte de nove pessoas -, revelou inabilidade do 

Estado do Piauí em intervir em casos calamitosos. 

Identificamos na atuação pós-rompimento da barragem, despreparo profissional, 

insuficiência na atuação sobre os diversos problemas sofridos pelos atingidos, falta de 

planejamento adequado para a garantia de condições de vida satisfatórias aos atingidos, 

como por exemplo a construção das agrovilas alheias às necessidades cotidianas das 



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

pessoas, a falta de abertura para a participação das famílias nas decisões. Identificamos 

ainda falta de articulação interna entre os próprios órgãos do Estado, despreparo das 

equipes profissionais e a descontinuidade da intervenção quando o Estado fez interrupção 

dos atendimentos. Agregando-se a isso a instabilidade do poder municipal à época do 

rompimento da barragem, com prefeitos sendo cassados constantemente, pouca vontade 

em ajudar na melhoria da situação dos atingidos, a fragilidade da rede sócio assistencial 

municipal, e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) sem funcionamento efetivo, o quadro que se desenhou foi mesmo 

catastrófico.  

A luta dos atingidos de Algodões por sua vez se efetivou pela via do associativismo. 

A AVABA criada com o objetivo de lutar na defesa dos direitos indenizatórios dos atingidos, 

e em face da conjuntura de descaso estatal, organizações da sociedade civil, como a 

Cáritas Brasileira Regional do Piauí e a Obra Kolping do Piauí atuaram pró-ativamente com 

projetos que impactaram positivamente a situação de vida dos atingidos, não apenas no 

plano emergencial, como se deu a atuação do poder público, mas sobretudo com ações 

planejadas a médio e longo prazo que ainda estão sendo cumpridas junta à população. 

 Após oito anos os atingidos pela barragem Algodões ainda lutam na Justiça pelos 

direitos indenizatórios, através da AVABA, pressionando o Estado em inúmeras audiências 

judiciais para acelerar a resolução deste impasse. Uma realidade que não se limita aos 

atingidos por barragens no Piauí, mas também aos atingidos pela Samarco/BHP/Vale S/A, o 

caso mais recente ocorrido no país e mesmo outras situações em que tantos outros povos 

são ameaçados por construções de barragens ou empreendimentos hidrelétricos em nome 

do desenvolvimento capitalista.  
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