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Introdução 

■  Objetivos: entender influência de Belo Monte nas evoluções 
sociais e espaciais marcantes da cidade de Altamira. 

■  Problemática: como funciona as interações entre atores, 
dinâmicas espaciais e mudanças sociais?  

■  Metodologia 
–  Pesquisa de campo em Altamira e na região. 
–  Questionários: urbanos (3 - 900 casas). 
–  Análise temporal: antes-depois e história da cidade. 
–  Trabalho com fotos, imagens e mapas. 
–  Entrevistas com atores locais e nacionais (30). 
–  Trabalho de campo com levantamentos e observações. 
–  Análises multi-escalares. 
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I. Evolução Urbana – 
  Inevitabilidade das mudanças 

■ Construção da barragem Belo Monte e 
elevação do nível d’água na cidade e na 
região do Xingu. 
■ Debate sobre impactos do nível e qual 

Cota 100? Zoneamento, informações, 
engenharias.  



Fonte: Laboratório de Estudos de Modelagem Hidroambientais - LEMHA (2014). 
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■ Construção da barragem Belo Monte e 
elevação do nível d’água na cidade e na 
região do Xingu. 
■ Debate sobre impactos do nível e qual 

Cota 100? Zoneamento, informações, 
engenharias.  
■ Mudança demográfica, população devem 

se mudar: abandonar a casa destruída. 

I. Evolução Urbana – 
  Inevitabilidade das mudanças 



Espaços  
"destruidos" 

Fonte: G.Leturcq, 2014 



■  Construção da barragem Belo Monte e 
elevação do nível d’água na cidade e na 
região do Xingu. 
■  Debate sobre impactos do nível e qual Cota 

100? Zoneamento, informações, 
engenharias.  
■  Mudança demográfica, população devem se 

mudar: abandonar a casa que será 
destruída. 
■  Evolução da cidade com água mais alta: 

interface cidade-rio: porto, praia, atividades 
econômicas, igarapés etc. 

I. Evolução Urbana – 
  Inevitabilidade das mudanças 



I. Evolução Urbana – 
  Novos bairros periféricos 

■ Construção de 5 Reassentamentos 
Urbanos Coletivos (RUC). 
■ RUC: periferias de Altamira, critérios 

parcialmente respeitados (distância). 
■ Demanda novas opções de habitação na 

cidade (especulação imobiliária), aparece 
novos loteamentos planejados. 
■  Insuficiência crônica de oferta de 

moradia. Projetos Minha Casa Minha 
Vida. 



Fonte: G.Leturcq, 2015 
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Fonte: Foto Lalo de Almeida, 
Folha de S. Paulo, 2014 



Fonte: G.Leturcq, 2017 



I. Evolução Urbana – 
  Nova organização espacial urbana 

■ Nova distribuição da população, menos 
centralizada e concentrada. 
■ Mudança dos eixos de circulação: novas 

ruas e Transamazônica urbana renovada. 
■ Cicatriz no coração da cidade: espaços 

dos igarapés e das pontes (diferença 
entre promessas e realidade). 



Fonte: G.Leturcq, 2017 

Altamira do ceú, igarapé como cicatriz 



I. Evolução Urbana – 
  Nova organização espacial urbana 

■ Nova distribuição da população, menos 
centralizada e concentrada. 
■ Mudança dos eixos de circulação: novas 

ruas e Transamazônica urbana renovada. 
■ Cicatriz no coração da cidade: espaços 

dos igarapés e das pontes (diferença 
entre promessas e realidade). 
■ Novas centralidades nas periferias: 

serviços (posto de saúde), comércios. 



Area 
Urbana 
Altamira 

2005 

2014 



II. Transformações sociais – 
  Comunidades das palafitas 

■  Espaço urbano “violento” com poucos 
serviços, vida precária e pobre, isolamento 
social, violência etc. 
■  Papel para os pescadores e ribeirinhos do 

interior. Especificidade dos ribeirinhos do 
Xingu das duas moradias (Vanessa-Maira). 
■  Comércios e serviços centrais, atividade 

constante e dinâmica. 
■  Comunidades internas e identidade do local. 

Papel simbólico da madeira. 
■  Futuro: Desaparecimento definitivo? RUC? 

Renascimento? 



Fonte: G.Leturcq, 2014 – 2015 – 2018 

Comunidades  
das palafitas 
e futuro? 



II. Transformações sociais – 
  Criação de espaços sociais 

■  Planejamento espacial da Norte Energia (NE), mas 
não social. Lógica funcionalista. 

G. Leturcq, 2016 



Fonte: G.Leturcq, 2016 

Plano do RUC Jatoba 



II. Transformações sociais – 
  Criação de espaços sociais 

■  Planejamento espacial da Norte Energia 
(NE), mas não social. Lógica funcionalista. 
■  Nascimento e renascimento de 

comunidades “clássicas”: papel da igreja, 
escola, comércios, famílias chaves etc. 
■  Território em formação: reterritorialização e 

adequação com demandas. Espaços vazios 
(espaço verde), abandonados (lotes), 
inadequados (ruas). 
■  Espaços agregadores: serviços, moradia 

espontânea.  
G. Leturcq, 2016 



Fonte: G.Leturcq, 2015 

Papel das 
Igrejas 



Fonte: G.Leturcq, 2017 

Construção 
da comunidade 



II. Transformações sociais – 
  Problemática temporária 

■  Aumento e redução da população sobre período 
reduzido: 2012-2018. Mais 50 000 +/- e 
menos?? 

■  Ocupação das ruas pelos trabalhadores e 
atividades relativas: comércios, serviços etc. 



Fonte: G.Leturcq, 2016 

Plano do RUC Jatoba 

Occupação das ruas - Trabalhadores 



II. Transformações sociais – 
  Problemática temporária 

■  Aumento e redução da população sobre 
período reduzido: 2012-2018. Mais 50 000 
+/_ e menos?? 
■  Ocupação das ruas pelos trabalhadores e 

atividades relativas: comércios, serviços etc. 
■  Perturbação do mercado imobiliário e 

fundiário da cidade e da região ao redor. 
Especulação violenta. 
■  Violência urbana completa: transito, droga, 

conflitos etc. Durante o “boom” econômico e 
depois: menos recursos e desemprego. 



II. Transformações sociais – 
  Reconstrução Espaço de vida 

■  Nova casa e terreno ao redor: das palafitas para 
loteamentos. Casa de madeira para de concreta. 
Uso da água e da terra. Plantação individual. 



Fonte: G.Leturcq, 2017 



II. Transformações sociais – 
  Reconstrução Espaço de vida 

■  Nova casa e terreno ao redor: das palafitas para 
loteamentos. Casa de madeira para de concreta. 
Uso da água e da terra. Plantação individual. 

■  Transformação das atividades econômicas dos 
atingidos. Espaço para o pescador. Serviços e 
comércios individuais. 

■  Novas interações sociais: vizinhos, família, 
serviços: papel do posto de saúde do Jatobá. 

■  Aumento da mobilidade, resposta isolamento e 
desestruturação da comunidade. 



III. Migração e Mobilidade – 
  Migrações forçadas urbanas 

■  Violência real e simbólica do processo: 
destruição da casa, desapropriação, 
destruição identidade local. 
■  Migração urbana: única para atingidos por 

barragens, distancia curta. 
■  Perda das relações sociais: migrantes e não 

migrantes; comunidades semi-destruídas. 
■  Desconhecimento do processo: antes, 

durante e depois pelas populações. 
Momento marcante da vida. 
■  Ofertas rurais nulas ou quase. 

Reassentamento rural coletivo. 



Fonte: G.Leturcq, 2015 

Violência real 
e simbíolica 



III. Migração e Mobilidade – 
  Reestruturação das mobilidades 

■  Nova centralidade de Altamira na escala 
regional: centro logístico e econômico. 
Migração temporária – Mobilidade da 
globalização? Êxodo rural. 
■  Recepção do trabalhador migrante: vila dos 

funcionários por exemplo. 
■  Estrutura urbana de mobilidade: ruas e 

estradas, transporte público, papel do porto 
sobre o Xingu. 
■  Papel do porto novo e mobilidade no Xingu? 
■  Problema nacional aplicado em situação 

complexa. 



Fonte: 
G.Leturcq, 2018 

Mobilidade 
urbana 



III. Migração e Mobilidade – 
  Aumento das mobilidades 

■  Transição Migração para Mobilidade. “Nova 
modalidade do movimento” (Pellerin, 2011) , 
principalmente dos trabalhadores. 

■  Mobilidade como respostas das perdas das 
migrações. 

■  Migrações de retorno? Nova partida? 
■  Constatação flagrante nos locais da volatilidade 

das moradias. 
■  Qual novo modelo de moradia dos ribeirinhos? 
■  Qual movimentação interna e externa da 

população de Altamira. 



Fonte: G.Leturcq, 2017 

Estratégias 
de mobilidade 
urbana 



IV. Gestão da cidade – 
  Poder público local 

■  Perda do controle e da gestão do poder 
local: obras sem consulta, apropriação do 
espaço por empresa privada. 
■ Condições do repasse da gestão dos 

novos bairros. Gestão do tempo, da 
influência e dos interesses. 
■ Conflitos de infraestruturas e da gestão 

futura: caso emblemático do “novo” 
hospital de Altamira. 



Fonte: G.Leturcq, 2017 

Qual e para  
quem a gestão 
da cidade? 



IV. Gestão da cidade – 
  Aceitabilidade social do projeto 

■  Espaço muito reduzido para expressão da população. BM 
não é caso único, repetição do padrão. 

■  Diversidade dos atores, das ações e dos recursos. 
Clientelismo do PDRS Xingu por exemplo. 

■  Papel do Estado é central no controle do processo de 
implantação. Mas como agir e quais compromissos com 
setor privado? 

■  Desejo politico, interesse econômico, necessidade? 
Dilma e Belo Monte. Poder Federal (Funai, IBGE)? 

■  Artigo com Vanessa Boanada e Marcia Grisotti. No final, 
os planos do Estado “trouxeram ações contraditórias e 
fragmentadas e provocaram situações 
conflitosas” (2013). 



IV. Gestão da cidade – 
  Papel da Norte Energia 

■  A Norte Energia “vendeu” seu projeto de reestruturação 
urbana de todas zonas impactadas: orla, porto igarapés. 



Projeto Igarapé Altamira pela Norte Energia 

Fonte: G.Leturcq, 2016 
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IV. Gestão da cidade – 
  Papel da Norte Energia 

■  A Norte Energia “vendeu” seu projeto de 
reestruturação urbana de todas zonas impactadas: 
orla, porto igarapés. 

■  Propaganda, projetos etc. Diferença venda-realidade. 
■  Moradias dos atingidos provocou suspensa da 

Licença Ambiental. Qualidade, localização, 
segurança etc. 

■  Relação cidade ribeirinhos, inadequação temporal e 
no projeto das compensações. Pedral. 

■  Problema de gestão e implantação grave na questão 
do saneamento urbano: tema de pesquisa da 
Cristina. 

■  Abandono futuro da cidade e das infraestruturas? 



Considerações finais 

Cidade caótica como descrita por Milton 
Santos, com mais potência e tempo curto:  

–  tamanho urbano; 
– modelo rodoviário; 
–  Carência de infraestruturas;  
–  especulação fundiária e imobiliária; 
–  problemas de transporte e 
–  periferização da população. 
=>Novo modelo caótico centro-periferia 



Considerações finais 

■ Nova cidade: tecido urbano, população, 
lógica interna e externa. Qual futuro ? 
■  Adaptações ou abandono da famílias, 

com respostas positivas como negativas. 
Mobilidade, moradia, atividade 
econômica, comunidade etc. 
Empobrecimento e ciclo de violência e 
precarização. 
■ Responsabilidade e planejamento: gestão 

do tempo e do dinheiro. Vontade político e 
do setor privado-Elétrico. 


