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RESUMO 

A cidade de Altamira teve sua dinâmica espacial transformada a partir do ano de 2011 em 

decorrência da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Diante das mudanças ocorridas 

devido ao empreendimento, esta pesquisa teve por objetivo analisar de que maneira o 

desenvolvimento urbano ocorre e como esse fenômeno tem afetado a vida das pessoas que 

foram atingidas diretamente pela redefinição do espaço intraurbano da cidade, considerando o 

caso dos habitantes do Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) Laranjeiras. A pesquisa 

realizou-se através de levantamento bibliográficos buscando conceitos de alguns autores que 

tratam esse tema, tomando a perspectiva de desenvolvimento urbano desenvolvido por Souza 

(2011) como central. Houve, também, a obtenção de dados em campo através de aplicação de 

questionário semiestruturados, organizados em cinco dimensões: serviços urbanos, estrutura do 

imóvel, segurança, localização e transporte e vínculos de vizinhança. Os resultados 

estabelecidos foram que o processo de realocação dos moradores para o RUC Laranjeiras teve 

impactos tanto positivos quanto negativos na vida dos habitantes, tendo como um dos pontos 

negativos mais explicitados o distanciamento na localização em relação ao núcleo central da 

cidade e o ponto positivo com maior relevância foi a boa estrutura da nova habitação, sendo 

que antes as casas eram de palafitas que viviam alagadas na época da cheia devido ao intenso 

inverno amazônico. 

Palavras-chave: Desenvolvimento urbano, Usina de Belo Monte, Altamira.  

ABSTRACT 

 

The Altamira town its spatial dynamics transformed from the year 2011 due to the installation 

of the Belo Monte Dam. In view of the changes that occurred due to the project, this research 

aimed to analyze how urban development occurs and how this phenomenon has affected the 

lives of people who were directly affected by the redefinition of the intra-urban space of the 

town, considering the case of Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) Laranjeiras. The 

research was carried out through a bibliographical survey searching for concepts of some 

authors that deal with this theme, taking the perspective of “urban development” developed by 

Souza (2011) as central. There were also field data obtained through the application of a semi-

structured questionnaire, organized in five dimensions: urban services, property structure, 

security, location and transportation, and neighborhood ties. The results established were that 

the process of reallocation of the residents to RUC Laranjeiras had both positive and negative 

impacts on the life of the inhabitants, having as one of the most explicit negative points the 

distance in the location in relation to the central nucleus of the city and the positive point with 

greater importance was the good structure of the new habitation, being that before the houses 

were of stilts that lived flooded in the time of the flood due to the intense Amazonian winter. 

 

Keywords: Urban development, Belo Monte dam, Altamira. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante do avanço progressivo do capital industrial, o processo de urbanização no 

Brasil teve seu início no século XX, com isso, promovendo um modelo Urbano-Industrial de 

produção que até então era predominada pelo modelo agrário-exportador. Devido essa nova 

dinâmica que ao longo dos anos vem se agravando, segundo IBGE (2010) mais de 80% da 

população brasileira vive em áreas urbanas. O crescimento populacional em grande parte das 

cidades, no entanto, dificilmente é induzido por políticas governamentais adequadas ao 

desenvolvimento urbano, assim produzindo um espaço repleto de desigualdades e causando 

uma grande injustiça social. 

Em se tratando da Amazônia, desde a década de 1970 a região vem sofrendo graves 

impactos socioambientais devido ao processo acelerado de grandes transformações em 

decorrência das políticas de integração da região ao restante do país. Diante desse processo, 

surge diversos investimentos em infraestrutura, tais como a criação de estradas, aeroportos, 

parques industriais e outros empreendimentos como é o caso das usinas hidrelétricas, que 

surgem como uma solução na geração de energia para suprir a demanda da elevada produção 

industrial que cresce cada vez mais nos âmbitos locais, nacionais e internacionais. 

Com isso, as cidades tendem continuar crescendo, mesmo diante da falta de políticas 

governamentais que adequem esse crescimento ao bem-estar social e qualidade de vida da 

população. As desigualdades, por sua vez, continuaram se reproduzindo nos espaços urbanos, 

pois diante do crescimento econômico a urbanização acaba forçando as pessoas, principalmente 

aquelas marginalizadas, a viverem isoladas e desprovidas de serviços públicos adequados.  

Assim, esta pesquisa tem o objetivo entender como a implantação da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte implicou na percepção de desenvolvimento urbano por parte dos 

moradores do RUC Laranjeiras. Dessa forma, será possível  perceber de que forma esse 

processo implicou na dinâmica de vivência da população, através da identificação e 

caracterização das intervenções realizadas pela Norte Energia na área em estudo. Para isso, 

baseou-se nos métodos de investigação qualitativo e quantitativo, com dados obtidos através de 

buscas documentais na internet sobre as intervenções no perímetro urbano de Altamira e de 

questionários de perguntas semiestruturadas que foram aplicadas aos moradores do bairro 

Laranjeiras. Como referencial teórico,  utilizou-se alguns autores que tratam de temas ligados 

ao desenvolvimento urbano, citando Souza (2011), Lefebvre (2008), Harvey (2006; 2014) e 

Miranda Neto (2016), dentre outros que também contribuem com temática proposta.  
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No caso de Altamira, no Estado Pará, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte causou 

inúmeros impactos socioambientais, alterando desde a paisagem até a dinâmica social no 

espaço intraurbano. Foi constatado através de uma coleta de entrevistas realizada no bairro 

Laranjeiras que os moradores vivem em uma dinâmica espacial que não supre com todas as 

necessidades que uma comunidade necessita para viver com o mínimo de cidadania. Em 

discursão com as literaturas usadas a respeito da temática desenvolvimento urbano, fica claro 

que para se tornar possível um real desenvolvimento urbano é preciso uma reforma urbana na 

qual se siga alguns instrumentos básicos. Dentre tais instrumentos, considera-se a execução de 

políticas públicas adequadas a toda sociedade, assim se fazendo cumprir uma justiça social onde 

todos possam usufruir de serviços que são necessários ao bem-estar e a qualidade de vida de 

todo e qualquer cidadão.  

 

2. O DESENVOLVIMENTO URBANO EM DIFERENTES PERSPECTIVAS 

 

A cidade se desenvolve em vários aspectos, de maneira que a forma mais perceptível 

e aceitável pelas pessoas em geral é o crescimento físico, ou seja, o avanço da mancha urbana, 

pois ao se expandir e ao ter algumas áreas embelezadas e remodeladas, já se torna visto por 

muita gente como desenvolvimento da cidade e/ou a chegada do “progresso”. Tal perspectiva 

é criticada por autores como Lefebvre (2008) quando explicita a questão do direito à cidade, 

que vai para além da expansão ou melhoramento físico aplicado em áreas urbanas, mas 

compreende um conjunto de direitos mais amplo, como afirma: 

 

 

o direito a cidade se afirma como um apelo, como uma exigência. Através de 

surpreendentes desvios - a nostalgia, o turismo o retorno para o coração da cidade 

tradicional, o apelo das centralidades existentes ou recentemente elaboradas – esse 

direito caminha lentamente. (LEFEBVRE, 2008, p. 117). 

 

 

Visto isso, torna-se de extrema importância explicitar que o simples fato de a cidade 

crescer horizontalmente, (ou seja, a expansão do tecido urbano e incorporação de novas áreas) 

e verticalmente (com a substituição de casas e prédios baixos por prédios altos e modernos em 

certas partes da cidade), não significa que aquele espaço está se desenvolvendo, pois esse 

fenômeno se trata de apenas redefinições que uma cidade precisa passar diante do crescimento 

econômico, esse que visa prioritariamente os interesses capitalistas. Sobre isso, Souza (2011) 

diz que, 
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Uma cidade que se sofistica, ao ofertar bens e serviços cada vez mais variados, ao ver 

se multiplicarem subcentros do comércio e serviços e ao apresentar uma centralidade 

cada vez maior; uma cidade, aliás, onde a oferta cultural é crescente, com cada vez 

mais cinemas, teatros, casas de espetáculos, galeria de arte etc. A isso se poderia 

acrescentar toda uma lista de trunfos econômicos, como presença crescente de 

indústrias, aumento constante do PIB municipal, e por aí vai. (SOUZA, 2011, p. 93-

94). 

 

Desta maneira, está evidente que o desenvolvimento que prevalece está a favor  do 

crescimento econômico, pois o avanço da indústria capitalista causa um contraste social, onde 

é perceptível na cidade que por um lado se “desenvolve”  de outro o número de favelas aumenta 

vertiginosamente. Conforme um levantamento feito pelo IBGE (2010), em Belém mais da 

metade da população (54%) vivem em periferias precárias, assim sendo, com a incorporação 

de novas áreas o que se tem é um saldo socioambiental negativo, como por exemplo a destruição 

de manguezais, os desmatamentos, os aterros de lagunas, a desapropriação de terras e 

residências etc. Esses e outros fatores fazem com que a renda se torne cada vez mais 

concentrada, assim causando um grande aumento na disparidade social. 

Este fato ocorre devido estarmos inseridos em uma sociedade capitalista e essa 

situação se agrava ainda mais ao se tratar de países periféricos e semiperiféricos, pois a riqueza 

material e cultural gerada é apropriada muito seletivamente, causando impactos 

socioambientais que afeta uma grande massa de pessoas, em geral as populações mais pobres. 

A grande necessidade de produzir cada vez mais, resulta no incontrolável aumento dos 

impactos, sendo que o capitalismo necessita de crescimento econômico e isso tende a acontecer 

a qualquer preço, pois o não crescimento na economia causará, em médio e longo prazos, uma 

fatalidade para empresas e Estados. Assim sendo, Harvey (2014) afirma que  

 

a urbanização desempenha um papel particularmente ativo (ao lado de outros 

fenômenos, como os gastos militares) ao absorver as mercadorias excedentes que os 

capitalistas não param de produzir em sua busca de mais-valia (p. 33). 

 

 

Ao se tratar do contexto brasileiro, principalmente a região amazônica, o 

desenvolvimento industrial e econômico contribui para o surgimento de realidades diferentes, 

e isso faz com que cresça as desigualdades sociais que estão cada vez mais abrangentes no 

cotidiano das populações. Deste modo, pode-se dizer que a busca pelo crescimento da economia 

capitalista, faz com que se produza um desenvolvimento geográfico desigual, pois essa teoria 

“constitui uma tentativa teórica metodológica que procura captar a espacialidade do 

desenvolvimento desigual, portanto, a natureza geográfica da desigualdade socioeconômica 

entre regiões e países” (HARVEY, 2006, p. 85). 
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Então, vale explicitar que o desenvolvimento econômico se trata da junção de duas 

coisas: o crescimento econômico e a modernização tecnológica, e o mínimo que se espera dessa 

combinação é a melhoria de “indicadores sociais”, a exemplo do aumento da taxa de adultos 

alfabetizados ou a redução da taxa de mortalidade infantil, porém não necessariamente os 

benefícios sociais são produto automático desse processo. Assim, Souza (2011) discorre que,  

Desde de a década de 70, mesmo entre economistas conservadores (isto é, não 

de esquerda, inclusive vinculados a instituições como o Banco Mundial), mas 
dotados de um mínimo de bom senso, se admite, que sem instituições e 

programas específicos voltados para a redistribuição de renda e a satisfação 

de necessidades básicas, o desenvolvimento econômico tende a não se fazer 
acompanhar de uma melhoria nos indicadores sociais. (SOUZA, 2011, p. 96-

97). 

Portanto, evidencia-se que o desenvolvimento econômico por si só não abrange a 

grande massa de pessoas, pois pode estar sendo conduzido de modo social e ecologicamente 

inadequado. Assim, percebe-se que o tipo de desenvolvimento que interessa para as elites 

econômicas não é o mesmo que oferecerá qualidade de vida à população em geral. Desse modo, 

olhando por ângulo social mais abrangente, ou seja, que leve em conta os interesses legítimos 

de toda a sociedade, o desenvolvimento que importa não é ou deve ser meramente econômico, 

mas sim o socioespacial. 

O espaço social é quase, se não totalmente, deixado de lado pelos teóricos do 

“desenvolvimento” e, mesmo quando essa dimensão espacial é lembrada e prestigiada, a sua 

importância e o seu alcance têm sido, via de regras, subestimados. Este espaço não se trata de 

um simples “dado” sem grande importância para a vida social, pois ele é ao mesmo tempo um 

produto das relações sociais e um condicionador dessas mesmas relações. 

Então, diante de tantas transformações e relações sociais que o “desenvolvimento 

urbano” causa, é difícil aceitar que realmente haja um desenvolvimento, por isso se faz 

importante falar de um desenvolvimento urbano autêntico, sem a utilização de aspas, onde esse 

não se confunda com uma simples expansão do tecido urbano e a crescente complexidade deste, 

diante do crescimento econômico e da modernização tecnológica. Sobre isso Souza (2011) 

explicita que, o desenvolvimento urbano não pode ser “meramente um aumento da área 

urbanizada, e nem mesmo, simplesmente, uma sofisticação ou modernização do espaço urbano, 

mas, antes e acima de tudo, um desenvolvimento socioespacial na e da cidade”. Desse modo, é 

possível alcançar a melhor qualidade de vida para um número crescente de pessoas e de cada 

vez mais justiça social. 
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Diante de todo este processo, a reforma urbana entra como um importante e necessário 

elemento para que de fato aconteça o desenvolvimento socioespacial da cidade. É preciso 

enfatizar do que se trata essa “tal” reforma urbana, pois o termo está sujeito a várias 

interpretações. A reforma urbana pode, assim, se facilmente ser confundida com outras 

expressões, como por exemplo a reforma urbanística, que se trata de uma ideologia a qual busca 

a modernização da cidade em função de interesses econômicos, políticos e ideológicos, 

tornando, com isso, a divisão socioespacial desigual. 

A reforma urbana não se define pelo simples fato do espaço físico da cidade ser 

remodelado, mas sim quando essa reforma é social e estrutural, com uma forte e evidente 

dimensão espacial, buscando melhorar a qualidade de vida da população, em especial aquela 

parcela mais pobre, e elevar o nível de justiça social. Com isso, percebe-se que, a reforma 

urbana está engajada em promover um “desenvolvimento urbano autêntico”, pois é esse que 

visa buscar qualidade de vida para a população em geral incluindo os marginalizados pelo 

processo do crescimento econômico, e assim se promover justiça social. 

Desta maneira, Souza (2011) expõe que, 

a reforma urbana tem como objetivos específicos, 1) coibir a especulação 

imobiliária, a qual, tipicamente, corre desenfreada em cidades de países 

periféricos e semiperiféricos; 2) reduzir o nível de disparidade 
socioeconômico-espacial intra-urbana, assim reduzindo o nível de segregação 

residencial; 3) democratizar o mais possível o planejamento e a gestão do 

espaço urbano, e ainda tem outros dois objetivos auxiliares que visam, 1) 

garantir segurança jurídica para as populações residentes em espaços 

carentes de regularização fundiária, tais como favelas e loteamentos 

irregulares; 2) gerar renda para os pobres urbanos. (SOUZA, 2011, p. 113). 

 

 

Como foi salientado por Souza (2011) sobre coibir a especulação imobiliária, isso seria 

de extrema importância que estivesse ocorrido em Altamira, pois a população do núcleo urbano 

da cidade que segundo o IBGE (2010) se estimava em 79.622 habitantes, cresceu 

significativamente até o ano de 2014, uma vez que, de acordo com a (CCBM) do ano de 2011 

até 2014, foram admitidos um total de 45.934 trabalhadores ligados ao empreendimento, 

conforme a Agência de Jornalismo Investigativo “a população agora ameaça ultrapassar 140 

mil habitantes, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Altamira, devido ao 

grande fluxo de trabalhadores de outros Estados para trabalhar nas obras de Belo Monte” 

(PÚBLICA, 08 de agosto de 2014),  sendo que boa parte dessas pessoas se instalou na cidade 

de Altamira, principalmente no início das obras quando ainda haviam construído os alojamentos 

junto aos canteiros de obras. Desta maneira, o preço dos aluguéis e terrenos chegaram a triplicar 



11 
 

de um mês para outro, assim causando de imediato um dos primeiros impactos sociais, pois as 

populações mais pobres ficaram sem condições de arcar com o preço alto dos novos aluguéis. 

No que tange aos objetivos da reforma urbana definidos por Souza (2011), tanto os 

objetivos específicos quanto os auxiliares podem ser alcançados, mas para isso se faz necessário 

a junção de vários instrumentos de planejamento e de gestão, pois segundo Souza (2011, p. 

113)  “não basta dispor  de uma caixa de ferramentas (isto é, de um bom conjunto de 

instrumentos de planejamento e mecanismos de gestão, legalmente amparados e 

economicamente viáveis) para se alcançar bons resultados.”  

No ano de 2001, foi promulgada a LEI 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida como 

Estatuto da Cidade, que surgiu como um instrumento de extrema importância no planejamento 

urbano, assim, assegurando que se concretize o desenvolvimento das cidades de maneira 

sustentável. Esse marco legal se torna indispensável para garantir aos cidadãos a possibilidade 

de acesso ao serviços que são  fundamentais à se ter uma boa qualidade de vida. A lei em 

questão foi criada com intuito de promover políticas de desenvolvimento urbano nos 

municípios, dessa maneira, buscando a regulação do uso da propriedade urbana, visando o bem-

estar da população e o equilíbrio ambiental, conforme consta no parágrafo único do Artigo 1º. 

Já as duas primeiras diretrizes do Artigo 2º, afirmam:  

 

i. garantia  aos cidadãos o direito a cidade sustentáveis,  entendido como o direito a 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, ao 
transporte e outros serviços públicos, assim como também, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; 

 

ii. gestão democrática por meio da participação da população e associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano (LEI 10.257 de 10 de julho de 2001) 

 

Ao reduzir o nível de disparidade socioeconômico-espacial intraurbana, é possível 

diminuir o nível de segregação residencial, pois quando se modifica a lógica da alocação 

espacial de investimentos públicos, investindo-se mais em áreas tradicionalmente 

negligenciadas (e que, não por acaso, são espaços residenciais dos pobres), e também se 

aplicarem instrumentos e mecanismos que facilitem os processos de regularização fundiária de 

maneira funcional, promove-se, em médio e longo prazos, uma forma de redistribuição de 

renda. Se assim ocorrer este procedimento, torna-se um dos melhores caminhos para 

potencialização de uma reforma urbana e faz com que esse processo se concretize de maneira 

eficiente. 
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Entretanto, para a concretização do desenvolvimento urbano, não basta somente deter 

de princípios, objetivos e uma estratégia, pois é necessário obter instrumentos para efetuar as 

propostas. Portanto, é essencial, agora, falar de alguns instrumentos que podem servir aos 

propósitos da reforma urbana. Em relação a repressão da especulação imobiliária, destaca-se 

dois instrumentos significativos são: o parcelamento e a edificação compulsórios, ou seja, 

tornados obrigatórios para o proprietário de um terreno que, por estar comprovadamente ocioso 

ou subutilizado, tende a pagar  o IPTU progressivo, que se trata do imposto já cobrado 

normalmente, porém acrescido, ao longo do tempo progressivamente conforme o número anos 

corridos, essa cobrança surge com intuito de punir e assim forçar o proprietário de um terreno 

em condições de ociosidade ou subutilização a dar a este uma finalidade que atenda, 

minimamente que seja,  a princípio institucional da “função social da propriedade”; em último 

caso ocorre a desapropriação, como solução final.   

Para que se alcance a reforma urbana e consequentemente ocorra o desenvolvimento 

urbano, é de extrema importância também se utilizar, como instrumentos “os fundos de 

desenvolvimento urbano e zoneamentos de prioridades”. Onde, um fundo de desenvolvimento 

urbano se trata de uma concentração de recursos, de diversas procedências (por exemplo, 

recursos auferidos como o IPTU progressivo, na base da sobretaxação daqueles que 

comprovadamente mantêm terrenos ociosos com propósitos especulativos). Já o zoneamento 

de prioridades, é uma identificação de espaços (zonas) que, por serem problemáticos, são 

considerados como merecedores de atenção especial por parte do Poder Público. Esses espaços 

ou “zonas” podem ser favelas e loteamentos irregulares, ou também, áreas de preservação 

ambiental, que demandam da regularização da propriedade da terra e investimentos em 

infraestrutura. 

Assim, percebe-se que são muitos os obstáculos diante de uma reforma urbana (por 

exemplo, políticos, jurídicos, culturais etc.). Por isso, todos os instrumentos são de extrema 

importância neste processo, mesmo aqueles ainda indefinidos, pouco adiantará se não existirem 

as condições políticas, sociopolíticas e político-culturais, para que, desta maneira, sejam bem 

executadas.  

 

 

3. BELO MONTE E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM ALTAMIRA-PA 

 

Historicamente, o sudoeste do Pará vem sendo marcado por atividades de expansão da 

fronteira capitalista, ações que ignoram as construções simbólicas e relações históricas e 
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pessoais. Isso fica evidente quando se identifica o processo de avanço do capital que, em busca 

de sua expansão, ocasiona conflitos no solo amazônico. Assim, os sujeitos que vivem nesse 

espaço de mudanças estão em meio a um desenvolvimento contraditório que agride a vida social 

de parte das pessoas que vivem nesta região. 

Muitas das políticas governamentais criadas pelo governo são decididas à revelia da 

população, que são vítimas dos diversos problemas sociais, entre outros, fruto das políticas 

associada ao capitalismo e, por assim dizer, impostas a população que consequentemente 

sofrem com os resultados negativos de grandes obras instalados na Amazônia. Esse fenômeno 

ocorre com uma parte dos moradores de Altamira em relação a UHE Belo Monte, que tem o 

início de sua instalação no ano 2011. 

O município de Altamira que está localizado na região sudoeste do Estado do Pará, 

conforme Mapa 1, teve sua emancipação no ano de 1911, e ao longo de seus 106 anos de 

municipalidade vem sendo alvo de transformações jamais imaginadas por seus habitantes. 

 

 
Mapa 1 – Localização do município de Altamira no sudoeste do Pará 

Fonte: Monteiro e Miranda Neto (2018) 
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Moreira e Herrera (2013, p.1316) colocam que as estruturas político-econômicas 

estabelecidas no território, microrregião de Altamira, configuram extrema heterogeneidade, 

assumindo que essas estão “favorecendo a apropriação e espoliação de parte da sociedade [...] 

especificamente as relações sociais anacrônicas mantidas e as interações impostas no território, 

que objetivam a expansão econômica e domínio territorial a partir de lucros facilitados.” 

Isso vem ocorrendo principalmente a partir da década de 1970 com a abertura da 

Transamazônica (BR 230), pois houve mudanças bruscas nos modos de vida da população. 

Desde então, a cidade de Altamira enfrenta grandes impactos sociais devido à explosão 

demográfica, isso causa de imediato problemas em sua estrutura física, política e social, pois a 

população que em 1960 era de 11.987 pessoas, em 1980 já chegava a 45.058 pessoas 

(UMBUZEIRO e UMBUZEIRO, 2012), sendo que a cidade não apresentava estrutura 

adequada para receber um grande número de indivíduos em curto período de tempo. 

Com isso, os problemas sociais vêm se moldando e dificultando a vida dos cidadãos, 

principalmente aqueles que tiveram que habitar as áreas periféricas e de mananciais, ficando 

sem o devido acesso ao sistema educacional, à saúde e à segurança pública, entre outros 

serviços básicos, causando e expandindo ainda mais as desigualdades sociais. Diante disso, 

toma-se aqui como exemplo o avanço da violência e a segregação socioespacial, que de certa 

forma privilegia as pessoas de maior poder aquisitivo nos centos urbanos e afasta as pessoas de 

baixa renda para as áreas periféricas, em geral com maior dificuldade de acesso aos serviços e 

equipamentos urbanos.  

Quando se observa a realidade de Altamira e de municípios vizinhos, torna-se de 

extrema importância problematizar sobre o modelo de desenvolvimento elaborado para o 

sudoeste do Pará. No caso desta pesquisa, busca-se analisar o desenvolvimento urbano na 

cidade de Altamira a partir do início da obra de Belo Monte, pois com a instalação do 

empreendimento hidrelétrico algumas populações foram obrigadas a deixar o seu local de 

vivência e passar a habitar um outro totalmente diferente de seu local anterior (próximo ao rio), 

uma vez que foram forçados a viver dinâmicas diferenciadas aos seus modos de vida. 

A chegada da UHE Belo Monte causou inúmeras redefinições espaciais na cidade, por 

isso a estrutura urbana precisou ser moldada devido uma obra desse porte necessitar de bases 

logísticas. Assim, a cidade de Altamira, por ser o centro urbano mais próximo, recebeu 

instalações de vários serviços, porém a cidade não possuía infraestrutura adequada para suportar 

tantas mudanças em curto período de tempo. Assim, surge a necessidade da elaboração de 

planos que busquem adequação à realidade que o projeto exige.  
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Com isso, a cidade passa por redefinições, principalmente nas funções, como: locais 

para assentamento de parte dos trabalhadores; pontos de acesso para o sistema de transporte, 

centros comerciais na distribuição de bens e serviços; área de suporte institucional, com 

titulação de órgãos públicos e não públicos (juntas comerciais, cartórios, associações, etc.) e 

locais de utilização do sistema bancário (MIRANDA NETO, 2016). Desta maneira, as 

redefinições espaciais são inúmeras e assim surge problemas evidentes devido essa nova 

dinâmica, pois, entre 2011 e 2014, um total de 45.934 trabalhadores diretos foi admitido pelo 

empreendimento (CCBM), assim causando um aumento de 46% no número de residentes, isso 

comparado com a população do ano de 2010. 

Assim, a cidade passa por um processo de redefiniçao urbana, pois ocorre a 

requalificação de áreas localizadas às margens dos igarapés e, em consequência disso, surge a 

necessidade da criação de novos loteamentos para fins de reassentamento urbano. Desta 

maneira, considera-se a importância tanto da Norte Energia S.A (NESA) e também dos agentes 

públicos nesse processo de mobilidade e nas redefinições espaciais que se passam na cidade. 

Assim sendo, Miranda Neto e Herrera (2016) explicitam que, um outro ponto relevante é 

entender “o papel dos agentes privados na dinâmica de reorganização na área de influência 

direta do projeto, especialmente os que tratam da questão imobiliária, os quais tem a capacidade 

de determinar o nível de renda necessário para ocupar determinados locais e, ao mesmo tempo, 

forçar o deslocamento das pessoas para áreas ainda mais distantes do centro”. Comparando com 

o processo de formação metropolitana de Belém, Trindade Jr (2016, p.141) diz que, a dinâmica 

da fronteira urbano-imobiliária e desconcentração urbana, não se resume à simples necessidade 

de expandir os limites do urbano, mas, e principalmente, de garantir, a partir dessas alterações, 

a apropriação do espaço e a segregação social em setores. 

Esse processo de grandes mudanças ocasiona relações conflituosas entre as ações que 

emergem por conta do projeto hidrelétrico e aquelas que se produzem na defesa dos interesses 

locais. Sobre isso, Herrera e Moreira (2013) dizem que  

Os conflitos são ocasionados pela busca do poder no e pelo território como 

consequência da expansão da fronteira capitalista no território amazônico. De modo 

que os conflitos vividos pelos diversos sujeitos territoriais configuram na Amazônia 

espaços dinâmicos de contradições. 

Desta maneira, destaca-se a importância dos movimentos sociais que enfrentam, 

discutem e resistem ao processo de implantação de grandes projetos na região e, em relação a 

Hidrelétrica de Belo Monte, os movimentos que mais se destacam são: Movimento Xingu Vivo 

Para Sempre (MXVPS) e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). A entrada destes 
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movimentos tem um importante papel no conflito ideológico com o Estado e as empresas 

privadas que são responsáveis pela obra, pois através de conferências, reuniões, atos e 

paralisações, lutam para que de alguma maneira os impactos socioambientais sejam 

amenizados. A esse respeito, Miranda Neto e Herrera (2016) dizem que,  

o processo de reassentamento foi acompanhado de extensos debates sobre a 

adequação desses espaços pela Norte Energia, o que gerou conflitos entre a Empresa 

e movimentos sociais de atuação local, a exemplo do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) e Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS). 

 

Com a liberação da Licença de Instalação da obra em 2010, as populações que 

sofreram imediatamente com impactos sociais, em geral habitavam a periferia urbana, tiveram 

um importante protagonismo. Devido a súbita elevação nos preços de terrenos e aluguéis em 

Altamira produzidos pela especulação imobiliária, os moradores dos locais conhecidos pelos 

altamirenses como “baixões” começaram a se organizar e realizar ocupações para cobrar do 

governo e da e Norte Energia providências sobre o fato de não poderem arcar com os novos 

valores dos aluguéis. Além disso, os mesmos temiam com o alagamento das casas, pois mesmo 

antes da hidrelétrica já sofriam com essa realidade em suas residências, isso devido o aumento 

do nível do rio no período da cheia, conforme mostra as Figura: 01 e 02. 

 

 
Figura 1- Palafitas em área de alagamento.  

Fonte: Barbosa, 2014.                                                                                                        
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Na Figura 1 pode se observar a situação da moradia anterior ao processo de realocação, 

onde as casas eram predominantemente de palafitas e os acessos feitos por pontes de madeira, 

as quais no período chuvoso ficavam praticamente submersas, onde é visível a presença de 

bastante lixo aos a redores das casas. 

 

 

 
Figura 2 - Ruas alagadas em Altamira-PA 

Fonte: Castro (2014) 

 

 

A Figura 2, por sua vez, apresenta ruas de um bairro próximo ao leito de um igarapé 

que também no período da cheia ficou alagada, onde percebe-se que a água dificulta o acesso 

dos moradores e invade as residências. 

Os conflitos surgem por conta da inversão de valores que ocorre diante de interesses 

puramente econômico devido à expansão capitalista, que serve para suprir prioritariamente as 

necessidades das empreiteiras internas e externas. Sobre essa realidade, Carlos (1994) diz que 

Os movimentos sociais ou reivindicatórios surgem como produto da união entre 

indivíduos, a partir da descoberta de um cotidiano com pontos comuns, onde a 
dimensão do social se impõe: é o exercício da liberdade versus o exercício da 

alienação – imposta pelas características do processo de reprodução do capital em 

nosso país. (CARLOS, 1994, p. 195-196). 

 

O Ministério Público Federal entra como o fundamental sujeito no direcionamento dos 

conflitos, pois mediante 18 ações civis públicas e duas por improbidade administrativa 

ajuizadas contra o processo de implementação da obra, também, participações dos procuradores  

em eventos e seminários, e ainda um blog na internet explicando de maneira transparente o 
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conteúdo das ações. Portanto, o MPF trabalha como um agente de fiscalização e pressão sobre 

o empreendimento, e ainda contribui com o fornecimento de materiais para o debate público do 

processo. Conforme jornal o globo “o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou, nesta 

quinta feira (10), uma ação à Justiça Federal de Altamira no sudoeste do Pará, apontando falhas 

graves na implementação do Plano Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

construída no município de Vitória do Xingu”  (O GLOBO, 11/12/2015). 

O PBA de Belo Monte, como um dos principais instrumentos relacionados à 

minimização dos impactos relacionados às alterações nas condições de vida das populações 

residentes, principalmente àquelas mais pobres localizadas em áreas sujeitas a alagamento nas 

margens dos Igarapés Altamira, Ambé, Panelas e na Orla da cidade, pois esses locais foram 

denominados pelo empreendimento como Área Diretamente Afetada Urbana (ADA Urbana). 

Tais áreas se encontram na faixa de segurança de até 100m acima do nível do mar, e três metros 

acima da cota altimétrica 97, destinada ao reservatório da usina hidrelétrica, essas áreas ficaram 

conhecidas como cota 100. 

Com isso, as populações que residiam na ADA foram realocadas e, entre 2014 e 2015, 

foram transferidas para os novos loteamentos urbanos situados no entorno do núcleo central da 

cidade. Essas novas habitações deveriam ser dotadas de infraestrutura básica, como (rede de 

esgoto, energia e pavimentação asfáltica), pois isso seria o mínimo que as pessoas mereciam 

receber, tanto é que essa foi uma condicionante da obra. No total foram 4.139 lotes urbanos 

distribuídos em cinco loteamentos planejados, denominados de Reassentamentos Urbanos 

Coletivos (RUC).  

 

4.  CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO RUC LARANJEIRAS 

 

O processo de reassentamento que se iniciou no ano de 2013, faz parte de uma grande 

ação de intervenção urbana que causa impacto direto na habitação na cidade de Altamira, de 

modo que o conjunto de áreas diretamente afetadas corresponde aproximadamente a 25% do 

perímetro urbano. Assim, as residências que se encontravam localizadas abaixo da cota 

altimétrica de 100 metros foram removidas e deveriam ser indenizadas conforme a modalidade 

escolhida pelo morador (em dinheiro, carta de crédito ou reassentamento). Mais de 22 mil 

pessoas foram atendidas pela modalidade de reassentamento, necessitando da construção de 

6.000 unidades habitacionais que envolveu grandes projetos de engenharia na cidade. Devido 
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a isso, é possível identificar impactos negativos e positivos causado por esse procedimento de 

realocação que o empreendimento causou. Essas áreas serão caracterizadas no quadro abaixo: 

RUCs Nº de Lotes (Estimativo) Residências RUCs 

Jatobá 1286 1270 

São Joaquim 1041 937 

Casa Nova 453 453 

Água Azul 775 775 

Laranjeiras 545 545 

TOTAL 4100 3980 
FONTE: Note Energia, 2013 

Os critérios utilizados pela Norte Energia para a seleção dessas áreas foram: 

localização (priorizando áreas até dois km do local de origem do reassentado), acessibilidade 

(comunicação com o entorno a partir de um sistema viário funcional), topografia favorável 

(além de estar acima da cota de segurança, o terreno deve possuir poucas variações topográficas, 

como condições para uma drenagem adequada), conexão com as estruturas básicas mínimas: 

saúde, educação e outros serviços básicos, bem como as condições de aquisição e 

disponibilidade no mercado (MIRANDA NETO, 2014). 

No caso das unidades habitacionais dos reassentamentos, cada domicílio é composto 

por 62m² de área construída, com dois os três dormitórios, sala/cozinha, banheiro, área de 

serviço etc. (PBA, 2011). Porém, esse novo espaço de vivência, substitui não somente as 

residências em si, mas reconstruiu vários outros espaços com identidades socioespaciais 

diferenciadas, os quais não reproduzem as mesmas características dos espaços anteriores que 

integravam a ADA Urbana. 

Dentre as cinco áreas de reassentamentos estabelecidas pelo PBA está o RUC 

Laranjeiras, que possui 545 lotes e 545 residências (PBA, 2011). A princípio, os reassentados 

neste local seriam aqueles moradores que antes habitavam na ADA Urbana do Igarapé Panelas, 

porém constatou-se em pesquisa de campo que há pessoas de algumas outras áreas também 

afetadas que estão reassentadas neste RUC, esse que geograficamente está longe do centro 

comercial, assim dificultando ainda mais o acesso aos serviços que não são oferecidos no bairro, 

uma vez que na residência anterior o acesso era mais viável. O Mapa 2 apresenta o RUC 

Laranjeiras e sua localização em relação à cidade de Altamira-PA. 
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Mapa 2 – Mapa de Localização do RUC Laranjeiras 

Fonte: Monteiro e Miranda neto (2018) 

 

 

O RUC laranjeiras está localizado no bairro Ibiza e possui acesso ao restante da cidade 

pela Avenida Presidente Tancredo Neves (conectado pela Estrada Cama da Vaca) e também 

pelo Igarapé Panelas, possível a partir de um pequeno Porto de pequenas embarcações 

construído no local. Há, também, uma escola (EMEEF Rui Barbosa), um posto de saúde, um 

galpão para atividades diversas e uma quadra poliesportiva com academia ao ar livre.  

As residências possuem o mesmo padrão construtivo, com variação apenas de cores, 

muitas das quais já modificadas pelos moradores, que constroem muros, cercas, anexam pontos 

comerciais etc. A maioria das casas, entretanto, mantem a estrutura construída pela empresa 

Norte Energia S.A, responsável pelo empreendimento hidrelétrico.  

A Figura 3 apresenta uma das ruas do RUC Laranjeiras, no qual se pode notar a 

configuração padronizada do loteamento.  
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Figura 3 – Perfil das residências no Loteamento Laranjeiras 

Fonte: Monteiro (2018) 

 

Apesar da construção recente, alguns equipamentos urbanos já demonstram uma 

ausência de manutenção regular, como se pode notar na Figura 4 em relação à academia ao ar 

livre.  

 

 
Figura 4 – Academia ao ar livre no RUC Laranjeiras 
Fonte: Monteiro (2018) 
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Vale frisar que o fator com maior insatisfação é a distância geográfica desse novo 

espaço em relação ao centro comercial da cidade, pois 90% dos entrevistados dizem que os 

meios de transporte são pouco acessíveis no local, também foram relatados outros problemas 

nos serviços de necessidades básicas como energia elétrica, sistema de abastecimento de água 

e segurança pública. Dessa maneira, a população sofre com impactos negativos diretos, 

principalmente, em relação ao transporte para a locomoção até o centro da cidade, para 

cumprirem atividades de rotina como trabalho e escola ou em busca de serviços não oferecidos 

no RUC, como exemplo especialidades médicas e comércio que não supre as necessidades 

básicas.  

Assim sendo, quem não possui de veículo próprio fica desprovido de alguns serviços, 

pois mesmo já existindo transporte público coletivo a dificuldade ainda é grande devido aos 

horários que são confusos e ainda à demora no trajeto até o centro, pois o ônibus leva 

aproximadamente 60 minutos para chegar ao núcleo central. Com isso, há moradores que 

muitas vezes dependem de carona para não perder o horário da escola ou trabalho. Esse fato é 

afirmado no trecho da entrevista de uma moradora, que diz: 

 

aqui é muito ruim transporte, o que estraga aqui é isso, aqui parece ser uma colônia é 

muito longe do centro, antes eu ia a pé para o meu trabalho, gastava em torno de 

quinze minutos e hoje tenho que pegar carona ou ir de ônibus que gasta mais de uma 

hora porque ele entra em outros bairros”. (Entrevistada A, 29 anos, que antes residia 
no bairro Independente II). 

 

Assim, percebe-se que a dificuldade em relação aos meios de transporte é grande 

devido ao distanciamento geográfico desse RUC em relação ao centro comercial, pois mesmo 

já existindo o ônibus coletivo municipal ele não tem horário regulado, com isso levando os 

moradores a depender também de serviços como moto-táxi e táxi, cujos preços são elevados e 

inviáveis para a maioria da população. Vale frisar, ainda, que mesmo com os preços elevados 

é muito difícil conseguir esses serviços, pois principalmente à noite poucos taxistas ou moto-

taxistas querem entrar no bairro, sobre isso um a moradora que está com o pai doente e que 

também tem uma criança de 1 ano, relata que: 

 
aqui se alguém passar mal a noite é muito ruim porque ninguém quer vim aqui, quando 

a gente acha um táxi que entre ele quer oitenta as vezes até cem reais pra levar a gente 

no hospital e a gente não vai ter dinheiro toda vez”. (Entrevistada B, 45 anos) 

 

Como argumenta Miranda Neto (2017, p. 228) “com as alterações dos locais de 

residência dos habitantes da ADA Urbana para áreas afastadas do centro da cidade, é possível 

avaliar um relativo prejuízo para aqueles que são desprovidos de veículo próprio”. O mesmo 
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autor também diz que, outro fator a ser considerado é a ampliação dos custos da nova residência, 

a exemplo dos valores relacionados ao consumo de energia. Sobre isso, uma moradora em sua 

fala afirma que  

 
a eletricidade fica dando problemas, ontem mesmo apagou tudo, essa instalação já 
está com problemas e para chamar um eletricista é muito caro porque tem que até 

quebrar as paredes e tem que ter bem dinheiro, já na outra casa que era de madeira 

isso era simples de resolver, o meu próprio irmão concertava, e ainda tem mais, a 

fatura que vem é muito cara” (Entrevistada C, 40 anos). 

 

Percebe-se nas falas dos moradores, que esse modelo de desenvolvimento que chega 

a população, principalmente aquelas que são diretamente afetadas diante da instalação de um 

grande empreendimento, causa fortes desigualdades sociais, assim sendo, Conceição e Oliveira 

(2016) dizem que: 

trata-se de um desenvolvimento desigual acelerado e seletivo, que mascara interesses 

e lucros, por vezes ilegais – estatais e empresariais com discurso de utilidade ou bem 

público do empreendimento, legitimando o ingresso em territórios historicamente 

marginalizados e com poucas perspectivas de crescimento econômico e social 

endógeno, como é caso do município de Altamira 

 

Isso fica claro na fala de um morador que ao ser perguntado se o empreendimento 

trouxe desenvolvimento para a cidade, ele diz  

 

melhorou pra eles, por que pra nós foi só prejuízo, só jogaram a gente pra cá, aqui não 

tenho como me comunicar, pra mim arrumar um serviço é muito ruim por que se me 

ligarem não pega o celular, aqui não tem sinal o transporte público é ruim, aqui eu me 

sinto isolado. (Entrevistado D, 48 anos). 
 

 

 Miranda Neto (2017, p. 248) coloca que “o caso da usina de Belo Monte apresenta 

importantes exemplos que devem ser devidamente expostos como forma de revelar os 

mecanismos de dominação e de reprodução do capital. Um deles se refere à nova localização 

das habitações no espaço intraurbano que pela remoção das populações da ADA Urbana aponta 

uma tendência de afastamento das populações de mais baixa renda dos espaços próximos a área 

central. (2017, p. 248). Porém, o PBA da UHE Belo Monte diz que a população deve ser 

realocada em outra área da cidade de Altamira, mas que seja distante no máximo de dois km do 

local de origem da moradia. 

Na concepção dos moradores constatou-se que houve pontos positivos e negativos em 

relação a melhoria na qualidade de vida, pois enquanto a Entrevistada E diz que “melhorou 

porque eu morava com a minha sogra e nós morava em cima da lagoa, num tem, tinha muito 

lixo e agora eu acho essa casa boa”. Já a entrevistada F fala  
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depois que mudamos pra cá a gente passa muita dificuldade, não digo que o bairro é 
ruim, mas ficou difícil, isso aqui é uma ilusão essas casas pra mim não vale apena, 

nós morava numa casa de madeira que era humilde mais nós vivia bem lá, não 

precisava de tanto dinheiro pra sobreviver até porque meu pai pescava, agora a gente 

paga as contas ou passa fome (Entrevistada F, XX anos) 

 

Assim sendo, percebe-se que, do ponto de vista estrutural a realocação pode ter trago 

algo de positivo, porém o modo de vivência em relação a antiga residência foi um fator 

negativo, pois é perceptível principalmente na fala da entrevistada F que tinha sua própria 

residência e que ainda hoje, depois de quatro anos, ela sente falta das relações anteriores, isso 

se caracteriza como pertencimento ao lugar, como é ressaltado por Santos (1999, p. 65) que diz, 

“o sentimento de pertencimento a um determinado lugar constrói uma introspecção de valores 

que condiciona o modo de vida dos indivíduos”. Outro morador também demonstra sentir falta 

das fortes relações que mantinha com a vizinhança do antigo bairro, ele diz  

 

isso aqui não trouxe nada de bom, a coisa ficou sem pé e sem cabeça, aqui a gente tá 
sem opção, antes um ajudava o outro e agora não tem comunicação, isso aqui é um 

estrago na nossa vida, lá eu tinha lazer, comunicação, lá eu me sentia seguro” 

(Entrevistado G, 42 anos). 

 

Sobre o que foi relatado pelos moradores, percebe-se que além de pontos negativos 

também houve algo de positivo, e para demostrar mais claramente esse fato, criou-se cinco 

dimensões onde estão explicitados alguns fatores que melhoraram e outros que dificultaram a 

vida dos cidadãos, conforme apresenta a Figura 5.  

 
Figura 5 – As cinco dimensões analisadas no RUC Laranjeiras 

Fonte: Monteiro, 2018 
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Então, percebe-se que diante das informações apresentadas, no caso dos serviços 

urbanos houve uma melhoria, pois, as moradias possuem água encanada, tratamento de esgoto, 

coleta de lixo etc., serviços esses que não eram oferecidos na antiga residência. Evidencia-se, 

também, dois fatores que são vistos de forma negativa pela maioria dos moradores que é o caso 

da distante localização da área central da cidade e em consequência a falta de acesso ao 

transporte público. No que tange à estrutura do imóvel, apesar das condições físicas serem 

favoráveis, houve o aumento dos custos de energia e manutenção, que muitos moradores têm 

dificuldades para arcar. Cabe ressaltar que não existe relação de hierarquia entre as dimensões 

apresentadas, pois cada uma delas representam um conjunto de direitos que estão definidos nos 

marcos legais e nos componentes evidenciados por Lefebvre (2008) e Souza (2011) em relação 

à direito à cidade e à reforma urbana.  

Portanto, constata-se que as desigualdades sociais continuam se reproduzindo nesse 

novo espaço habitacional e, para uma parte dos moradores, esse fato traz dificuldades em 

relação à nova moradia, pois o processo de realocação trouxe também alguns prejuízos. Isso 

ocorre devido ao fato de a empresa construtora levar em consideração somente a questão 

estrutural e não as relações sociais e as diferenças socioespaciais que foram construídas ao 

longo de décadas.  

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa buscou analisar as concepções de desenvolvimento urbano dos 

moradores atingidos em Altamira-PA em decorrência da instalação da (UHE) Belo Monte, 

através do estudo de caso realizado no reassentamento Laranjeiras. Levando em consideração 

que a construção desse grande empreendimento causou profundas alterações na estrutura da 

cidade e nas configurações territoriais local e regional, constata-se que vem se moldando a 

produção de um novo espaço, o qual está seriamente marcado por desigualdades sociais. 

Assim sendo, pode-se dizer que são muitos os desafios em busca de um 

desenvolvimento urbano autêntico, pois não bastou apenas a expansão na infraestrutura da 

cidade, uma vez que o crescimento econômico consolida um modelo de desenvolvimento 

marcado por uma grande disparidade socioespacial e degradação socioambiental, que afere 

diretamente a Amazônia brasileira. Isso devido a busca por recursos naturais para suprir a 

produção capitalista, que cada vez mais vem aumentando nessa região. 
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No que tange à exploração de recursos hídricos em decorrência da produção de 

energia, a construção da (UHE) Belo Monte causou inúmeras redefinições na urbanização da 

cidade de Altamira, desta maneira, resultando em significativos prejuízos na qualidade de vida 

dos reassentados no bairro Laranjeiras. Diante de dados obtidos em campo, constatou-se que 

parte dos moradores ainda estão insatisfeito com a nova moradia cedida pela Norte Energia 

como forma de indenização.  

Como foi colocado ao longo do trabalho por Souza (2011), o desenvolvimento urbano 

só ocorre diante da utilização de instrumentos que promova uma reforma urbana, assim levando 

a população que vive nesses espaços a obter serviços necessários para se ter o mínimo de 

cidadania e uma boa qualidade de vida. Com a pesquisa realizada, fica evidente que no caso do 

bairro Laranjeiras nem todos os serviços prestados suprem as necessidades básica dos 

moradores, como exemplo a falta de transporte público adequado. Por outro lado, podemos citar 

também algo positivo que existe no bairro como exemplo acesso a água encanada e coleta 

regular do lixo. Assim, pode-se considerar também o trabalho de Lefebvre (2008), que chama 

atenção sobre o direito a cidade, dizendo que, aos poucos se alcançará esses objetivos, pois se 

trata de uma longa caminhada em direção a um desenvolvimento do espaço urbano que leve 

plena cidadania a todos. 

Portanto, constatou-se que, diante da instalação do empreendimento hidrelétrico de 

Belo Monte, as populações já marginalizadas se mantiveram, em parte, nesta condição, pois 

devido o desenvolvimento econômico do capital, as pessoas que foram realocadas para o 

reassentamento ficaram sem o acesso adequado a muitos serviços públicos básicos. Assim 

sendo, percebe-se há necessidade de muito mais atenção do Estado e da empresa responsável 

pela construção da obra. É necessário, também, incentivar discursões junto à população para 

que criem soluções reais que leve bem-estar social e qualidade de vida para os moradores. Desta 

maneira, seria possível alcançar, no mínimo, alguns dos princípios de uma verdadeira reforma 

urbana, de modo a promover justiça social na cidade e não somente realizar reformas 

urbanísticas no espaço intraurbano. 
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