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1. Introdução 

 
 
 

Neste trabalho, aborda-se o caso dos atingidos urbanos na cidade de 

Altamira-PA em decorrência da instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte no rio 

Xingu. Trata-se de um dos impactos produzidos pela mais cara e mais polêmica obra 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Muito 

embora possua uma história que supera os 40 anos, a usina passou a ser implantada 

somente após o leilão realizado no dia 20 de abril de 2009, que definiu a empresa 

Norte Energia S.A como a responsável pela construção e pela operação das 

atividades.  

Apesar de se localizar na área territorial de Vitória do Xingu-PA, o complexo 

hidrelétrico gera maiores consequências no município de Altamira, notadamente em 

sua cidade-sede, localizada a 54 km da barragem principal. A partir de 2011, quando 

se iniciam efetivamente as obras, a cidade de Altamira atravessa significativas 

mudanças em sua paisagem urbana, com transformações relacionadas à remoção 

populacional, à redefinição de extensas áreas afetadas e à produção de novos 

espaços destinados ao reassentamento urbano (MIRANDA NETO, 2016). Neste texto, 

privilegia-se o processo de mudança da população situada nas áreas diretamente 

afetadas, definindo suas características e problematizando as ações da Norte Energia 

em relação aos reassentamentos urbanos coletivos.  

Para melhor corporificar a análise, aborda-se também a respeito do conceito 

de atingido, de modo a confrontar as ações executadas na área urbana afetada com 

os principais aspectos relativos a esse conceito. No caso de Belo Monte, os atingidos 

                                       
1 Publicado como capítulo de livro em HERRERA, José Antônio; CAVALCANTE, Maria Madalena de 
Aguiar (Orgs). Hidrelétricas na Amazônia: Implicações territoriais nas áreas de influencias das usinas 
nos rios Xingu (Pará) e Madeira (Rondônia). 1ed.Belém: GAPTA, 2017, v. 1, p. 119-144. 
2 Mestre em Geografia pela PPGEO/UFPA e Doutor em Geografia pela FCT/UNESP. Professor adjunto 
da Universidade Federal do Pará – UFPA/Campus Altamira e líder do Grupo de Estudos 
Desenvolvimento e Dinâmicas Territoriais na Amazônia. E-mail: mirandaneto@ufpa.br. 
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urbanos constituem, em parte, as populações que reproduziram o padrão construtivo 

ribeirinho, tornando ainda mais abrangente e complexa a garantia de direitos dessas 

pessoas diante do empreendimento hidrelétrico.  

Como fonte de dados, são utilizados os estudos e relatórios oficiais do IBAMA 

e da Norte Energia, além das informações obtidas a partir de trabalho de campo e de 

levantamento cartográfico. Como se trata de um tema atual e bem debatido no espaço 

midiático, algumas fontes foram obtidas a partir de notícias veiculadas em Jornais e 

sites de movimentos sociais, dado o caráter conflituoso e, por vezes, contraditório das 

informações que versam sobre a matéria da usina hidrelétrica. No que tange às fontes 

oficiais, o principal documento que trata da problemática em questão é o Plano Básico 

Ambiental (PBA) de Belo Monte, que define a execução das ações previstas no Estudo 

de Impacto Ambiental, com planos, prazos e cronograma estabelecido.  

No que se refere à linha teórica adotada, ancora-se o estudo nos debates 

sobre a cidade e o urbano na Amazônia, especialmente em relação aos autores que 

identificam as mudanças causadas pela ação de grandes empreendimentos e projetos 

de interesse nacional. Entende-se, nesse caso, que as questões aqui apresentadas 

podem somar ao conhecimento sobre o impacto de grandes usinas hidrelétricas em 

áreas urbanas, contribuindo aos estudos científicos e, igualmente, às ações futuras 

de planejamento e desenvolvimento.   

 

 
2. Amazônia de rios e de cidades: a habitação ribeirinha no meio urbano  

 
 
 

A região amazônica incorpora em sua história o papel preponderante dos rios 

como recurso essencial à vida de sua população. Com grande parte dos rios 

navegáveis e uma extensa área de várzea, torna-se impraticável situar a dinâmica 

socioeconômica da região sem se referir à vasta e intricada rede de drenagem que a 

compõe. Desde a primeira exploração econômica até o final da década de 1960, o 

modo-de-vida de grande parte da população da Amazônia se dava à beira-rio, 

compondo cidades estruturadas entre a várzea e a terra firme, com residências 

construídas sobre palafitas ou, mesmo, produzidas pela técnica das casas flutuantes. 

Essa relação entre o homem e o meio produziu formas urbanas bem particulares, com 

tipologias que diferem de outras regiões no Brasil e no mundo. Tais formas de 
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organização humana se deram, cabe ressaltar, ao longo de um lento processo de 

adaptação da população migrante no interior da região.  

Grosso modo, seria possível demarcar duas fases de ocupação da região 

amazônica e da consequente estruturação de centros urbanos. A primeira estaria 

relacionada à iniciativa colonial portuguesa, baseada inicialmente no interesse de 

garantir a manutenção das porções coloniais recém-conquistadas e, depois, em 

motivações econômicas ligadas à exploração dos recursos naturais. Nesse segundo 

momento, o surgimento das cidades “segue o avanço da organização do sistema 

extrativista, do transporte de mercadorias, do processo de catequese e da dominação 

de indígenas para o trabalho servil” (CASTRO, 2009, p. 17). Com a ascensão da 

economia da borracha, as localidades passam a se organizar através de um sistema 

de troca mais aperfeiçoado: o “sistema de aviamento”, que se valia da rede hidroviária 

para estabelecer um comércio pautado no monopólio da circulação, isto é, no controle 

estabelecido pelas elites locais em relação aos principais pontos de canalização da 

produção extrativista. Aqui, a relação cidade-rio não apenas se mantém 

preponderante, mas se intensifica devido à ampliação das trocas tecidas entre as 

cidades pelo eixo hidroviário, mesmo nos momentos em que a atividade extrativa se 

alternava entre a expansão e a retração.  

Foi a partir desse processo de ocupação tradicional que se consolidou a figura 

do “ribeirinho” como um dos sujeitos marcantes da cultura amazônica. Apesar das 

diferentes concepções acerca deste habitante particular, pode-se entendê-lo, 

basicamente, como aquele que se adaptou ao modo-de-vida no eixo rio-várzea a partir 

de uma relação única e profunda com a natureza, marcada por uma proximidade 

estratégica em relação aos cursos d’água. Até meados do séc. XX, as alternativas 

técnicas dos ribeirinhos constituíam as principais formas de habitação na região, 

dominando a paisagem das chamadas “cidades ribeirinhas”. 

A partir da década de 1960, sob as ações diretas do Programa de Integração 

Nacional do governo Militar, há o forte incentivo à migração para a Amazônia, 

produzindo uma urbanização sem precedentes. Nessa nova lógica de ocupação, a 

fronteira amazônica seria viabilizada através de várias políticas de integração do 

território, a exemplo do “urbanismo rural”, pautado na atração de migrantes para o 

interior da região sob a promessa de apoio técnico e financeiro, e na política urbana 

de “Polos de Crescimento” (BECKER, 1985). Houve, portanto, uma integração e 

estruturação do território amazônico como consequência da expansão capitalista no 
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Brasil, conforme aponta Herrera et al (2013). Com base nas inciativas de ocupação 

desenvolvidas pelo Estado, ocorre uma ruptura de padrões de povoamento, com 

crescimento de algumas cidades antigas e a criação de novos núcleos, especialmente 

nos recém-criados eixos rodoviários, a exemplo da rodovia Transamazônica (BR-230). 

Esta segunda fase seria caracterizada, então, pela maior complexidade e diversidade 

na constituição de cidades, uma vez que as formas tradicionais de ocupação se 

mesclam às outras tipologias mais modernas e vinculadas ao capitalismo em sua fase 

atual. 

Com a expansão e a densificação da ocupação urbana na Amazônia, muitas 

das antigas cidades ribeirinhas se tornaram mais complexas e modernas, outras 

preferiram dar às costas ao rio e privilegiar os novos eixos de desenvolvimento 

baseados nas estradas. De acordo com Rodrigues et al (2013, p. 2), no contexto 

urbano os assentamentos ribeirinhos passaram a ser “associados à pobreza e às 

diversas estratégias de reprodução social nas periferias da cidade”. Gera-se, a partir 

de então, um estigma de ocupação precária, concebida como favela ou, na definição 

regional, como “baixada urbana”. Desse modo, tanto em grandes cidades como Belém 

e Manaus, como em cidades intermediárias a exemplo de Marabá e de Santarém, as 

populações mais pobres viram nessa forma de assentamento um meio de se integrar 

ao meio urbano, inclusive em áreas mais próximas aos centros comerciais. 

Esse processo também aconteceu na cidade de Altamira. Entre 1970 e 1980, 

sob os efeitos danosos da política de urbanização rural, a população urbana saltou de 

5.374 em 1970 para 26.911 em 1980, crescendo cinco vezes. O expressivo aumento 

populacional se deu por consequência do êxodo rural-urbano após o fechamento da 

fronteira agrícola (BECKER, 1985) e se manteve nas décadas seguintes. No perímetro 

urbano, ocorre a proliferação de assentamentos espontâneos, uma vez que as 

famílias fixaram residência em áreas próximas aos leitos dos igarapés Altamira, 

Panelas e Ambé, periodicamente sujeitos às inundações causadas pelas cheias do 

rio Xingu. Essas habitações reproduzem o padrão de construção ribeirinho, com 

residências sobre palafitas e acesso improvisado por meios de estivas de madeira, 

conforme se pode visualizar na Figura 01.  
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Figura 01 – Casas em palafitas no assentamento da “Invasão dos Padres” 
Fonte: MIRANDA NETO, 2016 

  
 

Tal como grande parte das cidades amazônicas, Altamira havia se 

desenvolvido em decorrência da economia da borracha entre 1911 e 1967, como 

entreposto para o escoamento da produção que se fazia entre o alto e o baixo curso 

do rio Xingu. Tratava-se, então, de uma cidade ribeirinha que, rapidamente, vivenciou 

a mudança de sua estrutura urbana tradicional a partir de ações diretas da 

“urbanização do território” como política estatal. O Projeto Integrado de Colonização 

(PIC-Altamira) e o Polo Altamira (Programa Polamazônia) alteraram de forma 

significativa os processos urbanos na área entre o rio Xingu e a rodovia 

Transamazônica, tanto na cidade central quanto nos demais centros da rede urbana. 

De acordo com Rocha (2011, p. 133) a cidade de Altamira “reconheceu um amplo 

revigoramento, quadruplicando sua área urbana por conta das novas demandas que 

ali se estabeleceram”. Esse rápido crescimento da área urbana se deu mediante a 

ocupação precária, com bairros desprovidos de infraestrutura para o abastecimento 

de água e ausência de rede de esgoto, além da irregularidade das vias e terrenos 

irregulares.  

Recentemente, com a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, grande 

parte das áreas localizadas em cotas de inundação foi eliminada da cidade de Altamira 

a partir do programa de reassentamento urbano. A população remanescente, por sua 
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vez, foi reassentada em loteamentos padronizados, construídos especificamente para 

essa função (os reassentamentos urbanos coletivos ou RUC). Há, portanto, a 

substituição quase por completa do padrão residencial ribeirinho em áreas urbanas 

por casas planejadas sobre a ótica do empreendedor hidrelétrico, questão esta que 

gera discussões em função da perspectiva espacial dos atingidos pela barragem, 

conforme se verá adiante.  

 
 

3. O conceito de “atingido” e os impactos de usinas hidrelétricas em áreas 
urbanas 
 
 

A questão dos atingidos por barragem envolve diretamente os processos de 

implantação dos projetos hidrelétricos no Brasil após a década de 1970. No período 

militar, foram construídas grandes usinas como Itaipu, Sobradinho e Tucuruí com 

vistas a ampliar a participação da hidroeletricidade na matriz energética do país. 

Naquele momento, as questões relacionadas aos impactos socioambientais e suas 

compensações eram tratadas de forma pouco transparente, de modo que muitas 

pessoas localizadas em áreas afetadas foram negligenciadas sem maiores 

possibilidades de contestação. Por esse motivo, diversos grupos de resistência 

passaram a questionar a forma adotada pelo governo para compensar as famílias 

situadas nessas áreas. A partir de 1985, com a abertura democrática, aqueles 

segmentos sociais antes silenciados pelos militares passaram a exigir maior 

participação nas decisões que envolvem a implantação de grandes projetos 

hidrelétricos, assegurando o direito daqueles que sofrem por razão das intervenções 

na área de influência desses empreendimentos.  

O conceito de atingido não pode ser concebido a partir de um caráter 

unicamente técnico e/ou político, de acordo com Vainer (2003, p. 2) “diz respeito, de 

fato, ao reconhecimento, leia-se legitimação, de direitos e de seus detentores”. Desse 

modo, trata-se do reconhecimento dos direitos de grupos, famílias ou indivíduos a 

algum tipo de compensação mediante a implantação de projetos hidrelétricos. Há, 

entretanto, variações na concepção em questão que se manifestam ao longo do 

tempo e, também, no desenlace de conflitos políticos, conforme se pode sintetizar no 

Quadro 01.  
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QUADRO 01 – VARIAÇÕES CONCEITUAIS A RESPEITO DA NOÇÃO DE “ATINGIDO” 

Concepção Descrição Período 
dominante 

Territorial-
Patrimonialista 

Não há, aqui, a noção de atingido e nem o 
reconhecimento de seus direitos, apenas a 
desapropriação por utilidade pública do proprietário de 
terra. Nesse caso, o processo de negociação para as 
compensações passa por uma questão patrimonial 
fundiária. 

Período Militar 

Concepção Hídrica 

O atingido é aquele que está circunscrito 
espacialmente na área inundada pelo 
empreendimento, mesmo que não estejam definidas 
relações diretas de posse. Trata-se, de certo modo, de 
uma reformulação da concepção territorial-
patrimonialista.  

Parte do período 
militar e 
momento Atual 

O empreendimento 
como deflagrador de 
mudanças sociais 

Vai para além da dimensão pecuniária ou material, 
passando pela desarticulação das relações sociais em 
diferentes dimensões e escalas. O atingido seria, 
então, aquele que sofre por conta das mudanças 
físicas e sociais no entorno do projeto hidrelétrico.  

Momento atual 

Ponto de vista das 
agências 
multilaterais (IFC, 
Banco Mundial, BID).  

Apresenta como inovação a noção de “pessoas 
economicamente deslocadas”, que compreende o 
deslocamento físico (perda de abrigo ou de recursos 
produtivos) e econômico (ação que interrompe o 
acesso aos recursos produtivos).  

Momento atual 

Comissão mundial 
de barragens 

Amplia a noção de “deslocado” das agências 
multilaterais, com a virtude de introduzir a variável 
temporal no entendimento dos impactos. Trata, 
também, das populações à jusante da barragem, 
especialmente no que tange aos efeitos sentidos após 
a finalização das obras.  

Momento atual 

Literatura Acadêmica 

Introduzida especialmente por sociólogos e 
antropólogos, trata de uma série de questões não 
evidenciadas pelo Estado ou agências multilaterais. 
Também incorpora a temporalidade e alarga a 
concepção de atingido em direção aos aspectos 
simbólicos, como a cultura e a religião.  

Momento atual 

Concepções da 
ELETROBRÁS 

Reflete as mudanças no setor elétrico a partir de 1980, 
impondo a obrigatoriedade do licenciamento 
ambiental. Desatrela-se da concepção hídrica e 
territorial, identificando como atingidos todos quantos 
forem afetados por seus empreendimentos, com a 
responsabilidade de ressarcir os danos causados.  

Parte do período 
militar e 
momento Atual 

Fonte: Adaptado de Vainer (2003) 
 

 

A respeito das concepções desenvolvidas pela Eletrobrás, apesar do avanço 

em relação às perspectivas patrimonialista e hídrica do conceito de atingido, é 

importante salientar que, “na prática, a maioria das empresas continua a operar com 

base nos conceitos herdados da era anterior” (VAINER, 2003, p. 24). Percebe-se, 

então, que a amplitude da noção de atingido não obteve a ressonância necessária 

entre os empreendedores, resultando em intensos embates sobre o reconhecimento 

de direitos nos projetos hidrelétricos implantados durante e após o período militar. 
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Nesse processo, o mais importante porta-voz dos grupos que sofrem os efeitos dessas 

obras é o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), criado no final da década 

de 1980 após um longo ciclo de debates entre comissões regionais.   

Uma das principais reivindicações do MAB é a efetivação de uma Política 

Nacional dos Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB), de modo que 

garanta um marco legal com vistas a assegurar o direito das populações atingidas 

pelos empreendimentos do setor elétrico. No contexto da PNAB, o conceito de 

atingido é bem amplo e abrande um conjunto de perdas (de propriedade ou posse, de 

capacidade produtiva, de exercício da atividade pesqueira), além de prejuízos às 

atividades produtivas locais à jusante e à montante do reservatório, incluindo a 

inviabilização do manejo de recursos naturais que afetem a renda e a subsistência 

das populações. O conceito abrange, igualmente, as comunidades anfitriãs, ou seja, 

aquelas que acolhem os atingidos reassentados (MAB, 2013).  

No que tange aos impactos em áreas urbanas, os aspectos sinalizados pelo 

MAB são importantes no sentido de abarcar as principais perdas e prejuízos sofridos 

pelos citadinos, não apenas por ocasião da inundação, mas pelo conjunto de 

transformações sociais geradas pelo empreendimento. Na Amazônia, um dos casos 

emblemáticos diz respeito às mudanças na cidade de Tucuruí-PA durante e após o 

processo de construção da usina hidrelétrica de mesmo nome. De acordo com o que 

foi evidenciado por Rocha e Gomes (2002), seria possível citar como principais 

fenômenos: a) o explosivo crescimento populacional na sede municipal, que se 

multiplicou em 20 vezes entre 1970 e 1985; b) a ampliação da malha urbana em cinco 

vezes; c) a propagação de bairros periféricos, de crescimento irregular e sem 

saneamento adequado; d) a desagregação do centro histórico e transferência das 

atividades comerciais e de serviços para áreas mais elevadas; e) a ampliação da 

densidade populacional e a pressão sobre os equipamentos de saúde e outros 

serviços públicos; e f) o aumento da densidade residencial, com duplicação de 

residências em espaços restritos, bem como a multiplicação de cortiços. Em relação 

ao processo de reassentamento, vários estudos apontam a ausência de 

transparência, por parte da ELETROBRÁS, na definição exata do número de pessoas 

realocadas e, além disso, alguns erros grosseiros na avaliação topográfica excluíram 

muitas pessoas do processo (FEARNSIDE, 1999).  

No caso de Altamira, o quadro atual é de uma grande ação de intervenção 

urbana, uma vez que envolve a mudança do local de moradia de mais de 22 mil 
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pessoas e mobiliza vários projetos de engenharia ao longo da cidade. Os atingidos, 

em sua maioria, estão situados em áreas socialmente excluídas: as baixadas urbanas, 

fato que permite ao empreendedor e ao Estado suscitar os argumentos de que estão 

promovendo o desenvolvimento e a qualidade de vida dessas populações apenas pela 

alteração de seu local de residência. Há, entretanto, uma série de questões que 

precisam ser evidenciadas sob o risco de não situar devidamente esses sujeitos de 

acordo com a amplitude histórica do conceito de atingido.   

 
 

4. UHE Belo Monte e os atingidos urbanos em Altamira-PA 
 
 
 

O centro urbano de Altamira está localizado a 54 km da barragem principal de 

Belo Monte, próximo à área conhecida como “volta grande do Xingu”, conforme se 

pode observar pela leitura do Mapa 01. A partir de uma barragem reguladora de vasão 

(Barragem Pimentel), tem-se um trecho de inundação à montante e um trecho de 

vazão reduzida à jusante. Entre ambos se encontra o reservatório formado pelo desvio 

do rio Xingu, viabilizado por meio de um canal de derivação artificial de 20,2 km. Um 

conjunto de diques controla a direção do volume d’água no sentido da barragem de 

Belo Monte, a partir da qual se gerará grande parte da energia do complexo com 18 

turbinas tipo Francis. A cidade de Altamira, que se localiza à montante da usina 

hidrelétrica, será diretamente afetada em algumas áreas urbanas próximas aos 

igarapés Altamira, Panelas e Ambé, na cota de 100 metros acima do nível do mar.  
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Mapa 01 – Arranjo geral de Belo Monte 
Fonte: SISCOM/IBAMA (2014) e GOOGLE (2014). 

 
 

No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de Belo Monte, concluído em 2009, as 

áreas urbanas situadas abaixo da cota altimétrica de 100 metros foram denominadas 

Áreas Diretamente Afetadas (ADA Urbana). Os limites são baseados nas cheias 

históricas do Rio Xingu, que até então havia atingido 99,27 metros em 1980 (BRASIL, 

2009). A partir do momento em que os reservatórios são preenchidos, o leito do rio é 

inundado permanentemente, abrangendo os cursos d’água que adentram na cidade, 

onde se localiza grande parte das áreas de ocupação espontânea em forma de 

baixadas. Assim, aqueles que habitavam ou mantém atividades urbanas abaixo dessa 

cota altimétrica foram indenizados pela Norte Energia, abrangendo uma área 

densamente povoada de 3,8 km². As quatro áreas classificadas no EIA de Belo Monte 

podem ser visualizar no Mapa 02.  
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Mapa 02 – Núcleo Urbano de Altamira – ADA Urbana 
Fonte: IBGE (2015) e NORTE ENERGIA (2014) 

 
 

A maior parte dos domicílios situados na ADA Urbana apresentavam 

condições precárias de habitabilidade, como se constatou em relação ao esgotamento 

sanitário. Do total de 5.241 famílias localizadas na área afetada, apenas 54 

apresentam fossa séptica, 2.706 possuem fossa rudimentar, 1.176 estão ligadas a 

uma vala negra e 518 não possuem nenhum tipo de instalação (NORTE ENERGIA, 

2013a). Esse quadro indica as consequências históricas de ocupações não 

planejadas na cidade de Altamira e, igualmente, a não efetivação de políticas públicas 

voltadas à habitação. De acordo com o ESTATUTO DAS CIDADES (Lei Nº 10.257 / 

2001), o processo de “favelização” é um dos principais problemas identificados em 

periferias urbanas brasileiras e está diretamente ligado ao uso irregular do solo 

urbano, uma vez que se trata das áreas que, geralmente, sobram para as populações 

de mais baixa renda. No caso da ADA Urbana, chama atenção a alta densidade 

habitacional, com média de 20,07 unidades por hectare, conforme aponta a Tabela 

01.  
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TABELA 01 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ADA URBANA – 2013 

ADA Hectare Residentes 
Não 
residentes Entidades Total 

Densidade 
habitacional* 

ORLA 26,00 55 46 6 107 4,12 
PANELAS 11,00 372 247 23 642 58,36 
AMBÉ 238,90 2532 1213 81 3826 16,02 
ALTAMIRA 112,20 2282 787 146 3215 28,65 
TOTAL 388,10 5.241 2293 256 7790 20,07 

Fonte: Dados Norte Energia (2013a) e levantamento cartográfico. 
*Em unidades habitacionais por hectare.  
 
 

De um modo geral, o perfil da ADA urbana pode ser descrito da seguinte 

forma: a) a maior parte dos residentes é classificada como “posseiro” e “ocupante”; b) 

apenas 3,3% das residências possuem escritura registrada e, do restante, grande 

parte possui apenas contrato de compra e venda ou nenhum tipo de documentação; 

c) mais de 76% das famílias possuem renda mensal entre um e três salários mínimos; 

d) 60% das casas são de madeira, correspondendo ao padrão de habitação tradicional 

da região; e) há muitos problemas de habitabilidade relacionados ao esgoto sanitário, 

ao abastecimento de água e à destinação do lixo (NORTE ENERGIA, 2013a). No que 

se refere a este último aspecto, uma prática comum na área em questão é o despejo 

de lixo e efluentes residenciais diretamente no curso d’água, um fator mundialmente 

conhecido como agravante das condições de saúde e qualidade de vida no ambiente 

urbano. 

Uma parte significativa da malha urbana de Altamira é considerada 

diretamente afetada pelo empreendimento hidrelétrico, em torno de 18%. As 

residências, comércios e unidades institucionais localizadas nessa área foram 

indenizadas de acordo com a modalidade escolhida pelos proprietários: em dinheiro 

ou carta de crédito (calculado a partir do valor do imóvel e suas benfeitorias) ou pelo 

reassentamento urbano coletivo (RUC). No caso de indenização em dinheiro ou em 

carta de crédito, a avaliação do imóvel foi efetivada a partir do Caderno de Preços 

para os terrenos urbanos (Norte Energia, 2013b). Estes casos, entretanto, 

representam a menor parte dos indenizados, abrangendo 26% do total, fato que teve 

relação com a súbita elevação dos preços dos imóveis por ocasião da intensa 

migração a partir de 2010. A divergência em relação aos valores atribuídos aos 

imóveis urbanos foi o principal tema de conflito entre a Norte Energia e alguns 

residentes/proprietários, motivando ações na justiça relacionadas a este assunto. 
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Somente em 2015, registrou-se mais de duas mil ações na Defensoria Pública da 

União (DPU) relativas ao valor subestimado das indenizações da Norte Energia.  

No caso da indenização em forma de reassentamento, cinco propriedades 

foram adquiridas pela Norte Energia para a construção dos novos loteamentos 

planejados, denominados Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUC).  Nestes 

constam, também, alguns lotes destinados à Vila Residencial dos Trabalhadores, 

conforme apresenta a Tabela 02. 

 
 

 TABELA 2 – AS ÁREAS DE REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO 
RUCs N° de Lotes 

(Estimativo) 
Residenciais 
RUC 

Vila Residencial 

Jatobá 1244 1230 14 
São Joaquim 1038 932 106 
Casa Nova 452 452 - 
Água Azul 806 806 - 
Laranjeiras 599 599 - 
TOTAL 4139 4029 120 

 Fonte: Norte Energia (2013a) 
 
 
Por questionamentos apresentados pela FUNAI e pelo Ministério da Pesca, 

no final de 2014 a Norte Energia iniciou a negociação de mais uma área para o 

reassentamento de 654 famílias de indígenas citadinos (etnias Xipaia, Kuruaia, Juruna 

e Kayapó, em sua maioria), além de pescadores e moradores da ADA do igarapé 

Panelas e da orla da cidade. Anteriormente, estes habitantes seriam alocados no 

loteamento Laranjeiras, porém houve resistências pelo fato de que o terreno em 

questão não apresentava a proximidade necessária em relação ao rio. Desse modo, 

através de uma nova prospecção, iniciou-se a proposta de instalação do loteamento 

do Pedral, distante aproximadamente 13 km em relação ao centro da cidade de 

Altamira, às margens do Rio Xingu. Essa nova opção de assentamento é considerada 

uma conquista por parte dos movimentos sociais locais, pois se trata do único 

loteamento com características semelhantes ao antigo local de residência dos 

atingidos, conforme se pode visualizar no Mapa 03.   
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Mapa 03 – Deslocamentos da ADA Urbana para as RUCs 
Fonte: IBGE (2014), NORTE ENERGIA (2014) e MIRANDA NETO (2014) 

 

 

Pela leitura do Mapa 03, percebe-se que a Norte Energia utilizou um critério 

de proximidade para definir a origem dos reassentados. Assim, os loteamentos Água 

azul e Jatobá abrigaram às populações originadas do Igarapé Ambé e os loteamentos 

Casa Nova e São Joaquim receberam os habitantes provenientes do Igarapé Altamira. 

A população situada na ADA do Igarapé Panelas e na Orla de Altamira, por sua vez, 

se destinaram aos residenciais Laranjeira e Pedral. Alguns moradores questionam, 

entretanto, que não encontram seus vizinhos nos residenciais em questão.  

Iniciado em 2013, o processo de reassentamento se encontra, atualmente, 

em fase de conclusão, restando apenas a finalização do Loteamento do Pedral. Ao 

longo do processo, por várias vezes o cronograma foi revisto, primeiramente devido 

às dificuldades na aquisição e legalização dos lotes urbanos, gerando atrasos no 

processo. Em março de 2014, mais de 1.200 famílias ficaram desabrigadas na cidade 

de Altamira, uma vez que os moradores não se anteciparam ao período de cheias por 

conta da perspectiva do reassentamento. Como protesto, parte da população tentou 

realizar a ocupação do residencial Jatobá, que na ocasião ainda se encontrava em 

construção. No início de 2015, se iniciou uma corrida contra o tempo para concluir o 
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processo de reassentamento e liberar a área para o enchimento do reservatório, 

previsto anteriormente para fevereiro e, finalmente,  para setembro de 2015.  

Em agosto de 2015, o IBAMA pediu a suspensão da remoção dos ribeirinhos 

situados ao longo do rio Xingu sob a justificativa do não cumprimento dos 

compromissos da empresa no licenciamento da hidrelétrica, como as negociações em 

bases desiguais e o viés notadamente patrimonialista adotado pelo empreendedor 

(REVISTA EXAME, 2015). Há, portanto, o evidente embate a respeito da garantia dos 

direitos dos atingidos, a exemplo da manutenção do modo-de-vida das populações 

remanescentes da ADA Urbana, especialmente aquelas que ainda mantinham as 

características tradicionais ribeirinhas. A figura 02 apresenta a fotografia de uma área 

cuja residência havia sido recentemente removida, no assentamento conhecido como 

“Invasão dos Padres”. Neste, foi afixada a placa da Norte Energia com os dizeres 

“PROPRIEDADE PARTICULAR: NÃO ENTRE. Área protegida conforme declaração 

de Utilidade Pública”. Tal prática visava evitar o retorno das famílias para a área 

afetada e, igualmente, impedir a ocupação por parte de terceiros.  

 

 
Figura 02 – Residência recentemente removida na ADA Urbana.   
Fonte: MIRANDA NETO (2014)  

 
A partir do momento em que se iniciou o processo de reassentamento urbano 

em Altamira, alguns aspectos importantes puderam ser evidenciados, dentre os quais 

cabe destacar os seguintes: 
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a) Problemas dos valores das indenizações: no caso das compensações em 

forma de carta de crédito ou em dinheiro, um dos principais 

questionamentos dia respeito à metodologia adotada no caderno de 

preços urbanos, que não previu a crescente inflação imobiliária em 

Altamira, resultando em valores que não seriam suficientes para adquirir 

outra residência na cidade;  

 

b) Tipologia das casas: houve a mudança das tipologias originais, onde se 

previa a construção de unidades multifamiliares (com mais de um 

pavimento). Em seguida passou-se a admitir apenas um tipo de residência 

unifamiliar (padrão de 60m² em área de 300m², com três dormitório e uma 

suíte) e outros dois modelos adaptados para pessoas com deficiência; 

 
c) Padrão construtivo das residências: um dos principais fatores de 

questionamento em relação às residências foi o material utilizado para a 

construção: o concreto armado, a partir de uma tecnologia que reduz o 

tempo de construção. Nesse caso, houve dúvidas sobre o conforto térmico 

do concreto, uma vez que, na proposta inicial, se previa a construção em 

alvenaria de tijolos; 

 
d) Reprodução do padrão construtivo da moradia antiga: ao chegar à nova 

residência, os moradores construíram estruturas de madeira com o 

material obtido a partir desmonte da residência antiga. Estima-se que essa 

prática seja desenvolvida com os objetivos de locação, para abrigar 

parentes ou, mesmo, para aumentar a área útil da residência.  

 
e) Impasses na instalação dos equipamentos urbanos: No PBA de Belo 

Monte consta a instalação de escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

nas RUC. Registra-se, entretanto, o impasse entre a Prefeitura Municipal 

e a Norte Energia, uma vez que essa última pretendia instalar a UBS 

apenas no Loteamento São Joaquim, contrariando as previsões 

anteriores. Até julho de 2015 a Prefeitura adiava a legalização dos 

loteamentos por conta de alguns compromissos não efetivados pela 

empresa.  
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f) Segregação interna nos loteamentos: Com vistas a evitar o modelo de 

enclave socioespacial, a Vila Residencial dos trabalhadores de Belo Monte 

foi construída junto ao loteamento São Joaquim e, portanto, compartilha o 

mesmo espaço da RUC. Observa-se, entretanto, a presença de cercas de 

arame instaladas nas ruas que dão acesso à Vila, bem como a instalação 

de uma guarita, causando a separação entre os habitantes naquele que 

seria um espaço de convivência mútuo.  

 
g) A ocupação desordenada: Com as intervenções urbanísticas na ADA 

Urbana e as novas regras de uso do solo urbano em Altamira, a cidade se 

tornou pouco receptiva para a ocupação do tipo irregular. Entretanto, 

registra a presença de moradias sendo construídas em áreas próximas 

aos RUC, especialmente ao longo do trajeto urbano da rodovia 

Transamazônica.  

  

A questão da localização das habitações é outro elemento que cabe destaque, 

principalmente tendo em conta a função habitacional das áreas de origem do 

reassentamento. Grande parte das residências da ADA Urbana se vinculava à área 

central da cidade, compreendendo a Orla e a principal zona de comércio (Avenidas 

Sete de Setembro, Djalma Dutra e João Coelho). Havia, portanto, a relativa 

acessibilidade para uma população que, em sua maioria, constitui-se de trabalhadores 

do terciário (vendedores do comércio, ambulantes, empregadas domésticas, 

motoristas, moto-taxistas, etc.). A esse respeito, Harvey (1980, p. 42) adverte que “as 

mudanças na forma espacial da cidade e nos processos sociais, que operam na 

cidade, provocam mudanças na renda do indivíduo”. Desse modo, mesmo com as 

condições de moradia consideradas inadequadas do ponto de vista da habitabilidade, 

esse fator era sobrepujado pela localização favorável daqueles moradores. Com a 

mudança da ADA Urbana para as RUC’s, a distância em relação à área central se 

alterou de forma significativa, conforme se pode observar pela Tabela 03. 

 

TABELA 03 – DISTÂNCIAS EM RELAÇÃO À ÁREA CENTRAL – ADA e RUC 
ADA 
(origem) 

Distância da  
área central (km) 

RUC 
(destino)* 

Distância da área 
central (Km) 

Variação (%) 

Ambé 2,7 
Jatobá 4,3 59.25 
Água azul 5,4 100 
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Altamira 0,79 
Casa Nova 4,6 482.27 
São Joaquim 2,9 267.08 

Panelas 3,2 Laranjeiras 6,0 87.5 
Orla 1,6 Laranjeiras 6,0 275 
Média 2,07  4,87 211.85 

Fonte: Trabalho de Campo e levantamento cartográfico.  
* Por indefinição, o loteamento do Pedral não foi incluído nessa tabela.  
 

Tais distâncias implicam no tempo do deslocamento casa-trabalho e nos 

possíveis custos de transporte para essas pessoas, chegando a uma diferença média 

de 211,85%. Tal situação é, ainda, mais crítica para a população que sustenta o modo-

de-vida ribeirinho, dividindo suas atividades urbanas com a prática da pesca. Assim, 

mesmo com a evidente melhoria das instalações urbanas e residenciais, alguns 

moradores resistiram em sair de suas casas como forma de protesto (XINGU VIVO, 

2015), outros tentaram negociar a nova residência com vistas a adquirir outra moradia 

na cidade, mesmo com a restrição legal à venda e à seção. Percebe-se, então, que 

os ideais de desenvolvimento e qualidade de vida prenunciados pelo Estado e pelo 

empreendedor não envolvem a uma parte significativa da população atingida em 

Altamira.  

  

5. Considerações Finais 
 

 

O caso dos atingidos urbanos em Altamira faz lembrar outros processos de 

instalação de projetos de grande escala no interior da Amazônia, pois, apesar das 

diferenças em relação ao quadro político nacional, ainda prevalecem ações arbitrárias 

por parte do empreendedor sobre aos habitantes locais. No caso da Usina Hidrelétrica 

de Belo Monte, percebeu-se uma drástica ruptura do padrão de povoamento local, 

principalmente pela extensão da distância (física e simbólica) entre os moradores e o 

rio, fato que pode desvirtuar a noção mais ampla de “atingido” tecida ao longo deste 

texto. Além disso, o deslocamento da população situada nas áreas urbanas 

diretamente afetadas para áreas distantes da área central da cidade, em média 4,8 

km, provocou relativo prejuízo do ponto de vista da renda real dos trabalhadores, 

acarretando em custos de transporte e/ou na redução do tempo de vida em relação 

ao tempo de trabalho.   

No que tange ao reassentamento urbano, tornou-se evidente a dificuldade de 

entendimento entre a população que opta por esse tipo de indenização e a Norte 
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Energia, prevalecendo o conflito diante das ações propostas pela empresa. Os 

embates se deram desde a definição do padrão construtivo das residências até as 

questões relacionadas à instalação de equipamentos urbanos, como escolas e 

unidades de saúde. Para os que optaram pela indenização em dinheiro ou em carta 

de crédito, tornou-se impraticável adquirir uma residência na cidade de Altamira até 

então aquecida pelo mercado imobiliário e regida por leis de uso do solo mais 

rigorosas. Restou-se, então, como alternativa a aquisição de terrenos mais distantes 

da área central e, obviamente, menos favoráveis do ponto de vista a acessibilidade 

urbana.  

De certo modo, as ações da Norte Energia não se desvinculam das 

perspectivas patrimonialista e hídrica a respeito do conceito de atingido, uma vez que 

impuseram um conjunto de mudanças ao seu tempo e ao seu modo de ação, 

desconsiderando as características socioespaciais da realidade local/regional. No 

ambiente urbano, tem-se como exemplos a aquisição de lotes em situação muito 

distinta da área de origem e a imposição de padrões construtivos que fogem da 

realidade histórica dos habitantes locais, de modo que, em alguns casos, acaba 

reduzindo o significado do rio como fonte de recursos e como espaço de coexistência 

social. Diante disso, constata-se que há muito a avançar no tocante a garantia de 

diretos no processo de instalação de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia.  

 
 

6. Referências 
 
 
BECKER, B. K. Fronteira e urbanização repensadas. In: Revista Brasileira de 
Geografia. V. 47. Rio de Janeiro, Dezembro de 1985. pp. 357-372.  
 
BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Relatório de Impacto ambiental: 
aproveitamento hidrelétrico Belo Monte. Brasília, 2009.  
 
CASTRO, E. Urbanização, pluralidades e singularidades das cidades amazônicas. In: 
CASTRO, E. (Org.). Cidades na Floresta. São Paulo: Annablume, 2008. pp. 11-40.   
 
FEARNSIDE, P. M. Social impacts of Brazil's Tucuruí Dam. In: Environmental 
Management. 24(4): 483-495, 1999.   
 
HARVEY, D. A justiça social e a cidade. São Paulo, HUCITEC, 1980. 
 
HERRERA, J. A; MIRANDA NETO, J. Q; MOREIRA, R. P. Integração e estruturação 
do território amazônico como consequência da expansão capitalista no brasil. 
In: Bol. geogr., Maringá, v. 31, n. 2, p. 19-36, maio-ago., 2013. 



20 
 

  
JORNAL AMAZÔNIA. Indenização irrisória e casas com “prazo de validade” 
assustam moradores de Altamira. 17 de agosto de 2013. Disponível em: 
<http://amazonia.org.br> Acesso em: 24/07/2015. 
 
MIRANDA NETO, JOSE Q. DE. Os nexos de re-estruturação da cidade e da rede 
urbana: o papel de Belo Monte nas transformações espaciais de Altamira e em 
sua região de influência. Tese (Doutorado). PPGG/UNESP-Presidente Prudente, 
2016. 
 
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB. Política nacional de 
direitos das populações atingidas por barragens. São Paulo: MAB, 2013. 
  
NORTE ENERGIA S.A. Apresentação da Comissão de Reassentamento Urbano. 
Altamira-Pa. 2013a. 28 slides: color. Slides gerados a partir do software PowerPoint.  
 
NORTE ENERGIA S.A. Caderno de Preços: zona urbana de Altamira. Maio de 
2013b. 
 
REVISTA EXAME.  IBAMA pede suspensão de remoção de ribeirinhos em Belo 
Monte. 05 de outubro de 2015. Disponível 
em:<http://exame.abril.com.br/topicos/ibama/> Acesso em: 09/08/2015. 
 
ROCHA, G. M; GOMES, C. B. A construção da usina hidrelétrica e as transformações 
espaciais na região de Tucuruí. In: TRINDADE JR., S. C.; ROCHA, G. M. (Orgs.). 
Cidade e empresa na Amazônia: gestão do território e desenvolvimento local. 
Belém: Paka-Tatu, 2002. pp. 13-23.  
 
ROCHA, G. M. A cidade de Altamira e o complexo hidrelétrico de Belo Monte na 
Amazônia. In: SILVA, L. J. D; PONTES, J. P. X. (Orgs.). Urbanização e ambiente: 
experiência de pesquisa na Amazônia oriental. Belém: Paka-Tatu, 2011.  
 
RODRIGUES et al. Urbanização das baixadas de Belém-PA: transformações do 
habitat ribeirinho no meio urbano. In: Anais do Encontro nacional da ANPUR. V.15. 
2013.   
 
VAINER, C. B. O conceito de Atingido: Uma revisão do debate e diretrizes. Rio de 
Janeiro, IPPUR/UFRJ, 2003. 
 
XINGU VIVO. Famílias de Altamira sofrem constrangimento ilegal da Norte 
Energia e violência da polícia. 16 de abril de 2015. Disponível em: 
<http://www.xinguvivo.org.br/> Acesso em: 17/04/2015. 

View publication statsView publication stats

http://amazonia.org.br/
http://exame.abril.com.br/topicos/ibama
http://www.xinguvivo.org.br/
https://www.researchgate.net/publication/328518182

