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RESUMO 

 

SILVA, S. M. O Projeto Hidrelétrico de Belo Monte: 

complexidade e particularidades da reestruturação regional. 
Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da FFLCH/USP. 2022.  

 

 

Considerando que a relação da implantação da Hidrelétrica de Belo 

Monte com a sua região de abrangência desenvolveu uma 
reestruturação regional da mesma forma que outras experiências de 

implantação de hidrelétricas na Amazônia, o questionamento que 

norteia esta pesquisa é: em que consiste a complexidade (gênese do 

processo na década de 1970, redefinição do projeto com inovação 
tecnológica e mudança na configuração espacial da área atingida) e 

as particularidades (operação à fio d’água, planos de 

desenvolvimento e inserção regional e comitê gestor do 

desenvolvimento regional) deste processo? Para a compreensão desta 
problemática objetiva-se compreender a relação estabelecida entre o 

projeto de implantação da Hidrelétrica de Belo Monte e a sua região 

de abrangência, evidenciando a complexidade e particularidades do 

processo de reestruturação regional. Desse modo, observa-se que a 

partir da relação estabelecida entre a implantação de Belo Monte e 
sua região de abrangência se desenvolveu uma reestruturação 

regional com amplas características que a identificam como perversa, 

no momento em que se constituiu como um projeto inovador no que 

diz respeito a responsabilidade com o pretenso desenvolvimento 
regional, o que permite concluir que as transformações ocasionadas 

acirrou a desestruturação de atividades econômicas tradicionais ao 

criar novas formas de uso e ocupação na região de abrangência, que 

servem para a sustentação das necessidades da usina e 
secundarizam os interesses dos agentes regionais. E desta forma, 

consolidou um modelo de concentração de renda, mesmo com os 

instrumentos normativos inovadores que direcionariam as 

intervenções para a materialização do desenvolvimento regional mais 
equânime. 

 

 

Palavras-chave: Hidrelétrica, Belo Monte, desenvolvimento regional 

e reestruturação regional. 
  



ABSTRACT 

 

SILVA, S. M. The Belo Monte Hydroelectric Project: complexity 

and particularities of regional restructuring. Thesis (Doctorate in 
Human Geography) – Faculty of Philosophy, Letters and Human 

Sciences of FFLCH/USP. 2022 

 

Considering that the relationship between the construction of the Belo 

Monte Hydroelectric Power Plant and its region of influence developed 

a regional restructuring in the same way as other experiences of 

construction of hydroelectric power plants in the Amazon region, the 
question that guides this research is: what are the complexity 

(genesis of the process in the 1970s, redefinition of the project with 

technological innovation and change in the spatial configuration of the 

affected area) and the particularities (run-of-river system, regional 
insertion and development plans and regional development 

management committee) of this process? In order to understand this 

question, the research aim is to understand the relationship between 

the Belo Monte Hydroelectric Power Plant project and its region of 

influence, highlighting the complexity and particularities of the 
regional restructuring process. In this regard, it is observed that from 

the relationship established between the construction of Belo Monte 

and its region of influence, a regional restructuring was developed 

with broad characteristics which identify it as perverse, at the time 
when it was built as an innovative project in terms of responsibility 

for the alleged regional development. It is possible to conclude that 

these transformations intensified the disruption of traditional 

economic activities by creating new forms of use and occupation in 
the region, which support the needs of the power plant and pretermit 

regional agents interests. In this way, it consolidated a model of 

income concentration, even with innovative normative instruments 

that would direct actions to produce a more equitable regional 

development. 

 
Keywords: Hydroelectric power plant, Belo Monte, regional 

development and regional restructuring. 

 

  



RESUMÉ 

 

SILVA, S. M. Le projet hydroélectrique de Belo Monte : 

complexité et particularités de la restructuration régionale. 
Thèse (Doctorat en Géographie Humaine) – Faculté de Philosophie, 

Lettres et Sciences Humaines de la FFLCH/USP. 2022. 

 

Considérant que la relation entre l'implantation de la centrale 

hydroélectrique de Belo Monte et sa région de couverture a développé 

une restructuration régionale au même titre que d'autres expériences 

d'implantation de centrales hydroélectriques en Amazonie, la question 
qui guide cette recherche est : qu'est-ce que la complexité se 

composent (genèse du processus dans les années 1970, redéfinition 

du projet avec innovation technologique et changement de la 

configuration spatiale de la zone touchée) et les particularités 
(exploitation au fil de l'eau, schémas d'aménagement et comité 

directeur d'insertion et de développement régional ) de ce 

processus ? Afin de comprendre cette problématique, l'objectif est de 

comprendre la relation établie entre le projet d'implantation de la 

centrale hydroélectrique de Belo Monte et sa région de couverture, en 
mettant en évidence la complexité et les particularités du processus 

de restructuration régionale. De cette manière, on observe qu'à partir 

de la relation établie entre l'implantation de Belo Monte et sa région 

de couverture, une restructuration régionale s'est développée avec 
des caractéristiques larges qui l'identifient comme perverse, à 

l'époque où elle constituait un projet innovant en termes de respect 

de la responsabilité du développement régional allégué, ce qui 

permet de conclure que les transformations provoquées ont intensifié 
la perturbation des activités économiques traditionnelles en créant de 

nouvelles formes d'utilisation et d'occupation dans la région couverte, 

qui servent à soutenir les besoins de l'usine et à faire intérêts 

secondaires des agents régionaux. Et de cette manière, il a consolidé 

un modèle de concentration des revenus, même avec des 
instruments normatifs innovants qui orienteraient les interventions 

pour matérialiser un développement régional plus équitable. 

Mots-clés: Hydroélectrique, Belo Monte, développement régional et 

restructuration régionale. 
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INTRODUÇÃO 

“Não se pode dizer que o espaço seja produto como outro 

objeto ou soma de objetos, coisas ou coleção de coisas, 
mercadoria ou conjunto de mercadorias. O espaço estaria 
essencialmente ligado a reprodução das relações sociais de 
reprodução. O espaço seria, desse modo, uma espécie de 
esquema num sentido dinâmico comum as atividades 
diversas, aos trabalhos divididos, à cotidianidade, às artes, 
aos espaços efetuados pelos arquitetos e pelos urbanistas. 

Seria uma relação de suporte de inerências na dissociação, 
de inclusão na separação. A ideologia coincide com a prática: 
a separação na sociedade burguesa.” (LEFEBVRE, 2008: 
47) 

Figura 1 – Vista aérea do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte, com 
as 18 turbinas em funcionamento. 

 
Fonte: Jornal da USP (2021) 

O Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Belo Monte, apresentado 

no Mapa 1, se instituiu como um projeto de engenharia do setor 

elétrico para a produção de bloco de energia elétrica a partir de 

geração hidráulica. Como componente estratégico do Plano de 

Expansão do Setor Elétrico Brasileiro (1986), o projeto é proposto 

como base de produção na região amazônica para atender ao 

mercado de energia elétrica nacional a partir da interligação ao 

Sistema Elétrico Nacional (SIN). Esta interligação se materializa com 

a implantação de uma Linha de Transmissão – LT Tucuruí – Macapá – 

Manaus.  
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Mapa 1 – Localização da área de estudo e indicação da 

infraestrutura da AHE Belo Monte 

 
Fonte: NESA (2011). 
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O projeto que foi discutido na década de 1970 indicava a 

construção de hidrelétrica composta por um conjunto formado por 

barragem, reservatório, tomada d’água, casa de força em sua 

estrutura geral. No entanto, quando nos deparamos com a 

configuração atual do projeto Belo Monte identificamos as suas 

especificidades tecnológicas que estão relacionadas com o 

redimensionamento da proposta condicionadas pela readequação às 

determinações ambientais. Na atual configuração espacial do Projeto 

Belo Monte temos as seguintes infraestruturas:  Barramento no Sítio 

Pimental, Barramento no Sítio Belo Monte, Casa de Força Principal, 

Casa de Força Secundária, Canais de Derivação. E o reservatório 

formado utiliza o leito do próprio rio. 

Ao ser apresentado como um modelo aparentemente 

inovador, no que diz respeito à compatibilização do avanço 

tecnológico com a sustentabilidade ambiental na consolidação do 

desenvolvimento regional, evidencia uma preocupação com a questão 

regional como escala importante de análise no âmbito das grandes 

transformações espaciais vivenciadas, e é nisto que estão baseadas 

as aspirações de grande parte dos agentes sociais envolvidos na 

instalação da hidrelétrica. 

Antes mesmo da instalação de Belo Monte, nos anos 

1980/1990, sempre foram efetivadas críticas e preocupações com a 

intensidade e magnitude das transformações espaciais que seriam 

desencadeadas. Isto se evidencia na afirmação de Rocha (2003), de 

que,  

a construção da CHE Belo Monte deve promover 

impactos substanciais na estrutura espacial da região 

de Altamira. A formação do reservatório hidráulico deve 
submergir cerca de 400 km², dos quais 200 km² fazem 

parte da calha natural do rio Xingu, a jusante de 

Altamira. Os outros 200 km² são áreas situadas entre a 

Volta Grande do Xingu e a Rodovia Transamazônica. 
Haverá remanejamento de cerca de duas mil famílias 

que vivem hoje às margens dos igarapés Altamira e 
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Ambé (áreas periféricas de Altamira), 800 famílias da 

área rural de Vitória do Xingu e de 400 famílias 
ribeirinhas. O regime do rio sobre os meios bióticos e 

socioeconômicos sofrerá alteração, com redução do 

fluxo da água devido o desvio do rio. (ROCHA, 2003: 

262). 

Do projeto inicial, descrito por ROCHA (2003), ao que se tem 

em vias de implantação na atualidade, muitas diferenciações 

ocorreram, pois as características atuais, contam com um 

reservatório cuja área total é de 516 quilômetros, sendo 386 

quilômetros correspondendo a calha natural do rio Xingu e 130 

quilômetros corresponde ao reservatório intermediário que apresenta 

uma elevação de 97 metros. O projeto foi instalado com 

características que até então eram alheios a realidade da região 

amazônica. Ao contrário dos grandes vertedouros de água, o novo 

projeto se apresenta como uma hidrelétrica que opera a fio d’água1 

com capacidade de gerar 11.233,1 MW e subsidiar o fortalecimento 

do Sistema Integrado Nacional (SIN). (NESA, 2011). 

Este contexto espacial direciona a análise quando busca 

compreender a relação estabelecida entre o projeto de implantação 

da AHE Belo Monte e a sua região de abrangência, evidenciando a 

complexidade e particularidades do processo de reestruturação 

desenvolvido. Para tanto, esta análise se concentra no período 

compreendido pelas duas primeiras décadas do século XXI (2000 – 

2020), que abrange a retomada do projeto para a implantação da 

AHE Belo Monte e sua completa instalação. 

Desde a década de 1970, desconsiderando as prerrogativas de 

resistência da sociedade local e dos movimentos indigenistas e 

ambientalistas a proposta de construção do AHE Belo Monte foi 

colocada em pauta para a materialização, configurando na agenda 

política de desenvolvimento da nação, utilizando como discurso 

                                                             
1 Característica de operação de reservatórios que não possuem função de regularização de vazões, não 

armazenando água. Assim, geram energia a partir da vazão natural do rio. 
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ideológico o bem público. Concernente a isto, consolidou-se então, 

dois campos ideológicos contraditórios e conflitantes que se 

manifestam no pensamento a seguir, 

Há, pois de discernir entre a necessidade legítima do 
uso conservacionista dos recursos e as necessidades 

inerentes a diversidade geográfica na Terra, sob o risco 

de, em nome do bem comum, aceitar imposições 

globais que não correspondem a interesses nacionais e 

regionais. (BECKER, 2003, p. 274). 

Pensar o Projeto Belo Monte na atualidade requer um exercício 

de resgate dos acontecimentos/eventos ocorridos ainda na década de 

1970, quando a implantação de hidrelétricas na Amazônica foi 

incorporada ao discurso em prol do desenvolvimento nacional. Uma 

longa trajetória, de 1975 a 2019, se desenrolou para que um projeto 

idealizado nos ditames da ‘ditadura militar’ (1964 – 1985) viesse a se 

materializar no período de maior incidência das questões 

democráticas inseridas no discurso político da esfera federal. Aliado a 

isso temos a magnitude de um projeto de infraestrutura com a 

capacidade de direcionar estímulos para uma região complexa 

formada por pelo menos 11 municípios, em estágios diferentes de 

inserção de capital em seu território, o que por si só demonstra o 

desafio de se buscar compreender a gama de transformações 

advindas com a instalação da hidrelétrica de Belo Monte na produção 

do espaço e na reestruturação regional. 

Ao consideramos que a relação da implantação do projeto AHE 

Belo Monte com a sua região de abrangência desenvolveu uma 

reestruturação regional da mesma forma que outras experiências, o 

questionamento que norteia esta tese é: sendo a instalação de 

hidrelétricas na Amazônia algo recorrente, em que consiste a 

complexidade e particularidade deste processo? Partimos do 

pensamento de que esta relação desenvolveu uma reestruturação 

regional com amplas características que a identificam como perversa, 
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quando se constituiu como um projeto inovador no que diz respeito a 

responsabilidade com o pretenso desenvolvimento regional. 

Entretanto, acirrou a desestruturação de atividades econômicas 

tradicionais ao criar formas de uso e ocupação na região de 

abrangência, que servem para a sustentação das necessidades da 

usina e secundarizam os interesses dos agentes regionais. E desta 

forma, consolidou um modelo de concentração de renda que não foi 

vivenciada por toda a região, mesmo com os instrumentos 

normativos inovadores que direcionariam as intervenções para a 

materialização do desenvolvimento regional. 

No contexto espacial analisado identificamos uma configuração 

espacial muito comum na região amazônica, a que apresenta o 

‘encontro’ do rio com a rodovia, que recebe a implementação de um 

novo elemento técnico que concorre para a dinamização dessa 

configuração. Neste caso específico, temos a composição que se 

assenta na relação do Rio Xingu com Rodovia BR-230 

(Transamazônica) onde se instala Hidrelétrica de Belo Monte. Esta 

relação, apesar de se demonstrar comum na realidade amazônica 

desde a década de 1960, não se furta de revelar complexidades e 

particularidades em sua construção, o que nos induz a buscar o 

entendimento do processo espacial que demonstra a redefinição das 

espacialidades e, por conseguinte, a reestruturação pela qual a região 

de incidência da instalação de Belo Monte se inscreve. 

A região mencionada abarca a AII (Área de Influência Indireta) 

da hidrelétrica de Belo Monte, sendo composta pelos municípios de 

Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, 

Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Esta 

região, apesar de vivenciar as intervenções estatais de 

desenvolvimento em outros momentos históricos, até então não tinha 

vivenciado uma intervenção estatal da magnitude da hidrelétrica de 

Belo Monte. Ela se caracteriza por uma diversidade de atividades 
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econômicas tradicionais, sendo o extrativismo vegetal, a pecuária e a 

agricultura suas principais expressões.  

Com a implantação da hidrelétrica novos e externos estímulos 

econômicos são direcionados para a região, concorrendo para um 

intenso processo de transformações espaciais que podem ser 

identificados em toda a sua extensão, mesmo que isso se processe de 

forma diversa e escalonada por cada fração dessa mesma região. 

Deve-se considerar também que para alguns, este projeto se 

pronunciou como expectativa de ganhos econômicos, já para outros, 

como o catalisador do aprofundamento das desigualdades sociais e 

supressor de direitos fundamentais. E isto nos revela a complexidade 

dos conflitos que medeiam a implantação da hidrelétrica de Belo 

Monte. 

A região de implantação da hidrelétrica conserva as 

impressões territoriais herdadas dos interesses exógenos à região 

desde a sua formação, apresentando resquícios espaciais dos projetos 

desenvolvimentistas vivenciados ao longo das últimas décadas. De 

forma mais efetiva, a instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

pode ser identificada como o marco da reestruturação em curso na 

referida região, que começa a redesenhar seu ordenamento 

territorial, no sentido de atender as demandas externas de 

desenvolvimento. Por isto que, ao pensarmos o processo 

desencadeado pelo movimento inerente ao capital devemos ter em 

mente a ideia de que,  

A compreensão dialética da totalidade significa não só 
que as partes se encontram em relação de interna 

interação e conexão entre si e com o todo, mas 

também que o todo não pode ser petrificado na 
abstração situada por cima das partes, visto que o todo 

se cria a si mesmo na interação das partes. (KOSIK, 

2002, p. 50).  
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Sendo assim, não podemos simplesmente perceber a 

hidrelétrica de forma isolada, sem contextualizá-la com o que ocorre 

na escala mundo, pois no bojo das determinações político-econômicas 

advindas da escala global, no que diz respeito à produção e 

reprodução das condições gerais de acumulação, encontram-se as 

bases para estruturação na escala regional, ao se constituir como 

proposta de desenvolvimento para a nação. No entanto, este 

processo não se consolida de forma unânime, no interior dessas 

relações verificamos um conflito político-ideológico entre as escalas 

de poder e que terão rebatimentos territoriais de natureza 

econômica, política e social.  

Concomitante a este pensamento entendemos o movimento 

que a perspectiva dialética nos indica ao coadunarmos com a 

premissa de que,  

No pensamento dialético o real é entendido e 
representado como um todo que não é apenas um 

conjunto de relações, fatos e processos, mas também a 

sua criação, estrutura e gênese.  Ao todo dialético 
pertence a criação do todo e a criação da unidade, a 

unidade das contradições e a sua gênese. (KOSIK, 

2002, p.51). 

Inerente ao processo de instalação de hidrelétricas na 

Amazônia, considerando o movimento que envolve a noção de 

forma/estrutura/função, compreendemos que a implantação do AHE 

Belo Monte se caracteriza por induzir a permanência de 

características tradicionais ao mesmo tempo em que propõe 

inovações no processo de instalação da hidrelétrica, pois materializa 

também os preceitos da lógica capitalista ao conceber que,  

Onde quer que forças naturais possam ser 

monopolizadas e proporcionem um lucro extra ao 

industrial que o explora, seja uma queda d’água, uma 
mina rica, águas com abundância de peixes, seja um 

terreno para construção bem localizado, a pessoa cujo 

título sobre uma parte do globo terrestre a caracteriza 
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como proprietária desses objetos naturais subtrai esse 

lucro extra, na forma da renda, ao capital em 

funcionamento. (MARX, 2017, p. 833) 

A pertinência desta análise consiste em compreendermos a 

complexidade e particularidade da reestruturação regional ocasionada 

pela instalação do AHE Belo Monte. Pois, diferente das experiências 

passadas, a instalação de Belo Monte apresenta uma estrutura 

normativa (Plano Básico Ambiental, Programa de Inserção Regional 

do Empreendimento e o Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu), que determina que todas as intervenções 

espaciais devem primar pelo desenvolvimento regional e atender as 

seguintes especificações: mitigação e compensação ambiental, 

inserção regional dos empreendimentos e a criação de formas 

institucionais de participação de todos os grupos sociais envolvidos no 

processo. Entretanto, mesmo com essas determinações inovadoras 

para a sustentação do desenvolvimento regional, este não se 

consolida. 

Mesmo com o incremento tecnológico e com o avanço nas 

determinações legais de conservação e preservação ambiental, assim 

como a maior participação da sociedade nas decisões em prol do 

desenvolvimento, não há uma materialização das hidrelétricas na 

Amazônia que considere de forma eficaz a superação dos problemas 

socioambientais decorrentes da reestruturação produtiva do 

território. Como expressão empírica desta formulação tem a 

implantação do AHE Belo Monte na região do Xingu, pois desde a 

década de 1970 vários estudos foram realizados e diversos 

pesquisadores debruçaram-se sobre esta temática.  

A inserção de capital no espaço se concretizará a partir do que 

preconiza o direcionamento dos estímulos da escala global, 

interagindo no processo com as outras escalas (regional e local) em 

um movimento dialético inerente ao movimento do modo de 
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produção hegemônico. E para tanto, de acordo com Lencioni (2008), 

devemos nos ater às seguintes considerações,  

Primeiramente, cabe observar que a concentração e a 
centralização do capital são conceitos relativos à 

reprodução do capital, referidos, portanto, ao processo 

social. Em segundo lugar, ressaltar que dizem respeito 
a movimentos distintos que constituem dois momentos 

do processo de valorização do capital. (LENCIONI, 

2008) 

Essas mudanças influenciam o Brasil da seguinte forma: na 

área econômica, ocorreu um intenso processo de abertura econômica 

e a busca por uma maior integração regional que poderá propiciar 

uma maior competitividade do país na inserção do mesmo na 

economia-mundo; no âmbito estatal, teve-se uma crise de 

governabilidade acarretada pela falta de recursos orçamentários, com 

cortes de gastos, e uma crescente pressão social propiciada pela 

redemocratização, em busca de mais e melhores serviços públicos. 

A partir da década de 1980, com a perda de atratividade 

econômica para grandes empreendimentos demonstrada pelas bacias 

hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, a região 

Amazônica passa a ser o ambiente propício para a implantação de 

hidrelétricas, ocasionando com isso o início de uma relação 

conflituosa entre a indústria de energia elétrica e os interesses da 

região. Por isso nos baseamos na proposta de Lencioni (2018), em 

que  

Proceder a uma análise da reestruturação socioespacial 

requer incorporar os elementos acima referidos: a 
noção de forma, função e conteúdo, a concepção de 

totalidade como totalidade dialética, a percepção da 

realidade com suas múltiplas temporalidades e um 
procedimento que busca distinguir e, não, isolar os 

elementos da análise. A dinâmica socioespacial não 

deve ser vista sem contradição, sem tensões e 
descompassos; pois, justamente são as contradições, 

as tensões e os descompassos, que imprimem o 

movimento da história. (LENCIONI, 2018) 
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Consequentemente, ocorre um intenso processo de 

reestruturação econômica baseada na instalação de redes de 

infraestrutura com funcionalidade essencialmente voltada para a 

instalação e operação da hidrelétrica. Neste mesmo sentido, verifica-

se a reestruturação política, pois a região passa a ser ocupada por 

novos agentes sociais com interesses políticos divergentes dos 

agentes sociais locais. Atrelada a estes contextos, temos ainda a 

reestruturação social decorrente do conflito estabelecido entre as 

práticas espaciais preexistentes com aquelas desencadeadas pelas 

necessidades apresentadas pela hidrelétrica. 

Neste contexto torna-se imprescindível a compreensão de 

que dada as desigualdades e desequilíbrios regionais inerentes a 

lógica de reprodução capitalista ocorrerá uma superposição de 

escalas de decisão incidindo em determinado território 

desencadeando uma nova realidade para a região que abrange a área 

de influência do AHE Belo Monte. Com isto, cria-se um ambiente de 

conflito, cujos interesses estarão materializados na configuração 

espacial vigente. Pois, de acordo com Trindade Jr. (2010)  

Os desdobramentos desses discursos se dão em vários 

níveis. O primeiro deles diz respeito à inserção regional 

dos “grandes objetos”. É preciso reafirmar, segundo a 
lógica das empresas, que esse novo arranjo técnico 

imprimido ao espaço regional possui uma pertinência, 

ainda que na prática a relação dos “grandes objetos” 
com a região caminhem em outra direção. Isso porque 

há uma recusa do arranjo espacial já existente, 

negando-o como parte da nova lógica imposta. A 

floresta e os rios, por exemplo, que na lógica anterior 
eram vistos em suas dimensões múltiplas (recursos, 

circulação, lúdica, lazer, uso doméstico e 

representações simbólico-culturais), numa relação em 
que a interação homem-natureza tendia a expressar 

uma forte organicidade, na nova lógica urbana dos 

“grandes objetos” tornam-se principalmente fontes de 

recursos e, secundariamente, espaços de lazer e 

contemplação. (p. 131) 
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Como resultado desse processo temos a dinamização, ainda na 

atualidade, de espaços economicamente valorizados, que 

desencadeiam em seu entorno espaços socialmente segregados, cuja 

jurisdição territorial é desenvolvida de forma particular entre as 

diversas escalas de poder. Concomitante a este processo temos uma 

configuração regional altamente excludente. Como superação desta 

lógica, aferimos ao processo de inserção regional o papel de 

assegurar maior equilíbrio entre os interesses e necessidades geradas 

nas esferas local/regional/global. Para tanto, o que se materializa é a 

permanência de cenários que negam essa prerrogativa e que 

confirmam o acirramento das desigualdades regionais tão expressivas 

na área de implantação do empreendimento. 

A relevância desta temática encontra consonância quando se 

estrutura como ponto principal a busca de entendimento sobre os 

padrões de diferenciações geográficas preconizadas a partir 

principalmente do advento capitalista, levando-se em consideração o 

debate que engendra a Geografia e o Marxismo como base para a 

análise científica. E isto pressupõe que se efetive uma maior 

integração de experiências empíricas que possam levar a efetivação 

de premissas coerentes. Da mesma forma, torna-se de uma 

importância a estruturação da lógica teórica que direciona a 

reestruturação do espaço geográfico a partir dos ditames capitalistas. 

A análise efetivada sobre a relação espacial como um 

processo histórico perpassa por entendê-la como uma totalidade 

composta por significados sociais que a acompanharam desde a 

concepção primitiva do espaço, no qual a sociedade e o estado 

natural do espaço estavam inseridos; passando pela ideia de segunda 

natureza, que representava o rompimento da unidade estabelecida 

entre sociedade e natureza; chegando ao surgimento do Estado, que 

representaria a real abstração social da natureza. 
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Com este pensamento verificam-se as bases da diferenciação do 

espaço geográfico que está intrinsecamente colocado a partir da 

mobilização do capital na estruturação da paisagem, e, por 

conseguinte, desenvolve tendências contraditórias na elaboração de 

padrões geográficos. Esta é a manifestação concreta do 

desenvolvimento desigual na produção espacial com regras e normas 

estabelecidas a partir das deliberações capitalistas. Ao discutir a 

produção do espaço a parti de uma análise marxista-estruturalista, 

Smith, dialoga com Lefebvre ao enfocar o espaço como lócus da 

reprodução das relações de produção social cuja mediatização está 

sendo realizada pelo capitalismo. 

Para apresentar as análises efetivadas optou-se por organizar 

esta tese com a seguinte composição: 

Na Parte I, denominada O Projeto Belo Monte, pretendeu-

se descrever a concepção do projeto desde a sua gênese na década 

de 1970, identificando os diversos agentes regionais/nacionais e 

interesses inerentes ao desenvolvimento regional. Para tanto, 

constituiu-se a estruturou-se dois capítulos, a saber: no Capítulo 1 – 

A concepção do projeto Belo Monte e suas aspirações 

desenvolvimentistas, primou-se por evidenciar a configuração 

espacial do projeto ao longo do processo histórico e considerando as 

mudanças efetivadas no projeto infra estrutural; já no Capítulo 2 – 

Os agentes espaciais regionais/nacionais e seus interesses no 

desenvolvimento regional, o foco estabeleceu-se na identificação dos 

agentes espaciais com efetiva atuação na instalação da hidrelétrica, 

evidenciando a forma como a materialização dos seus interesses 

contribuiu para a reestruturação regional ocorrida. 

Como preocupação presente na Parte II, intitulada A Região, 

demonstramos a necessidade de analisarmos a contribuição dos 

instrumentos normativos (Plano de Inserção Regional, Plano Básico 
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Ambiental e o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Xingu) para a implantação do desenvolvimento e a sua relação com a 

reestruturação regional. Neste intuito, temos a construção do 

Capítulo 3 - A região de abrangência da Hidrelétrica de Belo Monte: 

desestruturação do tradicional e reestruturação das formas de uso e 

ocupação regional, cuja existência se justifica para o entendimento 

de como as relações socioespaciais já instituídas na região sofreram 

transformações com a implantação de Belo Monte. Concomitante a 

isto, temos a elaboração do Capítulo 4 – A inovação de Belo Monte 

(?): novos instrumentos (Plano de Inserção Regional – PIR, Plano 

Básico Ambiental – PBA e do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu – PDRSX) para a superação de estruturas 

tradicionais, no qual buscou-se a compreensão das nuances que 

envolveram o uso desses instrumentos para a realização do 

desenvolvimento regional. 

No final temos a Parte III, sob o título A Reestruturação 

Regional, na qual buscamos demonstrar a compreensão do processo 

de reestruturação regional materializado a partir de Belo Monte, 

evidenciando as nuances que envolvem a complexidade e as 

particularidades da reestruturação vivenciada. Neste sentido, a partir 

do Capítulo 5 - A complexidade e as particularidades do processo de 

reestruturação ocorrido a partir de Belo Monte, elaboramos uma 

análise de como as transformações espaciais definiram a configuração 

regional atual. Com isto, chegamos no Capítulo 6 - Reestruturação 

Regional (características que a identificam como) Perversa, 

apresentando uma análise que revela o processo de inserção de 

capital na região de Belo Monte e a reestruturação regional 

materializada na atualidade. 
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PARTE I – O PROJETO AHE BELO MONTE 

 
 
“O espaço que se produz no interior da Amazônia, 

influenciado pela expansão do capital, ocorre num contexto 
de uma mais abrangente visão de produção em que homens 
enquanto seres sociais produzem sua história, sua 
consciência e seu mundo para além da produção natural. 
Nada existe na história e na sociedade que não seja 
produzido, mesmo a natureza tal como se apresenta foi 
também modificada, fazendo parte de um espaço social que 

é produto de múltiplos aspectos e de movimentos 
significantes e não significantes, percebidos e vividos, ligados 
à prática social.” (OLIVEIRA, 2000: 21) 

A compreensão das nuances deste processo requer que uma 

análise espacial que contemple a inserção regional de uma forma 

espacial, o AHE Belo Monte, numa região de baixa dinâmica 

econômica. Desta forma, torna-se inegável a compreensão desta 

problemática a partir da afirmativa de que a preponderância da lógica 

econômica subjuga as necessidades sociais dos atores locais, 

utilizando para este intento toda a base normativa e ideológica do 

aparato estatal. 

Na Parte I, denominada O Projeto Belo Monte, pretendeu-

se descrever a concepção do projeto desde a sua gênese na década 

de 1970, identificando os diversos agentes regionais/nacionais e 

interesses inerentes ao desenvolvimento regional. Para tanto, 

constituiu-se a estruturou-se dois capítulos, a saber:  

No Capítulo 1 – A concepção do projeto Belo Monte e suas 

aspirações desenvolvimentistas, primou-se por evidenciar a 

configuração espacial do projeto ao longo do processo histórico e 

considerando as mudanças efetivadas no projeto infra estrutural 

Já no Capítulo 2 – Os agentes espaciais regionais/nacionais e 

seus interesses no desenvolvimento regional, o foco estabeleceu-se 

na identificação dos agentes espaciais com efetiva atuação na 

instalação da hidrelétrica, evidenciando a forma como a 
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materialização dos seus interesses contribuiu para a reestruturação 

regional ocorrida. 
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CAPÍTULO 1 – A CONCEPÇÃO DO PROJETO BELO MONTE E 

SUAS ASPIRAÇÕES DESENVOLVIMENTISTAS. 

 

O Aproveitamento Hidrelétrico2 (AHE) Belo Monte, foi 

apresentado como um modelo inovador ao definir em seu escopo à 

compatibilização do avanço tecnológico com a sustentabilidade 

ambiental para a consolidação do desenvolvimento regional. Essa 

afirmação nos permite identificar que o projeto normatiza o 

protagonismo regional frente às grandes transformações espaciais 

materializadas na região de implantação da hidrelétrica, e é nisto que 

estão baseadas as aspirações de grande parte dos agentes regionais 

envolvidos na instalação dela.  

O que se concretiza é a permanência de cenários que negam a 

prerrogativa da inovação, que confirmam o acirramento das 

desigualdades regionais tão expressivas na área de implantação do 

empreendimento, pois Belo Monte foi construído em um sistema de 

engenharia com características que até então eram alheios à 

realidade da região amazônica. Pois, ao contrário dos grandes 

vertedouros de água, o novo projeto se apresenta como uma 

hidrelétrica que opera a fio d’água3 com capacidade de gerar 

11.233,1 MW e subsidiar o fortalecimento do Sistema Integrado 

Nacional (SIN).  

A localização privilegiada de Belo Monte se estabelece numa área 

de contato entre dois dos principais eixos estruturantes da região, o 

Rio Xingu e a Rodovia BR-230 (Transamazônica), no trecho 

denominado de ‘Volta Grande do Xingu”, abarcando terras 

                                                             
2 Aproveitamento Hidrelétrico é utilizado para reforçar a diretriz governamental do 

aproveitamento do potencial apenas no trecho do rio Xingu a jusante da cidade de 
Altamira, embora permaneçam as condições originais de geração nos sítios Belo 
Monte e Pimental onde, respectivamente, estão localizadas as casas de força. 
(Fonte: PBA, 2011: 23) 
3 Característica de operação de reservatórios que não possuem função de 
regularização de vazões, não armazenando água. Assim, geram energia a partir da 
vazão natural do rio. 
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pertencentes a 3 municípios paraenses (Altamira, Brasil Novo e 

Vitória do Xingu), nos dá uma indicação da magnitude dos processos 

espaciais ocorridos na busca da compatibilização do desenvolvimento 

regional com a sustentabilidade ambiental.  

De acordo com o Mapa 2, e para fins da análise proposta nesta 

tese, considera-se que as repercussões espaciais vivenciadas a partir 

da instalação da hidrelétrica podem ser observadas, respeitando a 

incidência e devidas magnitudes dos estímulos desenvolvimentistas, 

numa região que abrange os seguintes municípios: 1. Altamira, Brasil 

Novo e Vitória do Xingu – municípios da Área Diretamente Afetada 

(ADA) e que recebem a compensação financeira; 2. Anapu e Senador 

José Porfírio – também municípios componentes da ADA, mas que 

não recebem compensação financeira; 3. Gurupá, Medicilândia, 

Pacajá, Placas, Porto de Moz e Uruará – municípios que compõe a 

Área de Influência Direta (AID). A configuração político-administrativa 

dessa região, que demonstra a área de estudo desta tese, obedece 

ao que está descrito no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de 

Belo Monte como Área de Influência Indireta (AII) para o Meio 

Socioeconômico.  
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Mapa 2 – Configuração espacial da Região do Xingu 

 
Fonte: Adaptado de NESA (2011) 

  



40 
 

No processo de geração e transmissão de energia destaca-se 

dois objetivos do projeto que foram constituídos para serem 

complementares, mas que em sua materialização se tornam 

conflitantes, sejam eles: aumento da quantidade de energia 

disponibilizada para o Sistema Integrado Nacional (SIN) e a 

dinamização da economia regional. E isso será objeto de análise da 

próxima seção que irá discutir sobre a constituição do AHE Belo 

Monte. 

 

1.1 – Características espaciais do projeto 

“... os estudos de Atualização do Inventário Hidrelétrico 

da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, considerando as 

principais restrições vigentes hoje na bacia, bem como 

o contexto institucional, socioeconômico e energético 
no qual está inserido o Setor Elétrico Brasileiro, 

recomendam, como divisão de queda para o 

aproveitamento hidrelétrico da bacia do rio Xingu, um 
único degrau localizado na Volta Grande do Xingu...” 

(NESA, 2011: 23) 

 

O AHE Belo Monte localiza-se na área conhecida como a Volta 

Grande no Rio Xingu, Estado do Pará, situando-se aproximadamente 

40 Km a jusante do centro urbano de Altamira, município que 

apresenta maior densidade técnica da região, mas também se 

apropria de terras dos municípios de Brasil Novo e Vitória do Xingu. a 

justificativa técnica para a escolha desse local se assenta na sua 

“vocação hidroenergética devido o desnível ali concentrado associado 

aos grandes volumes de água em trânsito naquele trecho” (NESA, 

2011: 28).  

Um outro ponto importante no que diz respeito a localização 

consiste na prerrogativa de que a área pode ser acessada tanto pela 

Rodovia Transamazônica, quando pelo Rio Xingu, se instituindo como 

um nexo desses dois principais eixos de circulação regional, sem 
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contar que “o local físico da hidrelétrica de Belo Monte é um sonho 

para construtores de barragens, com uma queda de 94 m e uma 

vazão média de 8.600 m3/s.” (FEARNSIDE, 2919: 15) 

A proposta de engenharia elaborada ainda na década de 1970, 

dadas as diversas críticas a sua materialização, passou por um 

processo de reestruturação na década de 1990, no qual foram 

realizados a atualização de dados e informações referentes ao 

projeto, assim como propiciou a complementação dos estudos 

ambientais anteriores. Essa reestruturação denominada de 

‘alternativa à montante’  

consistia no deslocamento da barragem do Xingu na 
altura do sítio Bela Vista (Barragem do Juruá) para 

montante, na altura da Ilha Pimental, preservando-se 

os locais da geração (Usina de Belo Monte) e a potência 

instalada de 11.000 MW.  
Para essa nova concepção, contudo, seria necessária a 

criação de dois canais de derivação que permitiriam, 

sem alterar as características energéticas do 
empreendimento, reduzir sensivelmente a área do 

reservatório de 1.225 km² para cerca de 440 km². 

Neste novo arranjo, a maioria dos diques de 
confinamento do reservatório entre os sítios Bela Vista 

e Belo Monte seria também mantida. (NESA, 2011: 

30). 

A partir do que está apresentado no Mapa 2. Podemos perceber 

as modificações realizadas para a modernização do projeto 

hidrelétrico a ser construído na área da Volta Grande do Xingu. A 

relação que o capital estabelece na produção espacial a partir de Belo 

Monte nos indica os efeitos que a mudança na estrutura do espaço 

regional vivencia a partir da instalação da Usina Hidroelétrica de Belo 

Monte, cujo marco inicial tem a instalação de um complexo de duas 

usinas, Kararaô e Babaquara, como fruto de um plano de 

desenvolvimento regional baseado na exploração do maior complexo 

hidráulico na bacia do Xingu, na década de 1970, mas que somente 

após o redimensionamento do projeto, na década de 2000, começou 

a ser instalado na região.   
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Mapa 2 – Comparativo entre os dois projetos concebidos para a instalação 
hidráulica no Xingu. 

 
Fonte: NESA (2011) 
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Para a sustentação desse pensamento estabelecemos diálogo 

com o que Lefebvre (1968) afirma quando analisa o processo 

capitalista de produção ao afirmar que 

A estrutura econômica e social engendra conjunturas. 

A conjunção crítica (a recessão, a crise) possui uma 

função, a de reestabelecer a estrutura. Assim, a 
forma capitalista de produção detém um equilíbrio, 

uma tendência a se manter. O que não se dá por uma 

harmonia preestabelecida ou durável, mas pelo jogo de 

seus conflitos e contradições internas; por seu 
movimento específico. (LEFEBVRE, 1968: 80) 

 

Sendo assim, este processo não se consolida de forma unânime 

e sem rupturas, no interior dessas relações verifica-se um conflito 

político-ideológico entre as escalas de poder e que terão repercussões 

de natureza econômica, política e social. O pensamento de Kosik 

(2002) torna-se viável para auxiliar a compreensão da contradição 

vivenciada pois, a instalação de grandes empreendimentos na 

Amazônia, como a implantação da AHE Belo Monte, se caracteriza por 

induzir a permanência de características tradicionais ao mesmo 

tempo em que propõe inovações no processo de instalação de 

hidrelétricas. E isso que no final materializará a complexidade e as 

particularidades das transformações espaciais ocorridas. 

Este cenário nos possibilita identificar pontos interessantes para 

a análise das transformações espaciais vivenciadas na região 

mencionada a partir da compreensão da relação da 

forma/função/estrutura na qual a hidrelétrica está inserida. E no bojo 

da compreensão dessa relação estabelecesse o diálogo com Lencioni 

(2017) quando esta considera que,   

O que dá movimento à totalidade desses três termos é 

o movimento da história, são os processos contínuos e 
descontínuos que a dinamizam e que a fazem se 

relacionar com o pretérito e com o futuro, tanto quanto 

com outras totalidades abertas e em movimento. 

(LENCIONI, 2017: 23.) 
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No mesmo direcionamento de pensamento, encontra-se um 

percurso interessante para entender a maneira pela qual o espaço 

identificado pode ser analisado tendo como parâmetro a tríade 

homogêneo/fragmentado/hierarquizado, que foi constituído 

historicamente com sua complexidade e contradições. Pois, Lencioni 

(2017) torna compreensível a gênese dessa complexidade ao 

considerar que “as diferenças fragmentam o homogêneo. O espaço 

parece logicamente e historicamente fragmentado porque é imanente 

a essa sociedade a fragmentação” (LENCIONI, 2017: 25-6) 

Ainda em Lencioni (2017) compreende-se que, 

“Cada fragmento se hierarquiza em relação aos outros 

fragmentos e é nesse sentido, que o espaço se 
apresenta hierarquizado. Nessa hierarquia se produz 

dominação e subordinação, bem como valorização e 

desvalorização. [...]  

[...] A hierarquia é como um cimento que amalgama os 
fragmentos garantindo a unidade pela relação 

dominação-subordinação. Esse terceiro termo da tríade 

significa a expressão da espacialização do poder e, 
também, da economia e da política.” (LENCIONI, 2017: 

26-7) 

E justamente nesse aspecto hierarquizado do espaço que se 

encontram os parâmetros analíticos que permitem direcionar o olhar 

para as nuances do processo estruturação / desestruturação 

/reestruturação regional ocorrido a partir da conjugação dos 

interesses dos agentes regionais envolvidos no projeto de instalação 

de Belo Monte, sem perder de vista o pensamento de que “[...] 

estruturação-desestruturação-reestruturação se constituem num 

único movimento.” (LENCIONI, 2017: 23) 

E é neste movimento que concebemos a afirmativa de que a 

partir da relação estabelecida entre a implantação do projeto AHE 

Belo Monte e sua região de abrangência se desenvolveu uma 

reestruturação regional com amplas características que a identificam 

como perversa, pois acirrou a desestruturação de atividades 
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econômicas tradicionais ao criar novas formas de uso e ocupação na 

região de abrangência, assim como, consolidou um modelo de 

concentração de renda que não foi vivenciada por toda a região, 

mesmo com os instrumentos normativos inovadores que 

direcionariam as intervenções para a materialização do 

desenvolvimento regional.  

 

1.2 – De Kararaô à Belo Monte 

Pensar o Projeto Belo Monte na atualidade requer um exercício 

de resgate dos acontecimentos/eventos ocorridos ainda na década de 

1970, quando a implantação de hidrelétricas na Amazônica foi 

incorporada ao discurso em prol do desenvolvimento nacional. Uma 

longa trajetória, de 1975 a 2019, se desenrolou para que um projeto 

idealizado nos ditames da ‘ditadura militar’ (1964 – 1985) viesse a se 

materializar no período de maior incidência das questões 

democráticas inseridas no discurso político da esfera federal.  

No quadro abaixo evidenciamos a trajetória que envolve a 

construção de um projeto desenvolvimentista que sofreu grandes 

modificações a partir do contexto vivenciado e dos questionamentos 

socioambientais levantados.  
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Quadro 1 - Configuração espaço-temporal do AHE Belo Monte. 
TRAJETÓRIA DO 

AHE BELO 
MONTE 

Contexto Nacional Momento do projeto 

Década de 1970 

Geisel (1974/1979) e 
Figueiredo (1979/1980); 
Ditadura Militar; Projeto 
Nacional Desenvolvimentista; 
Crise do Petróleo; criação da 
ELETRONORTE (1973). 

Início dos Estudos de Inventário 
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do 
Rio Xingu (1975); 

Década de 1980 

Figueiredo (1979/1985) e 
Sarney (1985/1990); Plano 
Nacional de Energia Elétrica 
1987-2010 (identifica o Rio 
Xingu como estruturante para 
a ampliação 43 para 160 mil 
KW). 

Finalização dos Estudos de 
Inventário Hidrelétrico da Bacia 
Hidrográfica do Rio Xingu; Proposta 
de Complexo Hidrelétrico de Altamira 
(Kararaô e Babaquara);  

Década de 1990 

Collor (1990/1992), Itamar 
(1992/1995) e Fernando 
Henrique (1995/2003); Opção 
Neoliberal com proposta de 
privatizações.  

Relatório Final dos Estudos de 

Viabilidade do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Belo Monte; Projeto 
Remodelado com a mudança 
tecnológica e redução de 1225 para 
400 Km² do reservatório, assim 
evitando a inundação da Área 

Indígena Paquiçamba; 

Década de 2000 

Fernando Henrique 
(1995/2003) e Lula 
(2003/2011); Estudos de 
Complementação da 
Viabilidade do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Belo Monte, 
indicando como projeto 
estruturante do Governo Lula 
(O lugar da Amazônia no 
desenvolvimento do Brasil); 
Conselho Nacional de Política 
Energética (Plano de 
Emergência – Construção de 

15 hidrelétricas); Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) 

SOS Xingu (2001): um chamamento 
ao bom senso sobre o represamento 
de rios na Amazônia; Carta ‘Xingu 

Vivo Para Sempre’ (2008), com 
proposta de projeto de 
desenvolvimento para a região na 
visão dos movimentos sociais; 
comunicado dos Povos Indígenas 
sobre a Usina Belo Monte (2009). 

Década de 2010 

Lula (2003/2011), Dilma 
(2011/2016), Temer 
(2016/2019) e Bolsonaro 
(2019/dias atuais);  

Ministério do Meio Ambiente concede 
licenciamento para Belo Monte (LP 
nº324/2010, LI n° 795/2011 e LO n° 
1317/2015) para a construção da 
hidrelétrica; o Consórcio Norte 
Energia o leilão de Belo Monte; Início 
da operação comercial (2016); 2019 
está completamente concluída e 
pronta para a plena operação; 
Implantação do Comitê Gestor do 
Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu. 

Fonte: NESA (2011) 
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Na origem do processo inicial da hidrelétrica de Belo Monte, 

que remonta 1975, o país estava vivenciando os momentos finais do 

período militar (1964 – 1985). E grande parte dos esforços para a 

construção de agenda política consistia em fortalecer a infraestrutura 

de base para o desenvolvimento brasileiro, cuja opção energética se 

voltava para a instalação de potencial hidrelétrico nas regiões de 

fronteira, neste caso específico a região Amazônica. Neste sentido, 

pautado no aumento da capacidade energética como sustentáculo da 

Política Nacional Desenvolvimentista, começam a ser discutidas as 

potencialidades da bacia hidrográfica do rio Xingu, com características 

importantes para a instalação de projetos hidrelétricos.  

Os resultados apresentados pela ELETRONORTE, através do 

documento Inventário Hidrelétrico da bacia do Rio Xingu realizado em 

1988, apresenta possibilidade para a instalação de 47 barramentos 

ao longo do leito do rio Xingu. Desses, 14 locais foram identificados 

com maior potencial, sendo que após a finalização desses estudos 

restaram oito alternativas para fins de geração de energia. É desta 

forma que se chega à definição do Complexo Hidrelétrico de Altamira 

Um dos momentos mais expressivos no que diz respeito aos 

questionamentos sobre a implantação da Hidrelétrica de Belo Monte 

ocorreu em 1989, durante o 1º Encontro dos Povos Indígenas do 

Xingu, em Altamira (PA), cujo objetivo era de protestar contra as 

decisões tomadas na Amazônia sem a participação dos ´indígenas e 

contra a construção da Usina de Belo Monte-Kararaô, localizada no 

Rio Xingu. Na ocasião,  

O encontro acaba ganhando imprevista notoriedade, 
com a maciça presença da mídia nacional e estrangeira, 

de movimentos ambientalistas e sociais. Reúne cerca 

de três mil pessoas. Durante a exposição de Muniz 
Lopes sobre a construção da usina Kararaô, a índia 

Tuíra, prima de Paiakan, levanta-se da plateia e 

encosta a lâmina de seu facão no rosto do diretor da 

estatal num gesto de advertência, expressando sua 
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indignação. A cena é reproduzida em jornais de 

diversos países e torna-se histórica. Na ocasião, Muniz 
Lopes anuncia que, por significar uma agressão cultural 

aos índios, a usina Kararaô – nome que significa grito 

de guerra em Kayapó – receberia um outro nome e não 
seriam mais adotados nomes indígenas em usinas 

hidrelétricas. O evento é encerrado com o lançamento 

da Campanha Nacional em Defesa dos Povos e da 

Floresta Amazônica, exigindo a revisão dos projetos de 
desenvolvimento da região. (MXVPS: 2012) 

 
 
 
 

Figura 2 - Índia Tuíra, da etnia Kayapó, a heroína indígena que mudou a 
história no Xingu. 

 
Fonte: https://www.museudeimagens.com.br/ 

A intencionalidade do projeto de instalação de hidrelétricas na 

Amazônia demonstra-se na opção das nomenclaturas utilizadas. Isso 

podemos identificar quando verificamos que no passar dos anos, e de 

acordo com o contexto espacial do projeto, há mudança na 

denominação pois em 1980, com o início dos estudos para temos a 

indicação para a instalação do Complexo Altamira, que consistia em 

implantar duas hidrelétricas, eixos Babaquara e Kararaô, que foram 

as estruturas que apresentaram maior possibilidade de 

aproveitamento hidráulico. No momento em que temos a finalização 
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dos Estudos de Viabilidade, em 1989, novas determinações indicam a 

mudança de nomenclatura para Aproveitamento Hidrelétrico de Belo 

Monte, no intuito de “reforçar a diretriz governamental do 

aproveitamento do potencial apenas do trecho do rio Xingu a jusante 

da cidade de Altamira”. (NESA, 2011: 23) 

A década de 1990 foi marcada por uma necessidade de 

retomar as discussões para a implantação da Hidrelétrica de Belo 

Monte e com isso ocorreu a criação, em 1994, do Grupo de Trabalho 

Belo Monte, cujos trabalhos resultaram na readequação do projeto na 

tentativa de ‘se mostrar mais palatável aos ambientalistas e 

investidores estrangeiros’, de acordo com o que descreve o 

Movimento Xingu Vivo Para Sempre. 

A partir das manifestações e críticas dos movimentos sociais 

organizados, frente a instalação da hidrelétrica, houve uma 

redefinição no referido projeto, culminando na proposição de 

modificação do arranjo da UHE Belo Monte – Alternativa de Montante, 

que expressa um rearranjo do projeto de engenharia, o deslocamento 

da localização da barragem e a manutenção da potência instalada de 

11.00MW. Esta decisão marca uma nova etapa no processo de 

implantação do AHE Belo Monte, e com a finalização desses estudos 

temos a construção de uma alternativa construtiva que basicamente 

[...] consistiu no deslocamento do barramento da calha 

principal do rio Xingu 70 Km para montante do eixo 
estabelecido nos Estudos da 1ª Etapa, desenvolvidos 

pela EETRONORTTE E CNEC – Consórcio Nacional de 

Engenheiros Construtores, na introdução de uma Casa 

de Força Complementar, na implantação de um 
Vertedouro complementar e na construção de Canais de 

Derivação, visando à redução da área do reservatório 

de 1.225 km² para 440 km². (NESA: 2011, 32) 

O Decreto Legislativo nº. 788/2005 autorizou 

[...] o poder Executivo a implantar ao AHE Belo Monte, 

localizado em trecho do rio Xingu, denominado ‘Volta 
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Grande do Xingu’, no estado do Pará, a ser 

desenvolvido após estudos de viabilidade técnica, 
econômica, ambiental e outros que julgar necessários. 

(NESA: 2011, 9) 

Neste contexto, as empresas Leme Engenharia, Themag, 

Intertechne e Engevix são contratadas para serem as responsáveis 

pela realização do EIA/RIMA para obtenção do Licenciamento Prévio 

(LP), e assim como pelos estudos das comunidades, terras e áreas 

indígenas. No período de 2006 a 2008 os estudos são efetivados e 

culminam com a solicitação no ano de 2009, por parte da 

ELETROBRÁS, de Licenciamento Prévio (LP nº. 342/2010). 

Entretanto, para dar continuidade ao processo para a instalação de 

Belo Monte, foram feitas 40 exigências de adequação para o projeto 

construtivos e de suas impressões socioambientais na região de 

implantação. 

A década de 2010 marca o início do processo construtivo. E 

com isto, desde 2011 temos um movimento atrelado aos 

licenciamentos que são os embargos judiciais, que a todo momento 

paralisam as atividades de instalação de Belo Monte. Contudo, em 

junho de 2011 o IBAMA emite a Licença de Instalação (LI nº. 

795/2011), permitindo assim, que as obras de Belo Monte fossem 

iniciadas, o que se deu quase que imediatamente. Mas esse processo 

não ocorreu sem que houvesse questionamentos por partes dos 

movimentos sociais, os foram se intensificando e culminou no 

movimento conhecido como “Pare Belo Monte”, que consistia em uma 

frente social ampla para impedir a construção da hidrelétrica.  

O Ministério do Meio Ambiente concede a licença previa 

para construção da usina, apesar de reconhecer que 
questões centrais para avaliar o impacto da obra ainda 

não estão esclarecidas. Parecer Técnico do Ibama, do 

final de novembro de 2009 e que não foi disponibilizado 

na internet, denuncia pressão política da Presidência da 
República para liberar a obra e indica que os estudos, 

superficiais, não conseguem prever o que acontecerá 

com os peixes num trecho de mais de 100 km de rio, e 
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consequentemente com as pessoas que deles 

sobrevivem, sobretudo as comunidades indígenas 

ribeirinhas. (MXVS: 2012) 

Em meados da década de 2010 a Licença de Operação (LO nº. 

1317/2015) é concedida pelo IBAMA para que a construção da 

hidrelétrica de Belo Monte seja materializada, mesmo com todo os 

questionamentos por parte da sociedade civil organizada, dando início 

ao barramento do rio Xingu e o enchimento do reservatório. Em 20 

de abril do mesmo ano a ANEEL realiza o leilão de Belo Monte, o qual 

foi vencido pelo Consórcio Norte Energia. Na época o Consorcio 

Construtor tinha a composição descrita no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – Composição do grupo que ganhou o leilão para a construção do 
AHE Belo Monte. 

 
Fonte: MXVPS, 2012 

 

Em abril de 2010 a licitação para possuir e operar Belo Monte 

foi vencida pela Norte Energia, Sociedade Anônima (NESA). Este 

grupo era composto por 10 empresas, principalmente entidades 

governamentais. Hoje a Norte Energia é composta pelas empresas 

que constam no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Formação do capital da Norte Energia S/A. 

 
Fonte: MXVPS, 2012. 

O período compreendido pelos anos de 2016 a 2019 reflete o 

processo de efetiva construção da AHE Belo Monte, no qual as 18 

Unidades Geradoras são instaladas em sua totalidade, possibilitando 

com isso que, com a Operação Comercial das mesmas Belo Monte 

torna-se, oficialmente, a maior hidrelétrica 100% brasileira. Pois, de 

acordo com as informações prestadas pela NESA (2011), sua 

infraestrutura  

alcança um total de 11.233,1 MW de potência instalada 

- sendo 11.000 MW da Casa de Força Principal e 233,1 

MW da Casa de Força Complementar, em Pimental. 

Totalmente concluída e pronta para a plena operação, 
Belo Monte é inaugurada oficialmente em 27 de 

novembro de 2019. (NESA: 2022) 

A magnitude do que veio a ser o processo de transformação 

da região de implantação do projeto de Belo Monte podem ser bem 

identificados na afirmação apresentadas por Miranda Neto (2017), 

quando o autor nos afirma que  
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[...] a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte 

atua enquanto um evento de reestruturação da cidade 
de Altamira e da região sob sua influência. A despeito 

do que se denomina, aqui, de “reestruturação”, deve-se 

considerar uma realidade em que seja possível 
combinar tanto os elementos da estruturação (que 

remetem às fases anteriores, mais duradouras ou 

tradicionais de constituição espacial) quanto da 

reestruturação (relacionada ao novo, àquilo que 
representa uma qualidade diferente do que se 

apresentava anteriormente). Essa realidade decorre da 

capacidade do grande empreendimento hidrelétrico em 
acelerar processos espaciais que anteriormente se 

caracterizavam como pouco dinâmicos, além de criar 

práticas e processos novos, inéditos ao local e à região, 
porém devidamente alinhados aos interesses 

hegemônicos. O resultado é uma realidade formada por 

uma gama de situações complexas e de difícil 

classificação, que designam formas híbridas e lógicas 
bem particulares de constituição capitalista. (MIRANDA 

NETO, 2017: 17) 

Daí nos direcionar a compreender que a complexidade dos 

problemas derivadas dessas propostas inovadoras é vivenciada pelas 

sociedades modernas e exige mais do que medidas que busquem 

resolver problemas a partir dos seus efeitos, ignorando ou 

desconhecendo suas causas. Com isso, torna-se cada vez mais 

necessário a realização de análises, que evidenciem as diretrizes que 

envolvem a produção do espaço e o desenvolvimento desigual que 

permeiam toda e qualquer intervenção humana, assim como, os 

direcionamentos efetivados a partir da proposta de desenvolvimento 

a ser seguida em cada aspecto da vida social. E é isto que direcionará 

as análises apresentadas na próxima seção. 
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CAPÍTULO 2 – OS AGENTES REGIONAIS E NACIONAIS E SEUS 

INTERESSES NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.  

 

A implantação de uma obra de engenharia no porte 

apresentado por Belo Monte relaciona-se intimamente com os efeitos 

negativos na configuração espacial preexistente na região na qual é 

materializada a intervenção. Nesse caso, mesmo com todos os 

avanços para minimizar esses efeitos, como a elaboração do Plano 

Básico Ambiental – PAB, do Plano de Inserção Regional do 

Empreendimento – PIR e do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu – PDRSX, o que temos na realidade é o 

desencadeamento de um ambiente de intensos conflitos de interesse 

que concorrem para a desestruturação das perspectivas sociais para 

o desenvolvimento regional, negando em sua materialização aquilo 

que está constando em seus instrumentos normativos referentes ao 

processo de implantação da usina. 

O AHE Belo Monte, desde sua gênese até os dias atuais, 

sempre esteve envolvido em um ambiente conflituoso por parte dos 

diversos agentes espaciais com incidência na região e que pensam o 

desenvolvimento regional como uma necessidade para a 

reestruturação dela, partindo da busca por um protagonismo regional 

que até os dias atuais não se concretiza. Esse pensamento sempre foi 

colocado como um dos maiores desafios para a intervenção para o 

desenvolvimento. Haja vista que, as disputas entre as escalas de 

poder, sejam elas internas ou externas, também se estruturam de 

forma a alijar todo e qualquer obstáculo que se oponha a busca por 

dinamização da lógica capitalista na região Amazônica. Nesse 

contexto, concordamos com a ideia defendida por Barros (2018) de 

que,  

Inundar terras indígenas inteiras, acabar com as 

possibilidades de trabalho de pescadores e diminuir o 

oxigênio nos rios por consequências da criação de 
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barragens e assim aumento da profundidade dos rios, 

resultando na morte de cardumes inteiros são 
irrelevantes, na lógica capitalista, já que a usina vai 

gerar energia para que as indústrias continuem 

aumentando sua produção e assim mantendo o 
processo de abastecimento do mercado e desta 

maneira evitando a interrupção da máquina do capital. 

(BARROS, 2018: 12) 

Analisando o Quadro 2 apresentado logo abaixo, verificamos 

a diversidade de agentes espaciais com atuação na região e que 

apresentam configurações diversas e variáveis de acordo com a 

particularidade de cada segmento, no que se relaciona com a 

instalação de Belo Monte. Essa diversidade de interesses está 

pautada na forma como cada grupo social se identifica com o projeto 

de desenvolvimento ora apresentado, mas é inegável que se 

apresentam duas posturas mais expressivas nesse cenário político: os 

que apoiam a plena implantação da hidrelétrica e os que se 

“entrincheiram” contra a instalação de um grande empreendimento 

na região. 

Quadro 2. Agentes espaciais e seus interesses na 

implantação do AHE Belo Monte 
ESCALA AGENTES PROPÓSITOS 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l ONG's Ambientalistas e dos 

Direitos Humanos (Cultural 
Survival, International Rivers e 
AmazonWatch) 

Oposição a implantação de projetos de 
intervenção espacial com a possibilidade de 
grandes impactos socioambientais e 
supressão de direitos sociais. 

Banco Mundial 
Empréstimos de política de desenvolvimento 
(DPLs) para o Brasil. 

N
a
c
io

n
a
l 

Governo Federal 
Elaboração de Políticas Nacionais de 
Desenvolvimento e indicação de intervenções 
prioritárias e estruturantes para o país. 

MPU 
Fiscalizar e proteger os princípios e interesses 
fundamentais da sociedade. 

BNDES 
Financiamento das propostas de 
desenvolvimento relacionados com a política 
nacional. 

ELETROBRÁS 

Realizar análises para o melhoramento de 
usinas geradoras, linhas de transmissão e 
subestações destinadas ao suprimento de 
energia elétrica do país. 

ANEEL 
Fiscalizar e regular a produção, transmissão, 
comercialização e distribuição de energia 
elétrica no território nacional. 
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EPE 

Prestar serviços ao Ministério de Minas e 
Energia (MME) na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o 
planejamento do setor energético. 

Norte Energia S/A 

Sociedade de Propósito Específico (SPE) 
responsável pela construção e operação da 
Usina Hidrelétrica Belo Monte. O prazo de 
gerenciamento da Usina pela Norte Energia, 
definido no contrato de concessão, é de 35 
anos.  

Ong's Ambientalistas e dos 

Direitos Humanos (Instituto 
Socioambiental, Amigos da Terra 
Amazônia Brasileira, Comissão 
Pró-Índio de são Paulo, Comissão 
Pastoral da Terra, Movimento dos 
Atingidos por Barragens) 

 Defendem a busca pelo desenvolvimento da 
região a partir de uma lógica pautada na 
sustentabilidade e que defenda os interesses 
dos grupos sociais locais.  

E
s
ta

d
u
a
l 

Governo Estadual 

Responsável por administrar e gerenciar as 

propostas de desenvolvimento no território 
sob sua responsabilidade. 

Fort Xingu 
Empresários locais e outros apoiadores para a 
instalação de grandes obras. 

Movimentos Sociais (Movimento 
pela Sobrevivência da 
Transamazônica / Movimento 
pelo Desenvolvimento da 
Transamazônica e Xingu / 
Fundação Viver, Produzir e 
Preservar; Movimento Xingu Vivo 
Para Sempre) 

 Buscam alternativas de desenvolvimento 
para a região que respeite o modo de vida 
tradicional e busque a sustentabilidade 
ambiental.  

M
u
n
ic

ip
a
l 

Governo Municipal 
Resolução de demandas sociais e da 
reestruturação ocorrida a partir da instalação 
da hidrelétrica de Belo Monte 

Igreja Católica, Prelazia do Xingu 

Posicionamento contrário a barragem do Rio 
Xingu, assumiu a responsabilidade de 
denunciar e mobilizar a comunidade para se 
contrapor a construção de Belo Monte. 

Indígenas (Juruna de 

Paquiçamba, Arara da Volta 
Grande do Xingu, Juruna do Km 
17, Xikrin do Bacajá, Assurini do 
Koatinemo, Araweté, Parakanã, 
Arara, Arara da Cachoeira Seca, 
Kararaô, Xipaia e Curuaia) 

População tradicional que atua na defesa do 
seu modo de vida e na proteção do seu 
território de vivência. 

Conselho Ribeirinho 

Entidade composto por 22 representantes das 
localidades impactadas pela usina, é a 
instância coletiva e soberana para definir as 
dimensões e localizações adequadas das 
áreas necessárias para a criação do território 
ribeirinho. 

Fonte: NESA (2011), FEARNSIDE (2017), adaptado. 

Para além das divergências entre os diversos segmentos 

sociais identificados no processo de implantação da hidrelétrica, ainda 

observamos que no interior de um mesmo segmento os processos de 
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rupturas socioespaciais foram bem intensificados a partir do início da 

obra e se materializou na agenda desenvolvimentista da região. Fato 

este que é melhor analisado quando nos atemos a entender as 

nuances do processo de construção da hidrelétrica, alinhado ao 

ideário de desenvolvimento almejado por cada segmento, 

identificando, assim, a qual alinhamento tal segmento segue e com 

isto termo uma visão panorâmica da forma como a hidrelétrica de 

Belo Monte consolidou uma lógica tão intensa de conflitos de 

interesse.  

No trecho abaixo, retirado do documento “Carta SOS Xingu, 

2001”, observamos a preocupação dos movimentos sociais 

organizados com as transformações espaciais que seriam 

experimentadas pelas populações residentes na região de incidência 

de Belo Monte, prenunciando o contexto caótico para a gestão do 

conflito de interesses emergente, no momento em que, aponta o 

caráter autoritário com que as ações para a instalação da hidrelétrica 

estavam sendo delineadas, da mesma forma que, evidenciam como 

uma parcela significativa da população local que seria atingida pela 

obra estava sendo silenciada, e até mesmo invisibilizada no decorrer 

do processo. 

Num país ainda marcado pela lógica do planejamento 
autoritário, onde quem decide o destino dos 

investimentos públicos são as empresas privadas (no 

caso do setor elétrico, as barrageiras ávidas por novas 
obras) será impossível proteger os mais pobres que 

serão atraídos pelas promessas de emprego. Assim, 

serão barrados milhares de trabalhadores que virão de 
fora. Outros, que já estão estabelecidas na região, 

terão que deixar suas propriedades para dar lugar à 

barragem em troca de indenizações que nunca 

compensam os investimentos deixados para trás. 
Considerando que a Usina vai atrair trabalhadores do 

Pará inteiro e de outros estados, nas diversas etapas e 

após a conclusão do empreendimento, quem garante 
que a empresa que vai comprar a Usina vai cuidar do 

futuro desse povo? (Carta SOS Xingu, 2001) 
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Com a finalidade de estruturar melhor nossa análise nos 

preocupamos em aglomerar os agentes espaciais em três segmentos, 

os quais sejam: os que projetam e defendem a implantação da 

hidrelétrica como instrumento primordial para o desenvolvimento 

nacional; os que se alinham contrários à proposta de 

desenvolvimento na Amazônia a partir de grandes obras como 

hidrelétricas; e finalmente, aqueles que sentem no seu cotidiano mais 

próximo os efeitos das transformações ocorridas a partir de 

intervenções da magnitude do AHE Belo Monte. 

O primeiro segmento, que em minha análise é formado pelo 

Estado, Setor Elétrico e a iniciativa privada, constituí a base de 

defesa para a implantação do projeto de desenvolvimento em que a 

hidrelétrica de Belo Monte se institui como eixo estruturante e por 

tanto subjuga qualquer pensamento ao contrário. Para levar a tento 

seus objetivos desenvolvimentistas utiliza de toda a estrutura 

normativa para que esse projeto se materialize. Este segmento não 

apresenta grandes disparidades ou conflitos internos que coloquem 

em questionamento de suas ações.  

No segundo segmento, no qual alinhamos a Igreja Católica, as 

ONG’s e a sociedade civil organizada, são levantadas as discussões 

contrárias à implantação de um grande projeto de engenharia num 

ambiente de expressiva biodiversidade com a possibilidade real de 

promover a desestabilização dele. Em momentos específicos, são 

identificados processos de cooptação de lideranças e ruptura do 

posicionamento contrário a instalação Belo Monte, promovendo com 

isso um cenário de descrédito e enfraquecimento do movimento. 

Já no terceiro segmento, no qual alinhamos os indígenas e os 

ribeirinhos, está contido o principal ponto de resistência ao processo 

de instalação de Belo Monte, pois este segmento concentra os grupos 

onde as dinâmicas socioespaciais transformadas estão contidas na 
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própria existência do grupo. Podemos afirmar que são os grupos que 

‘sentem na pele’ os problemas desencadeados pelas transformações 

espaciais derivadas. Neste segmento encontram-se os mais 

expressivos processos de rupturas frente a resistência a 

materialização do projeto de desenvolvimento proposto. 

 

2.1 – Exogeneidade do Projeto Belo Monte: Estado, Setor 

Elétrico e Iniciativa Privada. 

A instalação da AHE Belo Monte, na década de 2010, segue 

uma lógica desenvolvimentista que advém dos estímulos econômicos 

dos grandes centros dinâmicos e marca uma nova etapa da 

consolidação capitalista no Brasil, alinhando-se às condições gerais de 

produção ao se constituir como um nexo estruturante para a 

materialização do consumo produtivo e coletivizado, na medida em 

que se destina a servir a base de transformação instalada ou em vias 

de instalação no país. Neste sentido, consideramos a construção de 

Belo Monte como uma intervenção do Estado cujo objetivo se 

concentra em materializar respostas as necessidades capitalistas de 

ampliação da acumulação, e com isso, dinamizar a busca por lucro e, 

com isso, gerando exploração em todos os seus aspectos. Esse 

contexto é bem ilustrado pelo pensamento apresentado por Barros 

(2018), no qual argumenta que,  

Com a necessidade de aumentar a produção de energia 
para impulsionar o desenvolvimento do país a criação 

de polos produtivos de energia tornou-se essencial para 

a continuidade da expansão produtiva e de consumo. 
Considerando o potencial hídrico do país, 55. 467 mil 

km² de bacia hidrográfica - o que destoa de muitas 

regiões mundiais - a construção de usinas hidrelétricas 
foi o caminho definido para a geração da eletricidade 

demandada pela indústria e arquitetura. O que poderia 

se converter inclusive num atrativo para investidores 

internacionais porque teriam insumos abundantes. 

(BARROS, 2018:03) 
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Fearnside (2017) nos apresenta o delineamento do conjunto 

de agentes espaciais que se alinham em prol de um mesmo objetivo, 

o qual seja, promover a instalação do AHE Belo Monte, ele caracteriza 

este conjunto a partir da ideia de que, 

Atores pró-barragem incluem as empresas de 

construção e indústrias produtoras de alumínio e outros 
produtos eletrointensivos, empresas de consultoria que 

preparam relatórios de impacto no processo de 

licenciamento, os vários grupos de “barrageiros” 
individuais (engenheiros e outros profissionais, 

incluindo alguns acadêmicos, que trabalham no esforço 

de construção de barragens) e agências 
governamentais que planejam e promovem as 

barragens, tais como Centrais Elétricas Brasileiras 

(ELETROBRAS), a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

(FEARNSIDE, 2017) 

A partir dessa configuração compreendemos que o grande 

volume de capital, assim como o aparato institucional governamental 

se movimentam para que seus objetivos de promoção do 

desenvolvimento em escala nacional sejam alcançados, utilizando 

para isto de todos os instrumentos políticos para convencer a 

sociedade local de que os ganhos efetivos e positivos com a 

instalação da hidrelétrica alcançarão todos os espaços da região e 

todos os grupos locais.  

Entretanto, a materialização desse processo demonstra cada 

vez mais o vínculo estabelecido para atender as necessidades do 

capital em detrimento das necessidades e demandas sociais da 

região. E a Figura 3, apresentada a seguir, ilustra a maneira como 

as articulações para o desenvolvimento nacional perpassam pela 

acomodação dos grupos regionais na elaboração da proposta de 

desenvolvimento.  
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Figura 3: Presidente Dilma Rousseff inaugurando as primeiras 

unidades geradoras de Belo Monte. 

 
Fonte: Agência Pará, 2013. 

Observamos que a proposição que envolve a instalação de 

uma hidrelétrica no Médio Xingu é decorrente na elaboração das 

políticas nacionais de desenvolvimento, entretanto, somente na 

estruturação do Avança Brasil (2000 – 2003) essa materialização 

começa a se delinear e constar na agenda desenvolvimentista da 

região, pois o mesmo se configura como um programa de 

investimento em infraestrutura para a sustentação do 

desenvolvimento nacional e coloca a Amazônia como uma região com 

grande incidência de intervenções infra estruturais com grandes 

repercussões na produção do espaço amazônico.  

Com o advento do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC (2007 – 2010) teremos a indicação do AHE Belo Monte como um 

dos projetos estruturantes do desenvolvimento nacional, sendo 

direcionado investimentos para sua construção e definindo metas 

para a execução do projeto. A decisão pela construção de Belo Monte 

encontra relação, mesmo que não institucional, com as 

determinações que emergem das discussões travadas a partir da 
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Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana - 

IIRSA, a qual se configura como  

acordo estabelecido entre os doze governos sul-
americanos (agosto/setembro, 2000, Brasília), com o 

apoio técnico-financeiro do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), da Corporação Andina de 
Fomento (CAF) e do Fondo Financiero para el Desarrollo 

de la Cuenca del Plata (FONPLATA). (Carrion e Paim, 

2006: 3) 

Esta iniciativa se delineia a partir dos anos 2000 e se 

caracteriza como um processo multisetorial que objetiva promover a 

integração física dos países envolvidos, priorizando nesta integração 

3 áreas, transporte, energia e telecomunicações, como estímulos ao 

desenvolvimento regional. Para esta concepção a Amazônia é 

compreendida como um obstáculo ao pretenso desenvolvimento dos 

países em que a Floresta Amazônica é componente territorial. Neste 

sentido, seguindo a necessidade de materializar os objetivos 

propostos pela IIRSA temos o indicativo de que no Plano Plurianual 

(PPA) elaborado pelo governo do Presidente Lula para os anos de 

2003 – 2007, o conhecido Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), há a indicação de 82 projetos de infraestrutura, dentre os 

quais o AHE Belo Monte é um dos estruturantes para o 

desenvolvimento. 

De acordo com os documentos que regem o PAC, este se 

caracteriza por ser 

um programa que centraliza os planejamentos e 

acompanhamentos da introdução de infraestrutura, 
facilitando a aceleração do desenvolvimento 

sustentável, o aumento da produtividade e a superação 

dos desequilíbrios regionais e sociais com o 
envolvimento em ações conjuntas, como as Parcerias 

Público-Privadas – PPPs (governo e iniciativa privada), 

impulsionando o crescimento econômico do Brasil. 

(JARDIM e SILVA, 2015: 62) 
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E esta premissa comprova que a ação da iniciativa privada foi 

fortalecida pela forma como o financiamento do PAC se realizou com 

forte incidência das Parcerias Público-Privadas - PPPs, pois desde que 

a IIRSA foi instituída os bancos assumiram um papel de maior 

destaque no financiamento de intervenções por parte do Estado. Isso 

por si só demonstra que a preocupação não está fundamentada na 

distribuição interna de renda, mas sim com o fortalecimento do 

mercado, esta atuação da iniciativa privada é evidenciada quando 

analisamos os dados contido no Gráfico 3, o qual evidencia que 43% 

dos investimentos do PAC advêm da iniciativa privada.  

Gráfico 3: Investimento do PAC - Infraestrutura (2007 - 2010) em 

Bilhões 

 
 

Fonte: Adaptado de Jardim e Silva (2005) 

Outro dado importante para esta análise consiste em 

identificar que dos 274,8 bilhões de reais investidos em energia, 

desse montante 65,9 bilhões foram direcionados para a implantação 

de bases de geração de energia e desses 4, 77 bilhões foram os 

gastos previstos inicialmente para a construção de Belo Monte. 

Um outro agente pode ser identificado como defensor da 

proposta de construção de hidrelétricas na Amazônia, e neste caso 
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específico, a instalação da usina de Belo Monte., é o setor elétrico 

brasileiro. Este se configura como um importante segmento da 

economia, pois, da forma como está organizado atualmente, visa 

garantir a produção e o consumo de energia por empresas e 

indivíduos, sendo que para cumprir esta finalidade está estruturado 

para garantir a segurança do suprimento de energia elétrica, a 

universalização do atendimento e a modicidade tarifária e de preços.  

Pelo que observamos no Figura 4, o qual indica as diversas 

fases pelas quais passou a estruturação do referido setor, 

compreendemos de que forma as mudanças organizacionais e 

institucionais vivenciadas expressam as preocupações de cada 

contexto e exprime os interesses para o fortalecimento da questão 

energética como fundamental para a busca por eficiência e 

competividade do Brasil em escala global. Haja vista que, ao 

considerarmos a opção pela hidroeletricidade baseada nas 

características hídricas diversificada no país, concebemos o alto 

potencial energético que a Região Amazônica representa e que 

começa a ser explorado a partir da década de 1980, com a 

implantação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.  
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Figura 4. Evolução do Setor Elétrico (1879 – 1999) 

 
Fonte: Machado e Souza (2003), adaptado. 

Desta forma, identificamos que proposição para a instalação 

de hidrelétrica no Médio Xingu remonta a fase de incidência da 

Estatização (1975 – 1986) do setor elétrico, momento em que são 

observados que ganham efetividade nas agendas política para o 

desenvolvimento, não para atender aos anseios dos agentes sociais 

da Região Norte, e sim para dar suporte para os empreendimentos 

minero-metalúrgicos que estavam em vias de implementação e que 

apresentavam uma demanda alta por energia. 

Atualmente o Setor Elétrico Brasileiro, apresentado no Figura 

5, se configura de forma a aglomerar os vários segmentos com 

interesse diversos na ampliação e manutenção da capacidade 

energética do País. Nesta nova e complexa estrutura identificamos 

que ele faz parte de uma estrutura governamental, de onde emana 

as bases normativas, leis e decretos, que direcionam a aplicação de 
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políticas públicas em prol do desenvolvimento nacional. Ainda 

vinculada a este aspecto normativo encontra-se a estrutura que 

possibilidade a elaboração de estudos e pesquisas sobre oferta e 

demanda de energia na perspectiva de possibilitar o planejamento 

para a manutenção e expansão do parque de geração de energia no 

Brasil. 

Figura 5: Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro 

atualmente. 

 
Fonte: http://www.anacebrasil.org.br/, acesso em 19/05/2022. 

No caso específico da AHE Belo Monte temos seu atrelamento 

ao segmento de geração de energia elétrica para a suprir as 

necessidades de interligação ao Sistema Integrado Nacional (SIN). 

Esta interligação é responsável por parte das críticas que Belo Monte 

recebe quando evidencia que o objetivo de compatibilizar os 

interesses da nação com as determinações e demandas regionais não 

se concretiza. Haja vista que, a maneira como as intervenções 

espaciais são realizadas verificamos que elas concorrem para a 

contribuição da manutenção, e até mesmo o aprofundamento, das 

desigualdades econômicas regionais.  

http://www.anacebrasil.org.br/
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Neste sentido, nos assentamos na afirmativa apresentadas por 

Machado e Souza (2003),  

[...] se esse sistema funciona para fazer chegar energia 
onde excite demanda, está claro que a região de maior 

consumo – o Sudeste, no caso – acaba tendo maiores 

benefícios com seu funcionamento. Afinal, se o SIN 
garante energia para o setor produtivo com tarifas 

semelhantes para todas as regiões, e se os grandes 

mercados se encontram no Sudeste, poucos serão os 
motivos que direcionarão a expansão econômica para 

outras regiões. (Machado e Souza, 2003: 223) 

Esta afirmativa preconiza a existência de uma relação desigual 

e combinada para sustentar a dinâmica econômica das regiões já 

estruturadas por apresentarem uma capacidade tecnológica capaz de 

captar com maior fluidez a quantidade de energia gerada. Por tanto, 

o beneficiamento das regiões mais dinâmicas se constitui no principal 

catalizador das ações desenvolvimentistas atreladas a necessidade de 

implantar hidrelétrica na região amazônica.  

A exogeneidade presente na implantação de Belo Monte se 

concretiza quando observamos que suas determinações emergem 

num cenário complexo no qual destacam-se os seguintes 

encaminhamentos, que de acordo com Machado e Souza (2003), são: 

sobre-exploração de recursos de regiões periféricas em prol de 

regiões hegemônicas; imposição de complexidade técnica e gerencial 

e de volumes crescentes de investimentos; e, limitações estruturais 

intransponíveis, forçando anexação dos potenciais do Norte às 

necessidades do Sudeste. Com isto, podemos compreender que, 

(...) o SIN ganha autonomia em relação à vontade 

política dos governantes ou aos interesses sociedade, 

afinal, as demandas produzidas por aparatos técnicos 
dessa natureza tendem a ser verdade inquestionáveis 

e, por isso, hão que ser atendidas, sob pena de 

ameaças de apagões, crises econômicas etc. 
Obviamente, esse quadro é fruto de uma escolha 

política feita em um momento de empreendimentos 

gigantescos, originados da ideologia “Brasil Potência”, 
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na qual não se leva em conta outros interesses que não 

o do crescimento econômico a qualquer custo. 
(Machado e Souza, 2003: 226) 

Assim sendo, há um reforço ideológico que mantém 

permanente a necessidade de inserir a instalação de grandes 

hidrelétricas na região amazônica como fator importante para a 

sustentação do desenvolvimento nacional. Na medida em que, ainda 

não se conseguiu ultrapassar o cenário descrito nos anos 2000, no 

qual   

As bacias situadas nas regiões de maior consumo de 
energia estão com os seus potenciais em vias de 

esgotamento. Na Bacia do Rio Paraná, situada no 

Sudeste, já foram aproveitados 64% do potencial 
existente e 75% do inventariado. Já na Amazônia 

(Bacia do Amazonas e Tocantins), que representa 

51,1% de todo o potencial existente no Brasil, o 

aproveitamento está em torno de 1/5, tanto do 
existente quanto do inventariado. (Machado e Souza, 

2003: 228) 

 

Os objetivos determinados para que o Brasil se aproxime de 

uma posição mais central na lógica capitalista mundial se constitui 

como princípio pelo qual a construção de Belo Monte se justifica, qual 

seja, alcançar a excelência em geração de energia elétrica. Neste 

contexto, é inegável que a hidrelétrica desempenha um lugar de 

notoriedade. Haja vista, a magnitude com que a região é 

transformada. Entretanto, o grande desafio é justamente pensar na 

forma como os agentes espaciais não-hegemônicos se identificam e 

se reconhecem como protagonistas nesse processo. E esta 

preocupação estará presente nas discussões das próximas seções. 
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2.2 – O poder local dos movimentos sociais: ONG’s, sociedade 

civil organizada e Igreja 

O momento em que a materialização de Belo Monte se realiza 

percebemos o poder dos movimentos sociais ao se colocar como 

oposição ao processo que incide diretamente nas causas que 

envolvem a tanto a questão ambiental quanto a defesa dos direitos 

humanos. Em se tratando desse caso específico temos um esforço de 

oposição à instalação da hidrelétrica, que extrapola as escalas locais 

e regionais, alcançando projeção internacional.  

Nesse processo, podemos identificar agentes importantes com 

evidente reconhecimento nas discussões que envolvem a intervenção 

na região sem que considere as formas como as populações locais, 

principalmente as de menor poder aquisitivo, são afetadas e têm seus 

direitos individuais e coletivos subjugados em prol de um 

desenvolvimento que se define exogenamente à região.  

Movimento antibarragem encontra apoio nas ação das 

Organizações Não-Governamentais – ONG’s, nacionais e 

internacionais para a publicização dos efeitos negativos das 

intervenções em prol da instalação da hidrelétrica, atuando como eixo 

estruturante desse movimento de resistência destacamos: o Instituto 

Socioambiental (ISA), os Amigos da Terra Amazônia Brasileira, a 

Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP), a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a 

Sobrevivência Cultural (Cultural Survival), Rios Internacionais 

(International Rivers) e o Monitoramento da Amazônia 

(AmazonWatch).  

Estas instituições desenvolvem uma ação importante de 

articulação com atuação que envolvem oposição a instalação da 

hidrelétrica, divulgação em escala internacional dos da negatividade 
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que esta obra tem na vida das populações tradicionais, e, de certa 

forma, buscam influenciar as decisões governamentais para a 

inclusão de pautas políticas que evidenciem um desenvolvimento em 

que a região alcance o protagonismo tão almejado.  

Ainda nesta perspectiva, de posicionamento contrário a 

construção de hidrelétrica no leito do Xingu, destacamos o Movimento 

Xingu Vivo para Sempre (MXVP), como o agente espacial de 

expressiva representatividade e atuação no que diz respeito ao 

questionamento dos efeitos da instalação da hidrelétrica na vida da 

população localizada na Volta Grande do Xingu. Sua gênese data do 

período em que ocorreu o II Encontro dos Povos Indígenas, realizado 

em 2008, em Altamira (PA).  

É neste contexto que, 

O Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) nasce 

em 2008, composto de mais de 250 organizações e 
movimentos sociais e ambientalistas, com a bandeira 

da busca por outro modelo de desenvolvimento para a 

região, pautado na defesa do meio ambiente e na 
justiça social, o que incluía a luta pela não construção 

de Belo Monte. (Vieira, 2017: 495) 

As discussões travadas pelos segmentos sociais representados 

neste evento vislumbravam contrapor a proposta de desenvolvimento 

tendo a hidrelétrica como principal projeto. E propor uma agenda de 

ações que visassem a implementação de um projeto de 

desenvolvimento regional que evidenciasse o regate e a valorização 

histórico-cultural dos diversos grupos sociais. Assim como, atender 

aos preceitos da sustentabilidade ambiental. Como resultado foi 

elaborada a  

A Carta Xingu Vivo para Sempre, documento final de 
2008 que avaliava as ameaças ao Rio Xingu, 

apresentou à sociedade brasileira outro projeto de 

desenvolvimento para a região e exigia das autoridades 
públicas sua implementação, na perspectiva da 
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ampliação de alternativas ao modelo de modernização 

predominante. (Vieira, 2017: 474) 

A proposição de um modelo de desenvolvimento que colocasse 

a região do Médio Xingu como protagonista na agenda de 

intervenções estatais é a principal pauta defendida pelo Xingu Vivo 

Para Sempre. Com um reconhecimento tanto nacional como 

internacional, ele aglutina os diversos segmentos sociais que foram 

alijados do processo de gestão e planejamento da proposta de 

desenvolvimento atrelada a hidrelétrica elaborada para a região. Com 

isto,  

o MXVPS permanece sendo espaço de acolhimento para 

os atingidos e de difusão de informações sobre as 

consequências da operação e construção da usina, 
mesmo após ter sua principal demanda negada e se ver 

acuado diante de processos de criminalização, de um 

contexto de tantas violações de direitos e da cisão de 
grupos contrários à construção da usina, o que pode 

ser relacionado às crises políticas que assolam o país 

desde 2011. (Vieira, 2017: 460) 

Na Figura 6 temos a figura da ativista Antônia Melo, que é 

liderança fundadora do MXVPS. Tornou-se figura importante na luta 

contra a construção de Belo Monte às margens do Rio Xingu. Dentre 

as principais causas de luta temos a defesa dos direitos humanos, 

conservação ambiental e conflitos agrários. Por sua atuação a frente 

dos movimentos sociais foi agraciada com dois importantes prêmios 

internacionais, o Prêmio João Cauto (2013) pelo reconhecimento do 

trabalho em prol dos direitos humanos, e o Prêmio Fundação 

Alexander Soros (2017), por seu ativismo ambiental e pela sua 

defesa dos direitos humanos.  

Após a finalização da construção da AHE Belo Monte, o MXVPS 

continua com a atuação de apoiamento às localidades que forma 

atingidas pelas transformações da hidrelétrica, de forma que sejam 

respeitados os direitos humanos da população atingida e, neste 

sentido, tem atuado principalmente no monitoramento do 
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cumprimento das condicionantes por parte da Norte Energia S/A 

(NESA). 

Foto 6: Antônia Melo, contra Belo Monte 

 
Fonte: CIMI, 2016. 

A Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) é uma 

organização sem fins lucrativos, fundada legalmente em 1991, mas 

sua história tem origem no movimento desencadeado no âmbito dos 

projetos de colonização que ocorreram na região do entorno da 

Rodovia Transamazônica e do Rio Xingu na década de 1980, por 

iniciativa de diversas frentes populares, entre eles organizações 

camponesas, movimentos pastorais, sindicatos de professores. Sua 

missão institucional se caracteriza a partir da necessidade de 

Contribuir para as políticas de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia, fortalecendo iniciativas 

econômicas que promovam o bom uso dos recursos 

naturais, uma gestão participativa do território, uma 
economia em bases diversificadas e plenos benefícios 

sociais às populações rurais e urbanas da região. 

(FVPP, 2020) 
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A gênese da Fundação está atrelada ao contexto em que 

grandes fluxos populacionais foram direcionados para a região, 

induzidos pela busca por oportunidades dentro dos programas de 

desenvolvimento do governo federal para a ocupação e integração da 

mesma pela lógica capitalista. Ao chegarem na região, esses grupos 

sociais diversos, se depararam com um cenário diferente do que 

tinham sido levados a acreditar, desassistidos e abandonados pelas 

instituições governamentais, os grupos começaram um processo 

intenso de organização social. Isto podemos evidenciar a partir da 

apresentação que a FVPP faz quando descreve sua trajetória e 

identifica sua origem atrelada ao Movimento Pela Sobrevivência na 

Transamazônica (MPST), pois  

a situação naquele momento era de lutar por 

condições de sobrevivência de fato, devido ao quadro 
de abandono em que se encontravam os 
trabalhadores o abandono do projeto de colonização 
da fronteira agrícola da Transamazônica. (FVPP, 

2020) 

O percurso histórico de luta da FVPP pode ser atestado quando 

nos anos finais da década 1990 percebe-se a necessidade de redefinir 

sua atuação, haja vista que, com as transformações ocasionadas na 

região e superando a lógica de sobrevivência, abre-se a perspectiva 

de se pensar e articular uma proposta de desenvolvimento regional 

que envolva de maneira mais benéfica os vários segmentos sociais 

que estão vivendo e explorando os recursos na mesma. Sendo assim,  

(...) após alguns avanços e conquistas, o movimento 

percebeu que havia passado a fase da sobrevivência, 
portanto seria necessário formular propostas de 
desenvolvimento, dessa forma, em 1998, o antigo 
MPST passa a se chamar Movimento pelo 

Desenvolvimento na Transamazônica e Xingu – 
MDTX, cujo denominação permanece até hoje, tendo 
a FVPP como personalidade jurídica desse 
movimento. 
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Atualmente, sob a perspectiva de assegurar um 

desenvolvimento com justiça socioambiental, a FVPP atua na 

captação de recursos e no desenvolvimento de projetos para a região 

que visam possibilitar a regularização ambiental, o uso sustentável 

dos recursos naturais, contenção do desmatamento, manutenção dos 

serviços ambientais, luta pela terra e gestão de conflitos agrários. 

Neste sentido, vem atuando na aplicação de recursos na dinamização 

da vida econômica de forma a “apoiar ações de combate à grilagem 

de terras, conflitos agrários e ao desmatamento, visando à proteção 

do território e o monitoramento de pressões e ameaças sofridas pelo 

setor na região da Transamazônica e Xingu”. (FVPP, 2020) 

Ainda no campo político da resistência contra a construção de 

Belo Monte, a atuação da Igreja Católica no processo político é 

desenvolvido pela Prelazia do Xingu que durante anos esteve sob a 

responsabilidade de Dom Erwin Kräutler, identificado na Figura 7, 

bispo emérito que foi um crítico ferrenho dos planos de barragem 

desde o momento que os planos se tornaram públicos e sempre 

esteve como um dos principais articuladores das ações de 

enfrentamento político e intelectual dos movimentos sociais contra 

Belo Monte. Seu papel enquanto liderança religiosa o colocava em 

contato direto com os grupos sociais mais afetados por toda as 

transformações que aconteceram no processo desencadeado pela 

construção da usina.  
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Figura 7: Dom Erwin Kräutler, em ato contra Belo Monte. 

 
Fonte: CIMI, 2016. 

 

A Prelazia do Xingu acompanha o processo de 

desenvolvimento da sua própria região até os dias 
atuais e se coloca resistente à construção de Belo 

Monte, isto se deve, segundo esta pesquisa, a sua 

história de inserção na região fomentada por meio do 
contínuo esforço em dar visibilidade às situações 

ocorridas nas localidades, haja vista, ela cumpre o 

papel de incentivadora e promotora de debate em 

universidades, na mídia e entre as autoridades. Afirma-
se, então, que a partir de tais ações desta instituição 

católica na região pontua conceitos e teorias. 

Demonstra-se ainda que a Igreja do Xingu contribuiu 
no processo de formação dos movimentos sociais, entre 

eles o reconhecido como Movimento Xingu Vivo para 

Sempre (MXVPS). Percebe-se a construção do discurso 
de atuação da Igreja do Xingu evidenciando a gênese, 

as concepções acerca da contraposição à Belo Monte e 

suas influências no pensamento e lutas desenvolvidas 

pelos movimentos em volta do Xingu. (MIRANDA, 
2020: 133) 

A pressão desenvolvida pela conjunção de agentes ocasionou 

a mudança de estratégia por parte dos defensores de Belo Monte, 

que começaram a buscar novas formas para obter o convencimento 

da população local de que a hidrelétrica trarias ganhos políticos, 
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econômicos e sociais para a região. Com isto evidencia-se um cenário 

propício para práticas de aliciamento das principais lideranças do 

movimento contrário. Isso pode ser observado quando identificamos 

no trecho de seu depoimento, reproduzido logo abaixo, que descreve 

o início do processo de intervenção da igreja. 

Assim a Igreja do Xingu tomou a iniciativa de denunciar 

as ameaças que pairavam sobre a região do Xingu e 
seus povos. Digo “povos”, no plural, pois é esta a 

realidade do Xingu. Colocamos em pauta nas reuniões 

das comunidades a verdadeira história da hidrelétrica 

projetada. Elaboramos cartilhas com dados obtidos 
algumas vezes até de forma “ilícita” (pelo menos do 

ponto de vista dos órgãos governamentais). Os 

trabalhadores locais traziam informações que ouviam 
nos acampamentos dos engenheiros. Pessoas que 

tinham acesso a informações, no-las passavam de 

forma secreta com medo de retaliação. Colaboramos 
com a Comissão Pró-Índio de São Paulo e passamos a 

buscar ajuda com especialistas ligados a Universidades 

Brasileiras e do exterior. (KRÄUTLER, 2005: 11) 

A construção da usina se dá em um momento em que a 

gestão do governo federal está sob a responsabilidade do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e este partido sempre esteve ligado aos 

movimentos sociais na região. Dessa forma, quando a cooptação das 

principais lideranças não era alcançada, partiu-se para a 

marginalização desses movimentos, atribuindo a eles um 

posicionamento alinhado a um discurso ideológico de que eles se 

colocavam contra a ordem preestabelecida e contra a proposta de 

desenvolvimento em voga. Em parte, as críticas que os movimentos 

sociais organizados, que são contrários a construção da hidrelétrica 

de Belo Monte, sofrem se constituem a partir de um intenso processo 

de cooptação de suas principais lideranças, em alguns casos por 

conta dos alinhamentos político-partidários aos quais estavam 

ligados. Haja vista que, 

A estratégia mudou por completo. Nossas lideranças 

foram continuamente convidadas para reuniões com 

grupos de técnicos das empresas do governo que, é 
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óbvio, usaram de todos os meios para mostrar o lado 

positivo do empreendimento. Outro alvo foram os 
jovens. Patrocinando festas e promovendo excursões à 

região da UHE Tucuruí procurava-se conquistá-los para 

ideia de que a hidrelétrica será um bem enorme para a 
região. Com volumosos presentes o governo aliciou 

descaradamente as comunidades indígenas. De 

antemão evitavam-se reuniões com grandes grupos 

para impedir que a sociedade se organizasse e 
discutisse abertamente os prós e contras do projeto. 

Políticos estaduais e municipais de pouca cultura e 

muita fanfarrice encheram a boca proclamando a UHE 
Belo Monte a salvação do oeste do Pará e pregando que 

o Brasil necessita deste impulso energético para evitar 

o colapso de sua economia. (KRÄUTLER, 2005: 11) 

É neste contexto de grandes questionamentos e 

desestruturação do espaço de vida da população que percebemos 

que, os agentes até o momento analisados desenvolvem ações 

relacionadas a construção de Belo Monte seguindo seu 

posicionamento flexibilizado de acordo com aquilo que está 

relacionado em sua vivência política, movimento esse perceptível a 

partir do desenvolvimento de ações de cada um dos agentes 

espaciais analisados até o momento. No entanto, nenhum dos 

analisados até o presente momento tem sua existência tão 

transformada quanto os grupos sociais que sentem essas 

transformações corporalmente como os povos originários da região e 

os que tem sua existência ligadas intimamente com os corpos d’água 

que serão afetados com a canalização do Rio Xingu. E estes 

segmentos serão nossa preocupação analítica na próxima seção. 

 

2.3 – As resistências e rupturas nas populações tradicionais: 

indígenas e ribeirinhos 

O AHE Belo Monte, apesar de ser instalada em momentos 

histórico e contexto social diferenciado do que se verificou em 

décadas passadas, não se diferencia do que preconiza a 
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caracterização dos Grandes Projetos de Investimentos e a magnitude 

com que esses projetos experimentam de transformações nas regiões 

no qual são implantados. 

Cabe aos atores regionais e locais a consolidação de seus 

interesses na cartilha de gestão e planejamento desses objetos 

espaciais de grande magnitude uma vez que de um lado teremos os 

objetivos de desenvolvimento nacional alcançados, mesmo que não 

haja dinamização econômica das regiões de implantação do 

empreendimento, e de outro, a desestruturação das atividades 

econômicas preexistentes, crescimento populacional desordenado, 

assim como degradação ambiental em grande escala. 

Ao analisarmos o objetivo de implantação da AHE Belo Monte 

e confrontá-lo com a realidade que se materializa na região temos a 

confirmação de que o projeto não foi elaborado para atender as 

demandas locais. No entanto os efeitos do empreendimento têm sido 

vivenciados de forma significativa para a superação dos problemas 

desencadeados pela instalação da hidrelétrica, pois diferentemente do 

que aconteceu nas décadas de1960 a 1980, na atualidade temos uma 

base democrática da sociedade atual, o incremento tecnológico dos 

últimos tempos e a amplitude do debate ambiental nas suas várias 

concepções. Este pensamento é reforçado pela afirmação de Costa 

(2005) de que  

As hidroelétricas na Amazônia são enclaves territoriais 

do capitalismo que geram caos social e danos ao meio 

ambiente e que só aumentam a desigualdade entre 
ricos e pobres e alimentam a concentração de terras 

nas mãos de poucos e expulsam índios e camponeses 

de suas terras ancestrais e tradicionais e geram favelas 
com aqueles ex-operários que ficaram desempregados 

após a conclusão da obra. (COSTA, 2005: 267) 

No tocante aos indígenas e ribeirinhos temos especificidades 

muito explicitas no que diz respeito a forma como eles se 



79 
 

reestruturam a partir da intervenção realizada por Belo Monte. O que 

não se diferencia, em gênese, é a forma como esses segmentos são 

invisibilizados na implantação de hidrelétricas, remetendo-nos a uma 

experiência muito presente que é o remanejamento compulsório de 

população que vivem sua realidade espacial ás margens dos corpos 

d’água, que no caso específico de Belo Monte remetem às ocupações 

populacionais ao longo do Rio Xingu e seus principais afluentes e que 

vão incidir diretamente nas populações ribeirinhas e nos povos 

originários da região, e que direta ou indiretamente promovem uma 

reestruturação social e interferência na reprodução de suas ações de 

existência na beira do rio. Esse processo não é recebido 

pacificamente e sem questionamentos por parte desses grupos, ao 

contrário abre a perspectiva de resistência ao processo quando se 

percebe enquanto força social quando 

apresentam um desenho social complexo e 

multifacetado, cujas diferenças são saudáveis e 

importantes para o exercício da construção democrática 
e a desconstrução dos discursos ideológicos do Estado 

capitalista de “soberania energética” e de “energia 

limpa”. As mediações ativadas pelas lutas sociais e 

resistência não cessam a problemática, mas forjam o 
agendamento público da questão, denunciando para a 

sociedade que o projeto energético brasileiro, que 

representa uma das facetas de mundialização do capital 
sobre os territórios, ameaça a humanidade genérica. 

(MELO, 2021: 195) 

É neste contexto que que encontramos a experiência dos 

povos originários da região, que no caso específico de Belo Monte são 

os indígenas das 7 etnias descritas no pensamento de Castro (1988), 

que já antecipava o momento de caos que viria a acontecer quase 3 

décadas depois, no qual  

Os Juruna, Arara, Kararaô, Xikrin, Assurini, Araweté e 

Parakanã estarão diante de um salto qualitativo no 

processo de confinamento e expropriação territorial, 
redução demográfica, sujeição política e destruição 

sociocultural planejada a que vem sendo submetidos 

desde o final do século XVI. (Castro, 1988: 7) 
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Na experiência de Belo Monte mais uma vez é verificada a 

preponderância da lógica capitalista na materialização de seu 

processo de acumulação, que com seu discurso de prevalecer o 

‘interesse nacional’ pelo desenvolvimento, preconiza um alijamento 

das demandas regionais e principalmente dos segmentos com relação 

mais tradicional de desenvolvimento. Pois, ao reconhecer a Amazônia 

como uma região de fronteira em movimento, precisa proporcionar 

uma reestruturação que consolide a superação de obstáculos. E o 

modo de vida e as relações de reprodução econômica, política e social 

dos indígenas se apresenta como tal.  

Neste sentido, as sociedades indígenas são um dos principais 

segmentos sociais afetados pelo Setor Elétrico quando este decide 

pela implantação de hidrelétricas na Amazônia. Pois, quando toma 

esta decisão proporciona num ambiente de pressão fundiária que está 

diretamente ligada com a expropriação territorial e desestruturação 

sociocultural. Este cenário de conflitos evidencia o argumento 

apresentado por Castro (1988), ainda na década de 1980, no qual 

explicita que,  

No caso das sociedades indígenas ameaçadas pelas 

grandes obras do setor elétrico, as distorções presentes 

na ideologia ambientalista do Estado são 
particularmente graves. Dotadas de dinâmicas políticas 

próprias submetidas a um processo histórico de 

sujeição e confinamento territorial, senhoras de formas 
complexas e singulares de articular sua relação com a 

sua natureza (seu ‘ambiente’), as sociedades indígenas 

são sobremodo vulneráveis à sua naturalização. 

(Castro, 1988: 12) 

A questão indígena sempre foi conflituosa, desde o uso 

indevido do vocábulo Kararaô, para denominar a usina que seria 

construída na década de 1980; passando pela proposta de inundação 

de 11 Terras Indígenas (TI) com o represamento do Rio Xingu; e 

chegando nas disputas atuais em torno do que seriam a compensação 

e mitigação dos danos causados pelo controle da vazão do rio e a 
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ensecadeira formada com a canalização do mesmo para a construção 

do AHE Belo Monte.  

Esse contexto de conflito pode ser observado na Figura 8, 

apresentada abaixo, na qual em vários momentos houve ocupação 

indígena em diversos locais relacionados a hidrelétrica, seja na sede 

administrativa, nos canteiros de obras e até na Rodovia 

Transamazônica, via que dá acesso a Casa Principal. 

Figura 8: Ocupação indígena e paralização das obras de Belo Monte. 

 
Fonte: Letícia Leite – ISA, 2013. 

Nesse contexto de conflito com os indígenas temos, a partir da 

identificação da efetivada pela NESA (2011), um universo de 2.208 

indígenas distribuídos na região afetada por Belo Monte e que estão 

ocupando uma área total de 5.121.428 hectares. Essa população 

indígena estava no início da construção configuradas de acordo com o 

que está descrito no Quadro 3. 
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Quadro 3. Terras Indígenas localizadas na região do AHE Belo Monte 

 
Terras e 

Área 

Indígena 

Município Povo Situação Fundiária 
Área 

Total (há) 

População 

(hab.) 

TI 
Paquiçamba 

Vitória do 
Xingu 

Juruna Regularizada 
Homologada 
e registrada 
desde 1991 

4.348 81 

TI Arara da 
Volta 

Grande do 

Xingu 

Senador 
José Porfírio 

Arara Declarada 
Declarada 
em 2008 

25.498 107 

Área 
Indígena 
Juruna do 

km 17 

Vitória do 
Xingu 

Juruna Em estudo 
Aguardando 
identificação 

35 38 

TI 
Trincheira 

Bacajá 

Senador 

José Porfírio, 
Anapu, 

Altamira e 
São Félix do 

Xingu 

Xikrin do 
Bacajá 

Regularizada 
Registrada 

desde 
02/10/1996 

1.650.939 673 

TI 
Koatinemo 

Altamira e 
Senador 

José Porfírio 

Assurini 
do Xingu 

Regularizada 
Registrada 
em 2003 

387.834 144 

TI Arara 

Brasil Novo, 
Medicilândia, 

Uruará e 
Altamira 

Arara Regularizada 
Homologada 

em 
24/12/1991 

274.010 236 

TI Kararaô Altamira Kararaô Regularizada 
Registrada 

em 

06/10/1999 

330.837 39 

TI 
Cachoeira 

Seca 

Altamira, 
Placas e 
Uruará 

Arara Declarada Declarada 734.027 81 

TI Araweté 
Igarapé 
Ipixuna 

Altamira, 
São Félix do 

Xingu e 
Senador 

José Porfírio 

Araweté Regularizada Registrada 940.900 398 

TI 
Apyterewa 

São Félix do 
Xingu 

Parakanã Regularizada 
Homologada 

em 
abril/2007 

773.000 411 

TOTAIS 
    

5.121.428 2.208 

Fonte: NESA (2011) 

O processo de questionamento por parte dos indígenas, 

quanto a instalação da hidrelétrica, se materializa num movimento 

intenso em que há resistência de grande parte dos grupos indígenas 

atingidos por conta das intervenções que ocorrem no cotidiano das 

aldeias e estão intimamente relacionados a própria sobrevivência do 
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grupo. E este cenário é bem contextualizado quando nos atemos no 

pensamento descrito por Fearnside (2017), no qual descreve que 

Grupos de indígenas e seus líderes estavam no centro 
da luta de Belo Monte. Eles mantiveram a pressão 

sobre os funcionários do governo através de uma longa 

série de manifestações e ações diretas, tais como 
ocupações de escritórios do governo ou dos locais de 

construção. No entanto, uma séria perda do lado anti-

empresa tem sido o sucesso do consórcio da barragem 
em cooptar algumas lideranças indígenas. (FEARNSIDE, 

2017) 

De outra forma, observamos que em relação aos indígenas 

temos também um intenso processo de ruptura que surgem como 

resposta ao processo de cooptação de lideranças realizado pela NESA 

e que ocasionou a fragmentação de várias aldeias pelo conflito 

estabelecido entre os que continuavam em oposição a construção de 

Belo Monte e aqueles que aderiram as propostas da empresa e se 

beneficiam ainda hoje dos ganhos econômicos advindos com esta 

adesão. Concernente a isto, Fearnside (2017), descreve esse 

contexto de ruptura quando identifica que as 

Pressões internas no seio dos grupos indígenas podiam 

levar a silenciar os membros do grupo que 
anteriormente haviam sido abertamente críticos de Belo 

Monte. Também levou para a fissão de muitas aldeias 

indígenas (o número de aldeias aumentou de 19 para 
39 entre 2010 e 2015), tanto como resultado de 

divergências sobre a oposição à hidrelétrica de Belo 

Monte e como um meio para obter acesso aos bens 

materiais distribuídos pelo consórcio da barragem para 
subgrupos dentro as comunidades indígenas, sendo que 

a distribuição dos benefícios nas comunidades foi muito 

desigual. (FEARNSIDE, 2017) 

Os indígenas se apresentam como um dos segmentos sociais 

que mais sofreram transformações em sua relação com o Rio Xingu. 

Haja vista, que as repercussões da construção da hidrelétrica 

provocaram modificações no seu território, no seu modo de vida, na 

sua organização social e, principalmente, provocou uma 
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desarticulação política entre os diversos grupos indígenas, o que os 

coloca em conflito intenso, possibilitando com isto um 

enfraquecimento nesse contexto de resistência. No entanto, mesmo 

com essas rupturas, podemos afirmar que a ‘trincheira’ indígena é um 

dos mais importantes fatores de pressão quanto aos problemas que 

Belo Monte vem proporcionar ao desenvolvimento regional. 

Ainda nessa perspectiva de resistência aos processos 

negativos desencadeados pela construção de Belo Monte no Rio 

Xingu, temos uma significativa parcela da população, que se justifica 

não pela seu quantitativo e sim pela sua representatividade 

sociocultural, que é população representativa do modo de vida 

ribeirinha, que se reproduzia socialmente as margens dos rios e que 

sofreram com as intervenções da hidrelétrica. Para a identificação das 

especificidades desse segmento social nos baseamos no pensamento 

de Magalhães (2017), o qual descreve que o 

Ribeirinho é uma categoria genérica, sujeito de direitos, 

que recobre uma gama de denominações concretas de 
existência camponesa no Brasil, e na Amazônia em 

particular. Apresenta em comum características 

sociológicas especiais resultantes da relação que 
mantêm com a natureza, marcadamente o rio e 

fartamente documentadas na literatura 

socioantropológica tanto quanto em romances, poesias 
e contos. Fala-se, em razão da especificidade aludida, 

em um modo de vida ribeirinho. No Xingu, são 

concretamente denominados beiradeiros, que vivem no 

beiradão. (MAGALHÃES, 2017: 29) 

O último segmento analisado nesta tese, mas não o menos 

importante, os beiradeiros, que são caracterizados pelo modo de vida 

tradicional as margens do Xingu, sofreram grandes modificações em 

seu modo de vida. Haja vista, a ocorrência do deslocamento 

compulsório por conta da formação do reservatório para a geração de 

energia. Por conseguinte, tiveram diversas alterações no seu modo 

de viver, que de acordo com o que pensa Graça e Oliveira (2019), 

“essas comunidades, formadas por famílias fruto da mistura entre 
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populações locais indígenas e migrantes nordestinos, historicamente, 

foram se consolidando e constituindo seu modo de vida nas áreas de 

ilhas e margens do rio.” (GRAÇA e OLIVEIRA, 2019: 82) 

A gênese da formação desse segmento social está relacionada 

com características apresentadas por De Francesco et al. (2017), na 

qual os autores afirmam que,  

A dispersão geográfica e desenvolvimento de 

tecnologias de baixo impacto possibilitaram a 

consolidação de um modo de vida agroextrativista, 

baseado na pluriatividade e no uso amplo e variado dos 
recursos naturais. De forma, paralela à consolidação de 

um sistema que garantia o sustento das famílias em 

regiões longínquas, os ribeirinhos sempre estiveram, 
através do sistema de aviamento, articulados à 

economia abrangente e mundial, por meio da 

comercialização de produtos demandados pelo 

mercado. Desta forma, ao longo da história, os 
ribeirinhos foram seringueiros, castanheiros, caçadores 

de pele de gato, garimpeiros e pescadores, muitas 

vezes concomitantemente. (DE FRANCESCO et al., 
2017: 52-3) 

Pertinente a essas considerações podemos compreender que, 

atrelado ao deslocamento compulsório desta população, temos o 

processo de espoliação exacerbada vivenciada que impede a 

manutenção do seu modo de vida ribeirinha que lhe garantia a 

sobrevivência, na medida em que os beiradeiros são alijados dos seus 

territórios e com isso não conseguem acessar os recursos naturais 

essenciais ao desenvolvimento de suas atividades econômicas 

historicamente constituídas, retirando com isto a possibilidade de 

capitalização e geração de renda para eles. 

Por conta de todas essas transformações ocorridas na vida dos 

beiradeiros do Xingu compreendemos o processo que desencadeou 

uma nova postura, por parte da empresa construtora de Belo Monte, 

no que diz respeito a problemática que envolve o deslocamento e 

relocação da população originalmente ocupante das margens dos rios 
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afetados pela construção da hidrelétrica. De Francesco (2919), mais 

uma vez nos apresenta a argumentação desse processo ao afirmar 

que,  

Diante das inadequações no processo de deslocamento 
dos ribeirinhos, constatadas pela Inspeção, e seus 

efeitos negativos sobre a vida das famílias – 

desarticulação de redes de parentesco e vizinhança, 

perda de atividades econômicas, etc. - o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) incluiu entre as 

condicionantes para a emissão da Licença de Operação 

da usina a revisão das condições do reassentamento 
das populações ribeirinhas, tendo em vista garantir a 

continuidade de seu modo de vida e o acesso à dupla 

moradia. O processo de realocação dos ribeirinhos nas 
ilhas remanescentes e margens do rio Xingu já está em 

andamento. (DE FRANCESCO et al., 2017b: 113) 

Dentre as principais alterações espaciais vivenciados por esse 

segmento está relacionado a formação do reservatório e ao controle 

da vazão do rio Xingu, que desestruturou o desenvolvimento das 

atividades tradicionais como o extrativismo vegetal, a pesca e a 

agricultura de vazante. Atividades essas que se desenvolviam às 

margens do rio, com o aproveitamento do solo, que por conta da 

inundação sazonal, apresentava riqueza de sedimentos arenosos ou 

lamosos e cobertura de floresta de igapó.  

Além dessas modificações já mencionadas há um processo de 

reestruturação espacial bem marcante no contexto de represamento 

do rio e controle da vazão dele, ilhas de formação antiga forma 

submersas, enquanto áreas de terra firme que apresentavam algum 

grau de declividade ficaram expostas, o que dá a sensação de que 

novas ilhas foram formadas, essas são conhecidas como falsas ilhas 

ou ilhas novas. No mesmo sentido de reestruturação, houve uma 

mudança significativa na navegabilidade do trecho do Rio Xingu, 

algumas áreas com corredeiras e pedral exposto foram submersos, 

enquanto outras passaram a não permitir a navegação e ainda 

impossibilitou a manutenção do ciclo de vida da ictiofauna local por 
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localizarem-se na área denominada de Trecho de Vazão Reduzida 

(TVR). 

Com todos esses problemas vivenciados pelos beiradeiros, que 

tiveram seus direitos fundamentais, o de reprodução do seu modo de 

vida, e, portanto, de sua própria sobrevivência, eles iniciaram um 

movimento para que a recomposição do seu modo de vida ribeirinho 

fosse realizada como condicionante de mitigação dos impactos 

ambientais da AHE Belo Monte. Com o apoio do Ministério Público 

Federal (MPF), na pessoa da Procuradora Federal Thais Santi, 

desencadeou-se um processo inédito no contexto de Grandes 

Hidrelétricas na Amazônia, que foi o regresso da população deslocada 

compulsoriamente das margens do Rio Xingu para as margens do 

reservatório formado no leito do mesmo rio. 

Este processo é permeado de conflitos por conta de que há 

barreiras legais, como a de que essas áreas pleiteadas são Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e impossibilitam o desenvolvimento 

de atividades produtivas com as que eram desenvolvidas por esse 

segmento antes do deslocamento. No mesmo direcionamento, Graça 

e Oliveira (2019), apontam o grande desafio posto para os 

beradeiros, ao descrever que 

à semelhança do que aconteceu em diversas 

comunidades tradicionais e áreas indígenas dessa 
região do Xingu, a instalação da usina significou para as 

famílias da área estudada um pesadelo e uma violação 

na medida em que as colocou “na rua” – literalmente, 
porque as obrigou a ir morar em áreas na cidade, longe 

do rio – e depois, quando as possibilitou regressar, 

voltaram para um lugar onde não conheciam e onde 

não se reconheciam mais. Para ficar e reconstruir o seu 
modo de vida no reassentamento às margens do 

reservatório, as famílias precisam, agora, fazer um 

esforço para conhecer esse novo lugar, aprender a lidar 
com as novas condições do meio natural que se 

apresentam e redefinir suas estratégias de reprodução 

social. (GRAÇA e OLIVEIRA, 2019: 98) 
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Na Figura 9, apresentada a seguir, podemos identificar as 

principais lideranças do movimento organizado pelas comunidades 

ribeirinhas, que até os dias atuais continuam numa busca incessante 

para que as determinações almejadas pelos beiradeiros sejam 

discutidas e as decisões em prol da recomposição de seu modo de 

vida ribeirinho sejam respondidas pela NESA.  

Figura 9: Representantes das Comunidades Ribeirinhas atingidas 

por Belo Monte. 

 
Fonte: Amazônia Latitude, 2020. 

Com isto, a partir do movimento de resistência desse 

segmento aliado a atuação de alguns órgãos de proteção dos direitos 

humanos e dos movimentos sociais, chega-se a  

recomendação para que seja criado um Conselho dos 

Ribeirinhos do Reservatório, com representação de 
todos os “lugares” pertinentes, com a atribuição, entre 

outras competências, de estabelecer critérios para 

identificação dos ribeirinhos do Reservatório da UHE 

Belo Monte, de promover essa identificação com 
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aplicação desses critérios e, de forma geral, de tomar 

decisões, fundamentadas no parentesco e vizinhança, 
sobre o lugar no território apropriado a cada família. 

(MAGALHÃES, 2017: 37) 

Sendo assim, os ribeirinhos oficializaram, no final de 2016, o 

Conselho Ribeirinho, composto por 22 representantes das localidades 

impactadas pela hidrelétrica de Belo Monte. O conselho é a instância 

coletiva e soberana para definir as dimensões e localizações 

adequadas das áreas necessárias para a criação do território 

ribeirinho, cuja principal justificativa desse processo se apresenta na 

singularidade de formação dessa população. Pois, de acordo com De 

Francesco et al. (2017), 

Os ribeirinhos ou beiradeiros que hoje vivem na região 
de Altamira são descendentes desses migrantes que 

vieram trabalhar nos seringais dos rios Xingu, Iriri e 

Riozinho do Anfrísio. À medida que esses “arigós”, 
como eram chamados, começaram a se estabelecer na 

região e a desenvolver suas próprias formas de 

adaptação ao ambiente, incorporando tradições 

culturais e técnicas indígenas, a exploração da borracha 
passou a coexistir com outras atividades, como a 

pesca, o extrativismo de uma diversidade de produtos e 

a roça. (DE FRANCESCO et al., 2017: 43) 

As lutas travadas no âmbito da instalação de Belo Monte no 

Médio Curso do Rio Xingu se alinham muito ao que aconteceu na 

Região Amazônica desde a década de 1960, quando a região passou 

a ser parte constante nos programas, projetos ou ações do governo 

federal para a manutenção do desenvolvimento nacional. Entretanto, 

as considerações apresentadas por cada grupo de segmento social 

discutido, evidencia que a relação e a articulação o dos diversos 

interesses particularizados envolvidos nos indica que a materialização 

das propostas de desenvolvimento para a região será direcionada a 

partir da forma como essas relações serão estabelecidas no jogo de 

poder desencadeado por cada um desses segmentos.  
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Desta forma, no próximo capítulo nos atemos em apresentar 

uma argumentação que demonstre o contato existente entre a 

proposição efetivada na escala nacional, a recepção desse projeto em 

escala regional e, consequentemente, a internalização desses 

preceitos na escala local, entendida nesta tese como a escala 

primordial para a apercepção das transformações espaciais.  

Mas aí, cabe uma ressalva importante de que nossa 

preocupação máxima está contida na compreensão de que uma das 

bandeiras de inovação levantada na instalação de Belo Monte na 

atualidade consiste na proposta de materialização da hidrelétrica a 

partir de uma lógica de inserção regional do empreendimento e, por 

conseguinte, a maximização do desenvolvimento regional abarcando 

os 11 municípios listados no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

como pertencentes a Área de Influência Indireta (AII) para o meio 

socioeconômico, sendo eles: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, 

Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, 

Uruará e Vitória do Xingu. 
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PARTE II – A REGIÃO

 

os grandes projetos são portadores de um grande 
potencial de organização e transformação dos espaços, 

um grande potencial para decompor e compor regiões. 

Ponto angular dessa questão é a apropriação dos 

benefícios gerados pelos aproveitamentos hidrelétricos 
na região. Normalmente, em função da desigualdade 

inerente à dinâmica econômica e o reforço da legislação 

vigente, os benefícios são apropriados externamente à 

região. (Rocha, 2020:5) 

Como preocupação presente na Parte II, intitulada A Região, 

demonstramos a necessidade de analisarmos a contribuição dos 

instrumentos normativos (Plano de Inserção Regional, Plano Básico 

Ambiental e o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Xingu) para a implantação do desenvolvimento e a sua relação com a 

reestruturação regional.  

Neste intuito, temos a construção do Capítulo 3 - A região de 

abrangência da Hidrelétrica de Belo Monte: desestruturação do 

tradicional e reestruturação das formas de uso e ocupação regional, 

cuja existência se justifica para o entendimento de como as relações 

socioespaciais já instituídas na região sofreram transformações com a 

implantação de Belo Monte.  

Concomitante a isto, temos a elaboração do Capítulo 4 – A 

inovação de Belo Monte (?): novos instrumentos (Plano de Inserção 

Regional – PIR, Plano Básico Ambiental – PBA e do Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu – PDRSX) para a 

superação de estruturas tradicionais, no qual buscou-se a 

compreensão das nuances que envolveram o uso desses 

instrumentos para a realização do desenvolvimento regional. 
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CAPÍTULO 3 – A REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA HIDRELÉTRICA 

DE BELO MONTE: DESESTRUTURAÇÃO DO TRADICIONAL E 

REESTRUTURAÇÃO DAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO 
REGIONAL. 

 

A construção da sociedade está inserida numa lógica de 

produção espacial e reprodução social, e, deste modo, concorre para 

a efetivação de um processo de desenvolvimento que deverá abarcar 

toda uma sociedade, levando-se em consideração a amplitude de sua 

aplicação, haja vista o intuito de diminuição das disparidades 

regionais existente na região que abarca a instalação de Belo Monte. 

Neste sentido, buscamos entender a racionalidade expressa na 

lógica desenvolvimentista, cuja razão de ser é visualizada na 

elaboração das diretrizes e na aplicação de políticas públicas que 

possibilitarão, ou não a promoção do desenvolvimento regional, 

envolvendo os aspectos político, econômicos e sociais, que sofrem 

transformações a partir da inserção de capital no espaço. A partir 

desse processo é perceptível entendermos a relação com o que se 

materializa na região, mas que vem sob o estímulo da reestruturação 

produtiva que se processa na escala mundial. 

Para a compreensão desse contexto é importante retomarmos 

o pensamento de Dias (2008), no qual estabelece relação entre o que 

ocorre de forma mais geral pelo modo de produção capitalista e que 

se aplica de maneira regionalizada. Este afirma que 

A história do capitalismo é a história da “reestruturação 

produtiva”. O capitalismo, desde o início, teve que, 
seguida e permanentemente, revolucionar-se sem 

cessar e expropriar os trabalhadores, tanto em relação 

aos instrumentos de produção quanto ao conhecimento 
e à identidade; expropriá-los na sua própria condição 

de existência enquanto classe. (DIAS, 2008, p. 46) 

Concernente a este pensamento, temos ainda, a ideia 

desenvolvida por Lefebvre (2008) de que ‘o capital não produz mais 
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coisas ele está produzindo espaço’. Daí, ser mais compreensível a 

maneira como a partir das determinações induzidas pelo sistema 

hegemônico, em sua relação de produção, conduzirá a um 

movimento permanente de reestruturação produtiva, que na 

realidade apresentada se dinamizará a partir da instalação de 

grandes objetos, que em nossa análise é o AHE Belo Monte 

Compreender a relação que o capital desenvolve com a 

produção espacial nos indicará os efeitos que a mudança na estrutura 

do espaço regional vivenciará a partir da instalação de Belo Monte, 

cujo  marco inicial tem a instalação de um complexo de duas usinas, 

Kararaô e Babaquara, como fruto de um plano de desenvolvimento 

regional baseado na exploração do maior complexo hidráulico na 

bacia do Xingu, na década de 1970, mas somente após o 

redimensionamento do projeto, na década de 2000, começou a ser 

instalado na região. 

No sentido de organizarmos nossa análise, segmentamos a 

cronologia do processo de formação da região a partir de três 

momentos distintos, os quais destacaram as estratégias de 

intervenção direcionadas para a ocupação espacial, dinamização 

econômica e reestruturação regional.  

No primeiro momento, que vai desde a colonização das 

Missões Religiosas no século XVII até década de 1940, verificamos 

que mesmo sendo o mais longo, poucas mudanças ocorreram na 

dinâmica espacial da região no decorrer de sua história, o que 

representa a baixa integração dela com o restante do país. Em parte, 

acreditamos que esse movimento mais lento está atrelado ao 

desenvolvimento de atividades tradicionais que respondiam pela 

determinação de ações mais próximas na relação com a natureza, de 

certa forma não representavam elementos de grande interesse para 

que a intervenção se processasse de maneira mais dinâmica. 
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O segundo momento, que se inicia com o 2º Ciclo da Borracha 

até a fragmentação territorial derivada do intenso processo de 

municipalização do território na década de 1980, já se torna 

perceptível uma maior intervenção por parte do Estado, no sentido de 

promover a dinamização econômica da região e a integração regional 

presentes na Política Nacional de Desenvolvimento (PND), que pensa 

a região Amazônica como um lócus por excelência para a 

materialização de seus preceitos desenvolvimentistas. Neste 

contexto, temos a intervenção estatal sendo materializada a partir da 

instalação de grades obras de engenharia na região para com isto 

possibilitar uma maior aderência das necessidades da lógica 

capitalista. 

O terceiro momento, que está em andamento, se inicia a partir 

de 2011 com a instalação do AHE Belo Monte, revela o poder de 

transformação que as intervenções do Estado em prol do 

desenvolvimento ocasionam na dinâmica regional. Pois mesmo que 

tenhamos em processo de acomodação da hidrelétrica de Belo Monte 

podemos verificar que a intensidade das transformações, assim como 

a particularidade e complexidade do processo envolvido nos revela 

que, mesmo que Belo Monte seja mais uma hidrelétrica instalada na 

Amazônia, ela não se iguala a nenhum dos processos que já foi 

visualizado até então. 

 

3.1 – Os primórdios da ocupação regional 

A configuração espacial da região em análise conserva as 

impressões territoriais herdadas dos diversos processos de 

apropriação de recursos materializadas na região amazônica como 

expressão dos interesses exógenos à região que configuram 

resquícios espaciais dos projetos desenvolvimentistas vivenciados ao 

longo das últimas décadas. Concernente a esta lógica, recentemente 
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tem-se a construção do AHE Belo Monte como o marco espacial da 

reestruturação produtiva em curso na referida região, que começa a 

redesenhar seu ordenamento territorial, no sentido de atender as 

demandas externas advindas com o projeto de desenvolvimento 

nacional, que exige adequação da região à necessidade de dotar o 

território com tecnologia como condição para a fluidez regional. 

E este é um pensamento que pode ser verificado quando 

observamos a forma como a ocupação espacial da região do Xingu 

inicialmente esteve atrelada às formas tradicionais de 

desenvolvimento, sendo a agropecuária a principal atividade induzida. 

No entanto, com o advento da construção da Usina, a intensificação 

do fluxo migratório, a diversificação dos serviços necessários para o 

pleno desenvolvimento da hidrelétrica, as novas formas de 

espacialização e territorialização começam a ser verificadas, 

principalmente no município de Altamira, que sempre desenvolveu 

um papel espacial de centro regional na dinâmica urbana da 

Amazônia. 

O início da colonização da região, que hoje conhecemos como 

Xingu, data do início do século XVII, por conta da intervenção das 

companhias religiosas Jesuítas e Capuchinhos, quena proposta de 

ocupar a região estabeleceu bases para a catequização próximas aos 

aldeamentos indígenas localizadas as margens do rio. Inclusive, de 

acordo com Umbuzeiro (2012), a denominação do Rio Xingu deriva 

de uma aldeia que se localizava às margens do rio e que foi batizada 

pelos religiosos da Companhia de Jesus, informando que esta aldeia 

“estava localizada próximo à Missão de Maturu (hoje Porto de Moz).” 

(UMBUZEIRO, 2012: 39) 

Ainda de acordo com Umbuzeiro (2012),  

É certo que com o uso da aldeia Xingu como 

referencial, passou a uso corrente este nome, pois 



96 
 

eram os jesuítas que chamavam o rio de Xingu (e não 

os nativos que o chamavam de Paranayba), utilizando o 
nome da antiga aldeia, e assim deve se ter disseminado 

a denominação do antes Paranayba. 

Inclusive os relatos históricos revelam que a ocupação do Rio 

Xingu, na área que fica acima da Volta Grande do Xingu, foram 

desbravadas pelos padres jesuítas Pedro Poderoso e Antônio Ribeiro, 

identificados como os primeiros não-indígenas a ultrapassarem o 

obstáculo natural formado pelo que conhecemos hoje como a Volta 

grande do Xingu.  

A gênese do município de Altamira, que hoje apresenta uma 

funcionalidade de polarização da região, segue as dinâmicas de 

colonização do séc. XVIII a partir da apropriação territorial dos 

jesuítas na região que hoje concebemos como Xingu. E é inegável a 

importância da atuação religiosa na área do atual município de 

região, haja vista que, com a expulsão dos jesuítas no Séc. XIX outra 

denominação religiosa foi responsável pela reconstrução do território, 

desta vez a apropriação territorial ficou sob a responsabilidade dos 

Capuchos da Piedade. Estes últimos, de acordo com UMBUZEIRO 

(2012), foram responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento 

utilizando toda a estrutura deixada pelos jesuítas e fortalecida com 

mão de obra indígena. 

De acordo com o Quadro 4, verificamos que poucas 

mudanças ocorreram na dinâmica espacial da região no decorrer de 

sua história, identificando que as grandes transformações espaciais, 

com a implantação eixos de circulação rodoviária e de núcleos 

urbanos se intensificará com os intensos esforços do governo federal, 

a partir da década de 1970, que pensa a região Amazônica como um 

lócus por excelência para a materialização de seus preceitos 

desenvolvimentistas. 
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Quadro 4: Configuração espaço temporal da formação da 

Região do Xingu 

Fonte: Umbuzeiro (2012), adaptado. 

Seguindo uma lógica cronológica de formação da região, no 

processo de formação espacial temos a ocorrência do 1º Ciclo 

Econômico da Borracha, cuja temporalidade é compreendida entre as 

décadas de 1850 e 1920, de acordo com Weinstein (1993). Esta 

atividade econômica teve uma grande contribuição para a 

apropriação territorial por parte dos seringalistas e materializava uma 

organização espacial e econômica que sustentava politicamente a 

prática do coronelismo na região.  

Esta experiência econômica colocava a região do Xingu como 

uma das 3 principais áreas com concentração de seringa, junto com a 

região das ilhas (Marajó) e ao longo do rio Tapajós. Com essa 

espacialização da atividade podemos compreender o legado espacial 

do desenvolvimento dessa atividade para a formação da região, 

1636-1883

•Chegada de missões religiosas (Jesuítas e 
Capuchinhos)

•Fundação de Altamira

1883-1942

•1º ciclo da borracha e coronelismo

•Estagnação econômica pós 1929

1942-1970

•2º ciclo da borracha e soldados da borracha

•Construção da Transamazônica

1970-2011

•Instalação das agrovilas

•Grande fluxo migratório e municipalização do território

A partir de 2011

•Instalação da  UHE Belo Monte

•Intensificação do fluxo migratório e impactos 
sociambientais
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quando identificamos o fortalecimento dos núcleos urbanos 

originários dos municípios atualmente. 

Após o 1º ciclo da borracha, a região do Xingu, passa por um 

período de estagnação econômica que será modificada com o advento 

da 2ª Guerra Mundial (1939 – 1945), a partir do qual será 

desenvolvido o período do 2º Ciclo da Borracha. O que se destaca 

nesse período teremos o desenvolvimento de uma política de 

desenvolvimento em que o “Soldado da Borracha” será utilizado como 

símbolo de uma intervenção governamental que aglomera a 

necessidade da matéria-prima para a sustentação do mercado 

mundial e a indução para a ocupação da região para fins de 

segurança nacional. 

No período que compreende as décadas de 1940 e 1970, 

temos o direcionamento de diversas intervenções regionais, como a 

implantação da Rodovia Transamazônica e a política de ocupação 

viabilizada pelas agrovilas, agrópoles e rurópolis que margeavam 

seus eixos, ações atreladas ao Projeto de Colonização do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que foi 

responsável por estabelecer uma ocupação regional atendendo os 

preceitos políticos de desenvolvimento e segurança nacional. Essas 

preocupações são marcas expressivas do governo sob a 

responsabilidade do governo militar do General Ernesto Garrastazu 

Médici (1969 – 1974), cujo slogan de sua atuação é muito conhecida 

e descreve a necessidade de solucionar os problemas regionais do 

‘homem sem terras do Nordeste e o da terra, sem homens da 

Amazônia.  

Nesse contexto, observando as informações apresentadas no 

Quadro 5, temos o início de um processo de fragmentação territorial 

que seria consolidado com o advento da Constituição Federal de 1988 

com a criação e instalação de novos municípios na região, podemos 
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identificar que a região sofreu o surto emancipacionista que ocorreu 

no estado do Pará no período de 1982 a 1996, no qual teremos a 

criação de 7 dos 11 municípios integrantes dela e que evidenciam a 

importância da política de ocupação  ao longo da Rodovia 

Transamazônica para a formação dos núcleos urbanos que viriam a 

ser hoje os municípios de Medicilândia, Pacajá, Uruará, Brasil Novo, 

Vitória do Xingu, Placas e Anapu. 

Quadro 5. Criação de Municípios na Região do Xingu. 

Período 

Ano de 

Criação Município 

Colonial 
(1616-1808) 

1639 Gurupá (PA) 

1757 Senador José Porfírio (PA) 

1758 Porto de Moz (PA) 

Período 

Republicano 

(1889-dias 
atuais) 

1911 Altamira (PA) 

1988 Medicilândia (PA) 

1988 Pacajá (PA) 

1988 Uruará (PA) 

1991 Brasil Novo (PA) 

1991 Vitória do Xingu (PA) 

1993 Placas (PA) 

1995 Anapu (PA) 
Fonte: Tavares (2008), IDESP (2020), Umbuzeiro (2008). 

Ainda analisando o Quadro 5, no período histórico 

compreendido pelo período colonial temos como unidades 

administrativas na região os municípios de Gurupá (1639), Senador 

José Porfírio (1757) e o município de Porto de Moz (1758), todos 

instituídos como parte da política portuguesa de apropriação e 

domínio territorial. Daí suas localizações estarem intimamente ligadas 

aos principais eixos de circulação regional no período que são os rios 

Amazonas e Xingu. 

Como um ponto interessante para a composição de nossa 

análise observamos que Altamira apesar de ter sua origem 

relacionada com a ocupação jesuíta na região só irá ser estabelecida 

como unidade político-administrativa com o advento do período 

republicano, sendo criado e instalado como município no ano de 
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1911, na vigência do 1º ciclo da Borracha, e com isto decretando o 

que viria a ser explicitado nos dias atuais, qual seja o seu papel de 

catalisador das grandes transformações espaciais da região. 

 

3.2 – Os Projetos Desenvolvimentistas das décadas de 1940 a 

1990. 

A Amazônia historicamente constitui-se de espacialidades que 

não se adequavam às aspirações desenvolvimentistas do Estado, 

configurando-se, assim, como obstáculo à expansão do capital na 

região. Por isso, foi concebida como espaço preferencial para ações 

e/ou estratégias do Estado no sentido de possibilitar o crescimento 

econômico do país, baseado na exploração de seus recursos naturais 

abundantes e promover a ascensão do Brasil no cenário da economia 

mundial. 

Neste contexto, a partir da década de 1960, com o intuito 

de superar as deficiências apresentadas, o Estado impõe uma (des) 

ordem espacial, a qual resulta das relações de produção que foram e 

estão sendo produzidas e reproduzidas, criadas e concretizadas, 

moldadas a partir da interação que envolve tanto a ação estatal 

quanto a prática social pré-estabelecida (OLIVEIRA, 2000).  

Esta (des) ordem é marcada pela instalação de grandes 

objetos que promoveram diversas transformações socioespaciais no 

território amazônico. Entre as transformações ocorridas 

encontraremos a que diz respeito à implantação de empreendimentos 

hidrelétricos nos principais rios da região, que até então se 

configuravam como principal vetor de circulação da região. Com a 

rápida e recente ocupação regional, novos fatores determinantes da 

lógica espacial passam a serem incorporados ao processo de 

produção do espaço amazônico.  
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Concernente a esta ideia nos assentamos na afirmativa de 

Vainer e Araújo (1992) de que, ainda na atualidade,  

A localização desses megaempreendimentos em 
espaços periféricos dos eixos do desenvolvimento 

nacional não responde, nem pretendem responder, a 

uma preocupação com a desconcentração das 
atividades econômicas. Ela expressa, isto sim, a 

tendência à apropriação e mobilização produtiva dos 

recursos naturais em benefício de circuitos de 
acumulação que, mesmo quando se capitalizam até os 

pontos mais distantes, têm sua lógica dinâmica e 

comando determinados nos centros nacionais e 

internacionais. (Vainer e Araújo, 1992: 48) 

Partimos do pressuposto de que, as grandes transformações 

espaciais, com a implantação dos eixos de circulação rodoviária e de 

núcleos urbanos se intensificará com os intensos esforços do governo 

federal já a partir da década de 1970, com a proposição da Política de 

Integração Nacional (PIN). Entretanto, as repercussões espaciais 

dessa política serão mais visíveis a partir da década de 80, e mais 

forte na década de 90, quando os preceitos desenvolvimentistas do 

Estado dão margem para a emergência dos questionamentos acerca 

da descentralização como um fator de diminuição das atribuições 

estatal. 

Até o ponto em que os setores da economia estejam 

especialmente centralizados, o caráter localmente 

específico da desvalorização transforma crises setoriais 

diretamente em crises geográficas, que afetam regiões 
inteiras. A obsolescência de velhas tecnologias e o 

surgimento de novas, tão vital para o capitalismo, é 

simultaneamente a transformação de velhas estruturas 

espaciais em novas. (SMITH, 1988: 187) 

Essas mudanças influenciam o Brasil da seguinte forma: na 

área econômica, ocorreu um intenso processo de abertura econômica 

e a busca por uma maior integração regional que poderá propiciar 

uma maior competitividade do país na inserção do mesmo na 

economia-mundo; no âmbito estatal, teve-se uma crise de 

governabilidade acarretada pela falta de recursos orçamentários, com 
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cortes de gastos, e uma crescente pressão social propiciada pela 

redemocratização, em busca de mais e melhores serviços públicos. 

Concernente a isto preconizamos que  

(...) a necessidade de acumulação do capital leva a 

uma franca expansão geográfica da sociedade 
capitalista, conduzida pelo capital produtivo. Isto exige 

um contínuo investimento de capital de um ambiente 

construído para a produção. (SMITH, 1988: 175) 

Esta lógica desenvolvimentista sobreviveu sem grandes 

críticas até o início da década de 70, quando começa a emergir no 

cenário acadêmico a discussão referente a questão ao 

desenvolvimento que leve em consideração as premissas do local 

para se efetivar de forma a diminuir as disparidades socioespaciais. O 

que irá incidir diretamente, a partir da década de 80, no cenário 

mundial de crise generalizada do Estado chamado 

desenvolvimentista, que coloca em questionamentos os seus 

aspectos de legitimação e hegemonia política.  

O AHE Belo Monte, apesar de ser instalada em momentos 

histórico e contexto social diferenciado do que se verificou em 

décadas passadas, não se diferencia do que preconiza a 

caracterização dos Grandes Projetos de Investimentos, que  

São empreendimentos que consolidam o processo de 

apropriação de recursos naturais e humanos em 

determinados pontos do território, sob lógica 

estritamente econômica, respondendo a decisões e 
definições configuradas em espaços relacionais 

exógenos aos das populações e regiões das 

proximidades dos empreendimentos. (VAINER e 

ARAÚJO, 1992,34) 

Cabe aos sujeitos sociais regionais e locais a consolidação 

de seus interesses na cartilha de gestão e planejamento desses 

objetos espaciais de grande magnitude uma vez que de um lado 

teremos os objetivos de desenvolvimento nacional alcançados, 
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mesmo que não haja dinamização econômica das regiões de 

implantação do empreendimento, e de outro, a desestruturação das 

atividades econômicas preexistentes, crescimento populacional 

desordenado, assim como degradação ambiental em grande escala. 

Baseado em Costa (1999) verificamos que  

A “Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal”, 

que incorpora novos valores e conceitos, como justiça 

social, democracia, cooperação, desenvolvimento 
científico e tecnológico e a sustentabilidade ambiental, 

aprovada em 1995, procura expressar e induzir uma 

racionalidade para as várias iniciativas que se 

desenvolvem nessa região brasileira, muitas delas com 
desdobramento no conjunto setentrional do 

subcontinente, como se viu. Os investimentos atuais 

em proteção, monitoramento e controle, associados a 
projetos inovadores como aqueles voltados para o 

apoio às populações tradicionais, a introdução de 

métodos e tecnologias específicas para o uso 
sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento 

de instrumentos técnico-científicos de grande 

envergadura na área da biotecnologia para o 

aproveitamento racional da biodiversidade amazônica, 
são alguns exemplos dessas mudanças. (Costa, 1999: 

30) 

O autor nos apresenta um cenário de mudanças estruturais no 

contexto de elaboração das políticas territoriais de desenvolvimento. 

No entanto, pelos impactos gerados por Belo Monte eles são 

secundarizados. Derivando desta forma de um contexto com graves 

conflitos que se assemelham ao que aconteceu, por exemplo, na 

instalação da UHE Tucuruí na década de 1980, como marginalização 

social, degradação ambiental e segregação socioespacial. 

Esse contexto se materializa mais expressivamente na região 

sob análise a partir da instalação do Plano de Integração Nacional 

(PIN) a partir de 1970, cujo intuito seria integrar a região Amazônica 

ao restante do país, ampliando seus eixos de circulação. Com isso 

temos a construção da Rodovia BR-230 Transamazônica.  
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Essa rodovia, que atualmente possui 4.233 km de 

extensão entre as cidades de Cabedelo, na Paraíba, e 
Lábrea, no Amazonas, foi construída a partir de uma 

racionalidade que determinava que a Amazônia 

(vulnerável e atrasada) deveria ser integrada ao 
restante do país (estável e desenvolvido). (Siqueira, et 

al., 2017: 154) 

Em consonância com esta necessidade de ocupação e 

integração da Amazônia foi estabelecida uma outra intervenção do 

Estado, que foram os Projetos Integrados de Colonização (PIC) sob a 

responsabilidade do INCRA. No caso específico da região institui-se o 

PIC – Altamira, com o objetivo de implantar a proposta de  

“urbanismo rural”, que se organizava, segundo uma 

hierarquia de infraestrutura social, cultural e 

econômica, em três tipologias de centros planejados: 
agrovila, agrópoles e rurópolis. A agrovila equivalia à 

menor unidade, totalizando cerca de 50 casas, e se 

destinava essencialmente à residência dos colonos e à 
provisão de serviços básicos, como escola, posto de 

saúde, comércio, lazer e administração. A agrópoles, 

por sua vez, era um centro projetado para servir entre 

8 e 22 agrovilas, por isso possuía uma rede de 
infraestrutura proporcionalmente mais complexa. A 

rurópolis, por fim, era o principal centro de referência 

no meio rural e agregava uma população de cerca de 

20.000 pessoas. (Siqueira, et al., 2017: 156) 

Uma perspectiva interessante para a compreensão do papel 

desenvolvido pela política do “urbanismo rural” na constituição da 

região como área de interesse para a inserção da lógica capitalista na 

Amazônia está contida no pensamento apresentado por Siqueira et 

al. (2017), no qual afirma que “a terra na Amazônia, como observado 

em outras regiões do Brasil, ganhou expressão como valor de troca, 

como mercadoria, em contraposição a seu valor de uso.” (Siqueira, et 

al., 2017: 155) 

A implantação dessa ação se processou conflitante desde a 

sua concepção e ficou ainda mais complicada a manutenção de sua 

viabilidade, pois com a mudança na estratégia política do governo 
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federal, que a partir de 1974, passou a priorizar a particularização do 

processo de colonização da região. Assim sendo, a ação de controle 

que o INCRA exercia no processo de ocupação entra em colapso. 

Concomitante a esta baixa governabilidade, há a intensificação do 

fluxo migratório espontâneo direcionado para acessar as terras 

‘desocupadas’ da região. Este cenário de exacerbação do conflito por 

terra é explicitado na afirmação de Siqueira, et al. (2017), na qual 

nos informa que 

Tendo em vista esses aspectos, é possível observar que 

os conflitos por terra assumem na Amazônia como um 

todo e, em particular, no Médio e Baixo Xingu notórias 

expressões de violência e violação de direitos. Esses 
abusos, que atravessaram o período da ditadura e 

perpetuaram-se em todos os governos democráticos 

desde então, partem da perspectiva vigente de que a 
ocupação da Amazônia deve expressar prioritariamente 

o desenvolvimento capitalista e a modernização 

necessários à sua integração ao Centro-Sul do Brasil. 

(Siqueira, et al., 2017: 158) 

Essas determinações do que vem ocorrendo na região desde a 

sua colonização nos revela que esses acúmulos de processos em prol 

do desenvolvimento de agentes espaciais que estão em outra escala 

de atuação e são externos a região identificam a forma como ela 

sempre foi percebida na trajetória do desenvolvimento. Por tanto, 

torna-se imprescindível para a nossa análise a hipótese levantada por 

Siqueira et al. (2017), de que  

a região tem sido recorrentemente tratada como uma 

simples periferia capitalista e que suas contradições 
estão diretamente ligadas às incompreensões e 

invisibilidades nela reproduzidas. Além disso, vale 

destacar que a discretização desses acontecimentos 
não ignora suas contraposições; com esse exercício, 

busca-se tão-somente evidenciar alguns dos motores 

da produção do espaço regional. (Siqueira, et al., 2017: 

161) 

De acordo com o que observamos na Tabela 1, apresentada a 

seguir, podemos observar e reafirmar a baixa intensidade dos 
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processos de transformação na região, evidenciando uma capilaridade 

para a ocupação regional tendo o rural como modo de vida mais 

expressivo. A exceção fica por conta do município de Altamira que já 

na década de 1980 tem sua população rural suplantada pela 

população urbana. Além do que apresenta um crescimento 

populacional bem significativo tanto no urbano quanto no rural. 

Tabela 1 – População segundo situação de domicílio, 1970 a 1991. 
Municípios 1970 1980 1991 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Altamira 15345 5905 9440 46496 26905 19591 72408 50145 22263 

Gurupá 13971 1291 12680 15583 2325 13258 18969 3561 15408 

Medicilândia - - - - - - 29728 3109 26619 

Pacajá - - - - - - 30777 4160 26617 

Porto de Moz  7523 1347 6176 11805 2599 9206 15407 5066 10341 

Sen. José 
Porfírio 

2971 378 2593 6391 808 5583 39010 2195 36815 

Uruará - - - - - - 25339 5767 19572 

TOTAIS 39810 8921 30889 80275 32637 47638 231638 74003 157635 

Fonte: IBGE (1970, 1980, 1991). 

É interessante também observar que, mesmo com as 

transformações ocorridas na região no que diz respeito a dinamização 

das formas de ocupação regional e consolidação do processo de 

municipalização do território, já descritas anteriormente, a região 

ainda mantinha sua essência na organização espacial de expressão 

eminentemente rural. 

Entretanto, nas décadas a posteriori veremos uma modificação 

no padrão de ocupação regional, no qual a urbanização se apresenta 

como uma nova ordem posta para as propostas de desenvolvimento 

que serão elaboradas pelo governo federal. E isso não será realizado 

sem que seja estabelecido um novo patamar de conflitos e 

desestruturações na diversidade de modos de vida dos grupos sociais 

existentes na região. E esta discussão será efetivada na próxima 

seção. 
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3.3 – A retomada das ações governamentais 

Para compreendermos as determinações que direcionam a 

ocupação regional por parte do governo federal, torna-se inegável 

pensar que o período mais complexo desse processo, dado a 

magnitude com que as transformações acontecem, advêm com a 

implantação da UHE Belo Monte. Sua instalação concorre para a 

ampliação dos efeitos de uma reestruturação regional sem 

antecedentes, haja vista a quantidade de tecnologia que passa a ser 

incorporada ao território para atender as necessidades de se 

implantar um grande objeto técnico em uma região de ocupação 

tradicional e com baixa densidade técnica.  

Como uma das expressões da efervescência econômica 

vivenciada pela região verificamos que, ao se configurar como uma 

área importante para a materialização das necessidades 

desenvolvimentistas do país, no que diz respeito a densidade técnica, 

e observando os dados contidos no Tabela 2, verificamos que o 

crescimento populacional vivenciado de forma contínua no município 

de Altamira, acaba por desempenhar uma função de grande dinâmica 

e polarização populacional na região. Este processo nos dá indícios 

dos arranjos desencadeados pelas aspirações regionais de incremento 

econômico a serem vivenciadas pela região dado as propostas de 

reestruturação em andamento, seja a partir da inserção da Rodovia 

BR-230 Transamazônica, da AHE Belo Monte, e da base de mineração 

no futuro próximo.  
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Tabela 2 – Crescimento populacional, Região do Xingu – 1970/2010. 

Municípios 1970 1980 1991 2000 2010 

Total Total Total Total Total 

Altamira 15345 46496 72408 77439 99075 

Anapu - - - 9407 20543 

Brasil Novo - - - 17193 15690 

Gurupá 13971 15583 18969 23098 29062 

Medicilândia - - 29728 21379 27328 

Pacajá - - 30777 28888 39979 

Placas - - - 13394 23934 

Porto de Moz 7523 11805 15407 23545 33956 

Senador José Porfírio 2971 6391 39010 15721 13045 

Uruará - - 25339 45201 44789 

Vitória do Xingu - - - 11142 13431 

TOTAIS 39810 80275 231638 286407 360832 

Fonte: IBGE. (1970, 1980, 1990, 2000, 2010). 

E está configuração tem um direcionamento concreto, o 

município de Altamira, o que pode ser comprovado a partir dos dados 

apresentados no Tabela 3. O crescimento populacional da região 

segue a lógica de migração intensa e ocupação de áreas urbanas, o 

que dependendo do poder aquisitivo da população migrante 

direcionará grande parte dessa massa para as áreas de ocupação 

desordenada e com insalubridade habitacional. Este processo incidirá 

de forma concreta numa maior pressão sobre os recursos existentes, 

sendo o acesso a água um dos principais problemas ambientais 

observados. 
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Tabela 3 – População segundo situação de domicílio, Região Xingu – 

2000/2010. 
Municípios 2000 2010 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Altamira 77439 62285 15154 99075 84092 14983 

Anapu 9407 3083 6324 20543 9833 10710 

Brasil Novo 17193 4371 12822 15690 6899 8791 

Gurupá 23098 6593 16505 29062 9580 19482 

Medicilândia 21379 6759 14620 27328 9559 17769 

Pacajá 28888 7604 21284 39979 13747 26232 

Placas 13394 3534 9860 23934 4854 19080 

Porto de Moz 23545 10230 13315 33956 14583 19373 

Senador José Porfírio 15721 5331 10390 13045 6470 6575 

Uruará 45201 13166 32035 44789 24430 20359 

Vitória do 11142 3932 7210 13431 5362 8069 

TOTAIS 286407 126888 159519 360832 189409 171423 

Fonte: IBGE (2000 e 2010). 

Atrelada à instalação da hidrelétrica observa-se uma crescente 

de modificações que incidiram principalmente sobre os recursos 

naturais existentes na região, principalmente no recurso que será 

nossa base de preocupação: a água. A utopia que permeia a região 

amazônica, e, por conseguinte, a região do Xingu, apresenta a região 

como lócus de abundância hídrica, que facilmente é visualizada pelo 

quantitativo de rios que cortam a referida região.  

Desta forma, torna-se nossa principal necessidade entender 

como o processo que se desencadeia a partir da implementação da 

usina, passando pela necessidade de remanejamento populacional 

induzido pela ampliação da planície de inundação, chegando ao 

reassentamento dos atingidos e com isto chegando-se à 

diversificação no acesso e uso dos recursos pela população local.  

As percepções externas sobre a região a idealizam como 

essencial para a realização da integração física do país e assim torná-

la interessante para a flexibilização e acumulação capitalista, isto é 

perceptível através da intensificação da circulação seja de pessoas, 

mercadorias, capital e informação. Neste sentido, a geração 

energética, dinamizada pelas características topográficas do rio 
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Xingu, é ponto crucial para a inserção da região no ideário de 

desenvolvimento do Brasil.  

Concernente a este pensamento temos a área urbana de 

Altamira como base material das principais transformações espaciais 

ocorridas em decorrência da instalação da hidrelétrica, pois com o 

dimensionamento do reservatório, e consequentemente, com a 

ampliação da área de inundação teremos, de acordo com o PBA 

(2011), uma Área Diretamente Afetada (ADA) urbana composta por 

4760 imóveis, 5 218 edificações, 4362 grupos domésticos, 

perfazendo o total de 16420 de moradores em processo de 

remanejamento populacional proposto pela empresa responsável, a 

Norte Energia S. A. (NESA). 

Ainda de acordo com o PBA (2011), a transferência 

compulsória desta população incide em 1251 pessoas ocupantes das 

margens do rio Xingu, seguido por 7675 habitantes no igarapé 

Altamira, 7250 pessoas ao longo do igarapé Ambé e 244 residentes 

as margens do igarapé Panelas. Deste universo 46% das moradias 

são compostas por palafitas e consequentemente não contam com o 

sistema de abastecimento de água e esgoto adequado.  

Essas informações nos dão conta de que o município de 

Altamira é o que mais sofre as repercussões das transformações de 

Belo Monte. No entanto, este processo não se consolida de forma 

unânime, no interior dessas relações verificamos um conflito político-

ideológico entre as escalas de poder e que terão rebatimentos 

territoriais de natureza econômica, política e social.  

O ambiente construído necessário para a reprodução 

capitalista é representado pelas infraestruturas como objetos 

geográficos fixos e imóveis. De um lado, a concentração representa o 
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crescimento do capital pelo reinvestimento de mais-valia como 

capital. De outro, a centralização que ocorre quando 

Dois ou mais capitais anteriormente independentes se 
combinam num único capital e isto geralmente ocorre 

diretamente através de uma incorporação ou 

encampação, ou indiretamente, através do sistema de 
crédito. A centralização do capital leva a mais rápida 

expansão na escala da produção (e potencialmente ao 

crescimento mais rápido na produtividade do trabalho), 
do que poderia ser conseguida pela simples 

concentração do capital em unidades existentes 

(SMITH, 1988, p. 178). 

As transformações espaciais desencadeadas pela instalação 

de empreendimento hidrelétrico na Amazônia vêm imprimindo 

configurações espaciais de diversas magnitudes desde a década de 

1970 como política territorial de sustentação do desenvolvimento 

brasileiro. Isso pode ser evidenciado quando observamos o contexto 

histórico de implantação dos empreendimentos hidrelétricos na região 

Amazônica como descrito no Quadro 6, apresentado a seguir. 

Quadro 6. Periodização da instalação de hidrelétricas na Amazônia, 

1970 - 2020. 

PERÍODO HIDRELÉTRICAS CONTEXTO 

1970 
Coaracy-Nunes (1975) e 
Curuá-una (1977) 

• Consolidação do setor 
elétrico no Brasil e opção pela 
Amazônia como locus principal 
para a sustentação energética 
da industrialização brasileira 

baseada na hidroeletricidade.  

1980 
Tucuruí (1984), Balbina 
(1987), Manso (1987) e 
Samuel (1988) 

• Estatização do setor elétrico 
brasileiro e fragilidade das 
determinações socioambientais 
para a implantação de grandes 
obras na Amazônia.  

1990 – 2000 
Lajeado (1999) e Peixe 
Angical (2006) 

• Privatização do setor 
elétrico e entrada em operação 
da primeira etapa da interligação 
Norte-Sul, com hegemonia da 
interligação e centralização da 
operação.  

2010 

Dardanelos (2011), S. 

Antônio (2011), Rondon 
II, Estreito (2012) e Jirau 
(2013),  

 Consolidação da 

incorporação da hidroeletricidade 
da região amazônica para 
suprimento às regiões Nordeste e 
Sudeste, compondo um sistema 
nacional. 

2020 
Belo Monte (2015) e 
Colíder (2015), S. 
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Salvador (2015) e Teles 
Pires (2020) 

Fonte: Machado e Sousa (2003) e Fearnside (2015), adaptado. 

Evidenciando esses pressupostos temos na bacia do Rio 

Xingu desde a década de 1970 a proposta de aproveitamento 

hidrelétrico que em virtude de intercorrências políticas, econômicas e 

sociais não foi instalado até a década de 2000. Destacamos as 

intercorrências sociais por se tratar de um processo societal que teve 

como início o movimento regional de resistência à instalação da 

hidrelétrica por parte dos povos indígenas, e que após a organização 

inicial obteve a adesão dos outros segmentos sociais. 

Entretanto, a partir do que preconiza a política de 

desenvolvimento nacional apresentado pelo Avança Brasil (2000 

/2003), há a apresentação da instalação da UHE Belo Monte como 

estratégica para a elevação da capacidade energética do país, 

configurando como um objeto espacial estruturante para a 

consolidação do Eixo de Desenvolvimento Madeira/Amazonas. Desta 

forma, são retomados os estudos ambientais para a implantação do 

empreendimento hidrelétrico, que inicia em 2011 com previsão de 

operação total para 2019, de acordo com os documentos oficiais da 

Norte Energia S.A. (NESA). 

Torna-se imprescindível compreender a relação da inserção 

regional da UHE Belo Monte com a (re) produção espacial ocorrida na 

Região Xingu, em que pese à reestruturação econômica, política e 

social vivenciada nesse processo espacial. Para tanto nos 

assentaremos no pressuposto de inserção regional da UHE Belo 

Monte segue uma proposta de desenvolvimento econômico elaborado 

em escala nacional que desconsidera os interesses dos grupos sociais 

preexistentes na Região de Integração Xingu, desencadeando com 

isto uma nova dinâmica de (re)produção espacial para a referida 

região. 
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A partir da década de 1980, ‘com a perda de atratividade 

econômica para grandes empreendimentos demonstrada pelas bacias 

hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e Nordeste’ (MACHADO E 

SOUZA, 2003, p.115), a região Amazônica passa a ser o ambiente 

propício para a implantação de hidrelétricas, ocasionando com isso o 

início de uma relação conflituosa entre a indústria de energia elétrica 

e os interesses da região.  

Considerando esta realidade empírica nos assentamos no 

pensamento de Barrios (1986) quando esta afirma que,  

o espaço socialmente construído compreende o 

conjunto de elementos materiais transformados pelas 
práticas econômicas, apropriados pelas práticas 

políticas e constituídos em significações pelas práticas 

cultural-ideológicas. (BARRIOS: 1986, p. 19) 

É neste sentido que análise espacial sobre a inserção regional 

de empreendimentos hidrelétricos na Amazônia, mais 

especificamente o caso do AHE Belo Monte, deverá considerar a 

reestruturação econômica, política e social que ocorrerá na região em 

resposta aos estímulos externos que incidiram em determinada 

parcela do espaço regional, assim como os rebatimentos territoriais 

advindos deste processo.  

Na verdade, a Amazônia possui um enorme potencial 

hidrelétrico e regime pluviométrico com pequena 

variabilidade relativa as outras regiões do Brasil. Este 
país na busca de energia ‘limpa’ e de menor custo 

construiu uma matriz energética com mais de 80% de 

dependência nas hidrelétricas, e a Amazônia é seu 
último manancial de reserva potencial. Esse 

aproveitamento não é feito sem prejuízos ambientais e 

mudanças sociais. (SOUZA, ROCHA e COHEN: 2003, 

p. 47). 

Concernente a esta afirmativa observamos a materialização de 

uma reestruturação econômica em curso na região, que se consolida 

em virtude das práticas econômicas que modificam o espaço físico 
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mediante exame de interesses dos grupos sociais que dirigem a 

produção e tecnologia como índice material preciso da relação entre a 

sociedade e o meio físico. (BARRIOS, 1986). 

Em se tratando da reestruturação política decorrente 

identificamos a contradição dos interesses de classes e a permanente 

confrontação de caráter estrutural entre grupos dominantes e 

dominados pelo controle das decisões que se adotam dentro de uma 

sociedade, sendo que de um lado temos o ‘Estado que cria o espaço 

geopolítico ao subdividir as áreas para efeito de administração e 

controle e do outro os movimentos sociais que encontram nas 

limitações apresentadas os elementos que lhes justificam a luta 

política’. (BARRIOS, 1986). 

Somado a estas duas estruturas temos ainda, a reestruturação 

social que ocorre a partir do estabelecimento de práticas cultural-

ideológicas que se mantém entre duas lógicas: manter e reproduzir a 

ordem existente ou transformá-la em novas maneiras de fazer e 

pensar, pois estas ações utilizam as formas espaciais como suportes 

para a transmissão de mensagens de apoio ou negação da ordem 

vigente. (BARRIOS, 1986) 

Esses interesses conflitantes estabeleceram suas 

territorialidades de forma bem característica no que diz respeito a 

proposta de desenvolvimento a ser implementada. Pois, mesmo com 

a ideia de que este objeto espacial é importante para a sustentação 

do desenvolvimento do país, esta prerrogativa não é compatível com 

as necessidades e anseios da sociedade civil organizada da região. 

Exemplo clássico desta afirmação pode ser identificado a partir da 

implementação da UHE Belo Monte e a resistência social ao 

empreendimento. 
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Baseado no pensamento apresentado por Lipietz (1988) e 

numa tentativa de compreensão da relação estabelecida entre a 

inserção regional do grande objeto UHE Belo Monte com as mudanças 

socioespaciais vivenciadas pela região, partimos do pressuposto de 

que a AHE Belo Monte segue uma proposta de desenvolvimento que 

não é proveniente de demandas sociais locais, estando atrelada à 

proposta de ordenamento territorial na escala nacional, que preconiza 

um desenvolvimento regional a partir da dotação de infraestrutura 

para a sustentação dos polos de crescimento econômico que estão 

desafetos ao desenvolvimento local.  

Se o espaço social é a dimensão espacial da sociedade 
considerada como totalidade, como comunidade 

material, como produto da atividade coletiva, 

independente das atividades particulares, e impondo-se 

a cada uma delas como uma força estranha, então ele 
mantém uma relação específica com as instituições que 

representam o interesse ‘coletivo’ e aparecem como 

‘comunidade ilusória’: com o Estado. (LIPIETZ, 1988, p. 

149). 

Há grande dificuldade de materializar a inserção regional do 

empreendimento, pois a dinâmica econômica será articulada em 

função do empreendimento, direcionando serviços e equipamentos 

desconhecidos pela sociedade local, assim como o incremento em 

setores que até então não existiam ou tinham pouca incidência nos 

municípios como o aumento na quantidade de empresas aéreas e 

intensidade de fluxo aéreo incidindo sobre a região, o aumento de 

lojas de departamentos e de grandes marcas, entre outras. 

Consonante com esta transformação ocorre a desarticulação 

do poder local em detrimento dos interesses desenvolvimentistas 

exógenos a região, pois a normatização e regulação do território é 

substituída e/ou flexibilizada para atender as necessidades de 

implantação do empreendimento, na qual o interesse público da 

nação subjuga as necessidades locais através de cooptação do poder 
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local para a adesão da sociedade local ao projeto de desenvolvimento 

nacional. 

A adesão ao projeto de desenvolvimento apresentado se 

assenta na ideia de que há uma identidade territorial propensa a 

defender o projeto Belo Monte como necessário ao pleno 

desenvolvimento da região do Xingu. No entanto a partir do momento 

que os interesses locais setorizados não aparecem na agenda de 

implantação da hidrelétrica torna-se visível a intensificação da 

resistência social à construção do AHE Belo Monte. Desta forma, 

intensifica-se o processo de desestruturação societal local a partir da 

inserção de novos atores com interesses diferenciados sobre o 

território. 

Torna-se claro que a compreensão das nuances deste processo 

requer que seja realizada uma análise espacial que contemple a 

inserção regional de um objeto espacial, o AHE Belo Monte, numa 

região de baixa luminosidade técnica e econômica como a Região de 

Integração Xingu. Desta forma, torna-se inegável a compreensão 

desta problemática a partir da afirmativa de que a preponderância da 

lógica econômica, pela necessidade de geração de energia como 

subsídio para o desenvolvimento nacional, subjuga as necessidades 

especificas dos grupos sociais locais (indígenas, ribeirinhos e 

colonos), utilizando para este intento toda a base normativa e 

ideológica do Estado, ocasionando desta forma uma reconfiguração 

espacial da região. Já que, 

o amadurecimento do processo de democratização 

retirou do Setor Elétrico a possibilidade de se valer-se 

do aparelho repressivo do Estado como meio para 
impor suas soluções às demandas compensatórias das 

comunidades locais (VAINER e ARAÚJO, 1992: 66) 

Ao confrontar as realidades vivenciadas entre os diversos 

processos de instalação de hidrelétricas na Amazônia e as 

repercussões territoriais desencadeadas pelo AHE Belo Monte 
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verificamos que apesar dos esforços empreendidos para minimizar 

impactos e superar os problemas socioambientais acarretados o 

desafio espacial ainda se apresenta, qual seja: compatibilizar a 

viabilidade econômica, ambiental e social através de uma real 

inserção regional do empreendimento, e é nesta discussão que nos 

assentaremos.  

Desde a década de 1970, desconsiderando as estratégias de 

resistência da sociedade local e dos movimentos indigenistas e 

ambientalistas a proposta de construção da AHE Belo Monte foi 

colocada em pauta para a materialização, configurando na agenda 

política de desenvolvimento da nação, utilizando como discurso 

ideológico o bem público. Concernente a isto, consolidou-se então, 

dois campos ideológicos contraditórios e conflitantes que se 

manifestam no pensamento a seguir, 

Há, pois de discernir entre a necessidade legítima do 
uso conservacionista dos recursos e as necessidades 

inerentes a diversidade geográfica na Terra, sob o risco 

de, em nome do bem comum, aceitar imposições 
globais que não correspondem a interesses nacionais e 

regionais. (BECKER, 2003: 162). 

Devido às especificidades físicas da rede hidrográfica da região 

que compreende os referidos municípios, ela se configura como ponto 

de interesse para a política de desenvolvimento nacional como lócus 

preferencial para implantação de uma base de geração de energia 

hidráulica para sustentar o desenvolvimento econômico das outras 

regiões do Brasil, que é o AHE Belo Monte. 

No bojo das determinações político-econômicas advindas da 

escala global, no que diz respeito à produção e reprodução das 

condições gerais de acumulação, encontram-se as bases para 

estruturação na escala regional, ao se constituir como proposta de 

desenvolvimento para a nação. Desta forma, cria-se o ambiente 

propício para que o local se constitua como o lócus para a realização 
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do ordenamento territorial necessário. No entanto, este processo não 

se consolida de forma unânime, no interior dessas relações 

verificamos um conflito político-ideológico entre as escalas de poder e 

que terão rebatimentos territoriais de natureza econômica, política e 

social. 
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CAPÍTULO 4 – A INOVAÇÃO DE BELO MONTE (?): NOVOS 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA A SUPERAÇÃO DE 

ESTRUTURAS TRADICIONAIS. 

 

A compreensão do processo que direciona a implantação de 

grandes empreendimentos no Brasil e, por conseguinte, na Amazônia 

requer um esforço teórico para pensarmos que, mesmo com a 

necessidade de que a produção capitalista do espaço, ao preconizar a 

homogeneização da lógica de acumulação e a seletividade espacial de 

seus investimentos, gerando com isso a intensificação a diferenciação 

e desigualdade, não há justificativa para a ampliação das 

disparidades regionais produzidas na ânsia de obter desenvolvimento.  

Esta afirmação é facilmente identificada na análise que 

realizamos sobre a inserção regional do AHE Belo Monte, quando 

consideramos a similitude com o contexto apresentado por Diniz 

(2015), que nos informa que  

A ocupação do espaço geográfico brasileiro e a 
formação do espaço econômico passaram por várias 

etapas que foram, fundamentalmente, guiadas pelas 

possibilidades de cada região se inserir no comércio 

internacional, a exemplo do açúcar no Nordeste, do 
ouro em Minas Gerais e Goiás, da borracha no Norte, 

do café no Sudeste, da pecuária no Sul etc. A 

infraestrutura era muito limitada, resumindo-se a um 
precário sistema de transportes ligando as regiões 

produtoras aos portos de exportação, em torno dos 

quais se formaram as mais importantes cidades. 

(DINIZ, 2015: 21) 

Essa contextualização nos revela que a intervenção 

estabelecida para a região a partir de Belo Monte não destoa do que 

acontece no restante do país quando a decisão é para materializar o 

desenvolvimento nacional. Estas particularidades da diferenciação 

regional brasileira são acompanhadas por formas também 

diferenciadas de transformações espaciais que, por conseguinte 

apresentam disparidades socioespaciais, nas quais percebemos 
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intervenção do Estado nas regiões menos dinâmicas do território 

brasileiro como uma forma de sustentar a mudança na dinâmica 

urbano-industrial do Sudeste. 

O avanço tecnológico nos transportes e na comunicação 

tendem a diminuir as barreiras para a generalização geográfica e, 

desta forma, realiza o processo descrito por Smith (1988), no qual “a 

tendência para a igualização das condições e dos níveis de produção 

capitalista na escala global, evidencia-se como um produto da 

universalização do trabalho abstrato, e como tendência para a 

diferenciação”. Investe-se, então, na produção de um ambiente 

construído que materializa no espaço geográfico a acumulação, a 

concentração e a centralização do capital. 

Como resultado desse processo temos a instalação, ainda na 

atualidade, de pontos economicamente dinâmicos, como o AHE Belo 

Monte, que desencadeiam em seu entorno espaços socialmente 

segregados, cuja jurisdição territorial é desenvolvida de forma 

particular entre as diversas escalas de poder. Concomitante a este 

processo temos uma configuração regional altamente excludente. 

Como superação desta lógica, aferimos ao processo de inserção 

regional o papel de assegurar maior equilíbrio entre os interesses e 

necessidades geradas nas esferas local/regional/global. 

Rocha et al. (2020) nos apresenta um cenário que explicita a 

forma como a implantação de hidrelétricas na Amazônia vem sendo 

materializada nas últimas décadas. De acordo com esses autores,  

A construção de hidrelétricas na década de 2000, 

introduzindo planos de desenvolvimento como regional 
e aporte de recursos para o fomento das ações 

públicas, representou a adoção de abordagem 

diferenciada do passado. As políticas e ações públicas 
para a potencialização do desenvolvimento regional 

geraram implicações, na perspectiva da relação local-

global, que estariam determinando mudanças e 
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reconfigurações na gestão dos territórios. Na Amazônia, 

esse processo tem se revestido de importância cabal, 
quando refletindo sobre as dinâmicas territoriais do 

processo de desenvolvimento regional nas últimas 

décadas. (ROCHA, et al., 2020: 6) 

É neste sentido que o projeto elaborado para a construção do 

AHE Belo Monte se apresenta como inovador, pois entre suas 

premissas encontramos a preocupação com questões que sempre 

foram pontos de maior criticidade dos grupos sociais atingidos, são 

eles: a ocorrência de danos ambientais de grande magnitude nos 

espaços abarcados pelos projetos, a negação das demandas dos 

segmentos sociais regionais e locais no planejamento e gestão das 

intervenções espaciais do projeto e o não envolvimento da região na 

proposta de desenvolvimento ao qual o projeto está atrelado.  

A inovação de Belo Monte se estabelece como uma tentativa 

de superar as velhas problemáticas que envolve a instalação de 

grandes empreendimentos na Amazônia e a materialização do 

pretenso desenvolvimento regional. Pois, de acordo com Rocha et al. 

(2020), 

Tudo parece indicar que a complexidade se estabelece 
a partir das concepções, amplitude e alcance espacial 

das obras construídas a partir dos anos de 1970 e 

1980. Não se tratava de obras planejadas para 
responder a um conjunto compatível de demandas intra 

e extrarregionais. (Rocha et al., 2020: 4) 

Para tanto, atrelado ao projeto construtivo da obra de 

engenharia de Belo Monte são elaborados outros três instrumentos 

normativos para balizarem as decisões que envolvem a construção da 

hidrelétrica. São eles: o Plano de Inserção Regional (PIR) do AHE 

Belo Monte, o Plano Básico Ambiental (PBA) e o Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS).  

Cada um desses instrumentos apresentam constituição e 

objetivos distintos que serão analisados nas seções que compõe esse 
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capitulo de maneira a fundamentar o argumento de que mesmo com 

os esforços apreendidos para a realização do desenvolvimento 

regional baseado nos preceitos da sustentabilidade, da inserção 

regional do empreendimento e no respeito a diversidade social, os 

problemas relacionados a implantação de hidrelétricas continuam 

ocorrendo numa sequência de desestruturação social, negativa e 

supressão de direitos fundamentais e reestruturação regional. 

A estrutura analítica que direciona nossas observações se 

estabelece a partir da compreensão de que a região de nossa 

discussão apresenta uma configuração espacial na qual a organização 

está segmentada em três áreas específicas, as quais identificam 

graus diferenciados de intensidade das transformações ocorridas a 

partir de Belo Monte, senado elas: 1. Altamira, Brasil Novo e Vitória 

do Xingu, municípios que compõem a Área de Influência Direta (AID) 

e que recebem compensação financeira do empreendimento; 2. 

Anapu e Senador José Porfírio, que apesar de estarem na AID não 

tem área alagada, e, portanto, não recebem compensação financeira; 

e, 3. Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz e Uruará, 

que fazem parte do universo dos municípios que estão na Área de 

Influência Indireta do Meio Socioeconômico. 

Com a finalidade de fundamentarmos nosso argumento 

sobre a inserção regional do empreendimento nos assentaremos na 

perspectiva analítica de que há uma relação estabelecida entre os 

vários instrumentos normativos que direcionam a implantação do 

AHE Belo Monte. Está relação é bem perceptível quando identificamos 

o entrelaçamento dos estudos, relatórios e planos que derivam da 

necessidade se materializar a proposta de desenvolvimento regional a 

partir da hidrelétrica. Neste sentido, temos inicialmente os Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

de onde derivam os três planos que serão analisados nas próximas 

seções. 
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4.1 – Plano de Inserção Regional (PIR) do AHE Belo Monte 

É fato, que os novos empreendimentos hidrelétricos, 

como Belo Monte e a segunda etapa da Usina Tucuruí, 

por exemplo, se comparados aos empreendimentos 

construídos na década de 1970 e 1980, apresentam 
novas concepções e diferenciadas formas de inserção 

regional, inclusive, com a elaboração de plano e 

definição de fundos de desenvolvimento regional, ainda 
que não altere, em essência, a natureza estratégica 

intrínseca de viabilização social e regional da obra. 

(Rocha et al.,2020: 8) 

Esta ponderação apresentada por Rocha et al. (2020) nos 

apresenta um ponto interessante de análise no sentido em que 

direciona nosso pensamento para a forma como os arranjos regionais 

são idealizados nas atuais propostas de intervenção espacial na 

região Amazônica, e em nossa particularidade na região do Xingu a 

partir da instalação de Belo Monte. Neste caso específico é perceptível 

que os desafios postos para a dinamização regional encontram 

obstáculos na conjugação de interesses que permeia proposição, haja 

vista que 

As justificativas de ampliação do aproveitamento do 

potencial hidrelétrico regional associam tanto 

estratégias de superação da crise energética nacional 

(2001) às estratégias de integração sul-americana 
(IIRSA, 2002), agora, atendendo a apelos de inserção 

da região em uma economia globalizada. (Rocha et al., 

2020:10) 

No mesmo sentido gera preocupação recorrente quando 

analisamos a instalação de hidrelétricas a Amazônia condiz com a 

relação que esse tipo de empreendimento irá estabelecer com a 

região na dinâmica desencadeada pela materialização do pretenso 

desenvolvimento regional. Parcela significativa das áreas onde as 

intervenções são planejadas apresentam anseios relativos à melhoria 

da sua estrutura espacial, que são traduzidas por pleitos regionais 

que abarcam a dotação de infraestrutura econômica (energia, 

saneamento básico e transporte), infraestrutura social (assistência 



124 
 

social, educação, cultura, esporte, lazer, saúde pública, segurança 

pública e trabalho) e a implantação de um desenvolvimento pautado 

na sustentabilidade. E isto acaba sendo o maior desafio para os 

agentes espaciais hegemônicos, no caso o Estado e o empreendedor, 

haja vista que,  

em regiões periféricas, a implantação de grandes 

projetos de investimentos transforma profundamente 
as formas de uso e ocupação do território, o modo de 

vida das populações regionais, o aporte demográfico, a 

rede de cidades e o sistema de povoamento e, rompeu, 

em certo sentido com os circuitos de acumulação e de 
desenvolvimento historicamente construídos, 

redefinindo a realidade regional (ROCHA, 1999). 

No caso específico sob nossa análise, a região do Xingu, 

apresenta particularidades que preocupam, principalmente no que 

concerne duas questões principais. De um lado temos, a possibilidade 

de desestruturação da organização produtiva da região polarizada por 

Altamira, frente a magnitude dos investimentos que serão aportados 

apenas nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu. E de outro, a 

dinamização da economia proporcionada pelo aumento da demanda 

agregada durante a implantação do empreendimento, com 

desaquecimento após a conclusão das obras. Isso nos revela o 

histórico do contexto regional, que se caracteriza como uma área de 

extensos ciclos de estagnação econômica, pautada na exploração 

irracional dos recursos naturais.  

De acordo com Ramos et al. (2003),  

Devido as suas características regionais, economia 
incipiente em área de expansão de fronteira econômica 

e ocupação humana recente, a forma de inserção do 

empreendimento na região pode representar a 
desestruturação da base produtiva em formação ou 

potencialização das oportunidades para alavancar o 

desenvolvimento regional em questão. (Ramos et al. 

2003: 1) 
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Neste cenário, o PIR é compreendido como um instrumentos 

normativo cujo intuito se estabelece a partir dos seguintes preceitos: 

- minimizar as interferências sociais, econômicas e ambientais 

decorrentes da implantação do empreendimento, oferecendo 

alternativas compensatórias para os elementos afetados; - visualizar 

o empreendimento como uma oportunidade de canalizar de canalizar 

de maneira orientada e seletiva, um volume de a energética, de 

transporte, de equipamentos urbanos e serviços sociais bem como 

diversificação e consolidação da sua base produtiva de modo auto 

sustentado.  

O PIR, em nossa análise, acaba por se configurar como uma 

carta de intenções no qual ficam estabelecidas as expectativas do que 

possa ser o desenvolvimento regional pretendido para cada realidade. 

Neste sentido, quando observamos a Figura 10, apresentada a 

seguir, e relacionamos com a realidade de Belo Monte verificamos 

que os conflitos já estão preestabelecidos desde a sua concepção. 

Pois, se pensarmos a proposição da NESA, verificaremos que 

maximização dos lucros serão o seu maior direcionamento.  
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Figura 10: Responsabilidades na Estruturação do PIR

Fonte: ELETROBRAS (2002), adaptado. 

Aliado a isso, temos a atuação do Estado em fazer cumprir as 

necessidades do empreendedor, servindo como um amortecedor dos 

conflitos, mas tendenciando a preferir o empreendedor em 

detrimento dos segmentos sociais atingidos. Sem falar que, dada as 

diversidades de segmentos sociais e a pluralidade de interesses, 

torna-se difícil conciliar os processos desencadeados.  

Mas não podemos desmerecer o mérito para a implementação 

desse plano, no sentido em que, de acordo com Ramos et al. (2003) 

ele “compreende o conjunto das ações destinadas especificamente a 

contribuir com o desenvolvimento regional e com o aporte próprio de 

recursos preestabelecidos é uma novidade no setor elétrico” (Ramos 

et al. 2003: 2). E a proposta é superar as velhas estruturas 

relacionadas a incorporação de hidrelétricas nas regiões, quando elas 

não apresentavam efeitos dinamizadores na estrutura produtiva 

regional e acabavam por se consolidar como um enclave, sem que 

houvesse o estabelecimento de relações positivas na vida econômica, 

social e ambiental dos segmentos sociais atingidos e muito menos na 
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região de entorno desses empreendimentos. Neste sentido, em se 

tratando de Belo Monte, o discurso ideológico que permeia a sua 

implantação, a partir das considerações apresentadas por Ramos et 

al. (2003), afirma que  

A proposta do Plano de Inserção do CHE Belo Monte é 

ousada, desenvolvimento sustentável com mudança de 
modelo de produção. O sucesso dependerá do 

comprometimento e disposição de todos os atores – 

governo federal, estadual, municipal, terceiro setor, 
sociedade local e empreendedor – em cumprirem cada 

qual com suas responsabilidades. (Ramos et al. 2003: 

6) 

A proposta de construção desse ambiente promissor para a 

materialização do desenvolvimento regional pressupõe que se analise 

o questionamento efetivado por Rocha et al. (2020), o qual pergunta 

se “haveria possibilidade de tornar efetiva a implantação de uma 

usina hidrelétrica cujo planejamento tomasse como referência não a 

obra em si, mas, sobretudo, o quadro regional?” (Rocha et al.,2020: 

6).  

Em parte, a possível resposta para esse questionamento se 

apresenta a partir da intencionalidade do Setor Elétrico em 

empreender esforços para este intento. Resta-nos saber se esses 

esforços ultrapassa a intencionalidade ou se eles se concretizam 

apenas como esforço para fazer o convencimento dos segmentos 

sociais atingidos, haja vista que, 

para integrar na região os investimentos representados 

por seus empreendimentos, promovendo a 

compatibilização dos objetivos específicos do setor com 

os interesses e as necessidades da população e das 

atividades econômicas regionais. (Rocha et al.,2020: 7) 

Para a sustentação de nossa análise, que será discutida no 

Capítulo 5, de que a proposição de inserção regional pretendida pelos 

interessados na construção de Belo Monte não ultrapassou as letras 

contidas nos documentos oficiais e não saiu da intencionalidade e 
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para isso nós nos apoiamos na prerrogativa apresentada por Rocha et 

al. (2020) de que “ relação entre os aproveitamentos hidrelétricos e o 

desenvolvimento dos espaços territoriais regionais e locais se 

mostrou repleta de contradições e, num horizonte próximo, de difícil 

conciliação.” (Rocha et al., 2020:11) 

Entretanto, não podemos desmerecer os esforços que foram 

desprendidos para que a busca pelo desenvolvimento regional a partir 

de Belo Monte se efetivasse. Pois, de acordo com o que 

observaremos na próxima sessão, demonstra como a 

intencionalidade foi construída nos instrumentos legais para a 

mitigação e compensação ambiental da AHE Belo Monte. 

 

4.2 – Plano Básico Ambiental (PBA) 

O Plano Básico Ambiental (PBA) do AHE Belo Monte foi 

elaborado pelas empresas CNEC WorleyParsons Engenharia S/A e 

Leme Engenharia Ltda. e se constitui como uma obrigatoriedade 

ligada ao empreendimento no processo de licenciamento, nele deve 

constar o detalhamento dos possíveis impactos ambientais da 

intervenção, assim como as medidas mitigadoras e compensatórias 

que foram identificadas pelo órgão licenciador, o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e 

que passam a ser exigidos para contemporização desses impactos 

nas condicionantes ao empreendimento. A exigência do PBA está 

direcionada para toda e qualquer intervenção com alto e significativo 

potencial de impacto ambiental, que obrigatoriamente devem realizar 

EIA/RIMA na fase de Licença Prévia (LP)e que condiciona a Licença de 

Instalação (LI) 

Neste sentido,  
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Em atendimento à condicionante 2.3 da Licença de 

Instalação LI No 795/2011, concedida em 01/06/11 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama) à Usina Hidrelétrica (UHE) 

Belo Monte, apresenta “Projeto Básico Ambiental – 

Versão Final” elaborado em 2011. (NESA, 2011: 9) 

Como em todo ato que envolve o planejamento a flexibilidade 

está presente nas prerrogativas que envolvem a implantação de Belo 

Monte e perpassa pelo acompanhamento das ações de compensação 

e mitigação do empreendimento. Daí deriva a preocupação do 

empreendedor em evidenciar que o PBA 

constitui, na realidade, um instrumento de 
planejamento geral, não se devendo esquecer que há 

uma série de ajustes nos procedimentos e diretrizes 

nele detalhados, de cunho eminentemente operacional, 
que somente poderão ser feitos ao longo da 

implementação das ações ambientais. (NESA, 2011: 9) 

Nesse sentido, percebemos que há um direcionamento para 

que mudanças nas proposições na medida que as ações de 

intervenção para a instalação de Belo Monte vão se desenrolando. Em 

algumas situações, essas mudanças ocorrem a partir de 

questionamentos que são direcionados tanto pelo órgão licenciador, 

quanto por questionamentos por parte dos segmentos sociais 

atingidos. Esse contexto pode ser observado nos Relatórios 

Consolidados, que semestralmente são apresentados pelo 

empreendedor, NESA, para o licenciador, IBAMA, nos quais contam o 

atendimento as condicionantes. 

A partir da observação da Figura 11, apresentada a seguir, 

identificamos a correlação existente nos planos elaborado para a 

avaliação e monitoramento das ações previstas a instalação de Belo 

Monte. Em sua estrutura normativa apresenta o Plano de Gestão 

Ambiental (PGA), o Plano Ambiental de Construção (PAC) e Plano 

Básico Ambiental - Componente Indígena 
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Figura 11. Estrutura organizacional dos Planos elaborados para AHE 

Belo Monte

 

Fonte: Adaptado de NESA (2011). 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) da AHE Belo Monte se 

estrutura a partir da necessidade de criar um ambiente que possibilite 

a materialização da compatibilização entre os interesses do 

empreendedor em desenvolver suas atividades produtivas a contento 

com o uso racional dos recursos naturais e o respeito aos sistemas 

ambientais nas áreas em que o empreendimento será instalado. 

Neste sentido, a NESA (2011) apresenta como fundamento para a 

busca da gestão da qualidade total do empreendimento, considerando 

sua magnitude, a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA), já que 

- Deve ser implementado um processo gerencial 

ambiental efetivamente capaz de executar o conjunto 

de ações destinadas a evitar ou mitigar as 

consequências negativas advindas da implantação dos 
elementos de infraestrutura e das obras principais 

afetas ao empreendimento, assim como a potencializar 

as positivas; 
- As ações necessárias para tal prevenção, mitigação, 

controle e potencialização - que em última análise são 

representadas pelos Planos, Programas e Projetos 
componentes deste Projeto Básico Ambiental (PBA) – 

devem ser integradas, temporal e espacialmente, para 

se obter a sinergia positiva desejada para equacionar 

PBA

PGA

PBA/CI

PAC
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tempestivamente os riscos e problemas ambientais 

derivados das ações do empreendimento antes que se 
tornem passivos ambientais;  

- As ações do empreendimento, bem como aquelas 

atividades ambientais propostas para prevenção, 
mitigação, controle e potencialização de impactos irão 

interferir de maneira significativa com a dinâmica 

socioeconômica e ambiental local e regional, havendo 

necessidade de se estabelecer uma instância de 
participação social que garanta o acompanhamento da 

execução dessas atividades ambientais por parte de 

representantes das diferentes forças sociais, ou partes 
interessadas, participação esta que implicará no 

acolhimento, registro, discussão e devolutiva das 

demandas, reivindicações e questionamentos 
apresentados, único caminho para se atingir a 

necessária relação de confiança entre as partes 

envolvidas na implementação do empreendimento. 

(NESA, 2011: 92) 

A perspectiva apontada pelo empreendedor de Belo Monte no 

que diz respeito a sua inovação na forma como concebe a questão 

ambiental se consolida a partir da materialização da responsabilidade 

ambiental enquanto prerrogativa legal amparada na  

a necessidade de se configurar, com eficácia, um 
sistema planejador e fiscalizador da qualidade 

ambiental e das condições de saúde e segurança 

concomitantes com o avanço das obras e, 
posteriormente, com o início e continuidade das 

operações, decorrente do registro, da avaliação e da 

melhoria, sempre que necessário, da multiplicidade de 
ações ambientais propostas e das interações com 

pessoas e instituições, para garantir a implementação 

sustentável, e com responsabilidade social, da UHE 

Belo Monte. (NESA, 2011: 97) 

Entretanto, as análises efetivadas demonstram que, apesar da 

preocupação com a problemática ambiental está presente no 

cotidiano de Belo Monte, ainda permanece um contexto que 

questionamento, principalmente pelos segmentos sociais atingidos 

(indígenas, beiradeiros e movimentos sociais), no que diz respeito 

aos impactos gerados em seus territórios, o que desencadeia um 

processo de desestruturação de seu modo de vida e na dificuldade de 

reproduzir seus modos de vidas por conta da dificuldade de acessar e 
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manipular os recursos naturais inerentes a sua existência. Com isso, 

se evidencia a amplitude dos desafios para a compatibilização dos 

desejos do Empreendedor e o respeito a manutenção dos direitos 

fundamentais dos segmentos sociais atingidos pela construção de 

Belo Monte. 

Ainda nessa perspectiva de alinhamento da questão ambiental, 

temos o Plano Ambiental de Construção (PAC), cuja estrutura deve 

estar alinhada ao PGA da AHE Belo Monte, principalmente quando as 

obras de engenharia estavam em andamento, além do que 

apresentava como premissas as seguintes questões 

- Que os aspectos ambientais da obra serão 

gerenciados através de um SGA estruturado com base 
na Norma ISO 14.001 – 2004 (NBR ISO 14.001 - 

Sistema Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes 

para uso) e com objetivos específicos arrolados mais à 

frente neste item; e - Que a saúde e a segurança dos 
colaboradores envolvidos na implementação do 

empreendimento serão objeto de procedimentos e 

ações específicas voltadas para controlar os perigos e 
riscos significativos, no âmbito de um Sistema de 

Gestão de Saúde e Segurança (SGSS). (NESA, 2011: 

99) 

A inovação de Belo Monte no que diz respeito a problemática 

ambiental é um ponto interessante para análise, pois, realmente 

apresenta uma conformação normativa estruturada e consolidada 

para a realização desse objetivo. No entanto, quando consideramos 

os resultados do monitoramento das condicionantes apresentadas no 

Relatórios Consolidados e relativizamos com a base empírica das 

transformações, concluímos que há avanços nesse sentido, mas a 

superação do ambiente de conflito, inerente aos projetos 

hidrelétricos, ainda está longe de ser alcançado, pois é perceptível a 

preponderância com que a lógica econômica se sobrepõe as questões 

sociais e ambientais observadas no processo de instalação do AHE 

Belo Monte. 
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Esta sobreposição pode inclusive ser observada quando se tem 

a necessidade de elaboração de um instrumento normativo com 

diretrizes sociais e ambientais específicas para a questão indígena, 

pois o que observamos na realidade é uma tentativa de invisibilização 

desta questão por parte do empreendedor, já que com a 

reestruturação no projeto de engenharia de Belo Monte, não haveria 

inundação de TI. Esse pensamento é um equívoco, haja vista que, o 

segmento social indígena passa até o momento por vários processos 

de desestruturação do seu modo de vida e por tanto em intenso 

processo de conflito com a empresa construtora. 

O Plano Básico Ambiental – Componente Indígena, 

denominado de Programa Médio Xingu (PMX) é parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental de Belo Monte, tendo o 

atendimento de suas diretrizes como condicionantes para a 

implantação e operação da hidrelétrica no rio Xingu. Neste sentido, 

com o objetivo de fortalecer a sua configuração enquanto empresa 

com responsabilidade ambiental,  

a Empresa Norte Energia S.A. (NESA), concessionária 

do Empreendimento, elaborou, através de equipe de 

consultoria especializada, contratada pela empresa 
Biolaw Consultoria Ambiental Ltda. o presente PBA-

CI/PMX, que se baseou nos Estudos Etnoecológicos do 

EIA/RIMA AHE BM2, contidos no vol.35 deste 
documento, observando-se as condições específicas da 

LP no. 342/2010, de 1º. de fevereiro de 2010, do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA (Processo 

02001.001848/2006-75) e do Parecer Técnico 

no.21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, Análise do Componente 

Indígena dos Estudos de Impacto Ambiental (Processo 

08620 2339/2000-DV). (Giannini, 2011: 50) 

Em se tratando do universo indígena, temos uma diversidade 

de etnias que tiveram seus modos de vida afetados pela construção 

do AHE Belo Monte. E a preocupação da consultoria que elaborou o 
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PMX era realizar inicialmente a identificação das TI’s existentes na 

área de influência de Belo Monte, que são elas 

TI Paquiçamba (Juruna), TI Arara da VGX (Arara), Área 
Indígena (AI) Juruna do km 17 (Juruna), TI Koatinemo 

(Asuriní do Xingu), TI Araweté Igarapé Ipixuna 

(Araweté), TI Apyterewa (Parakanã), TI Arara (Arara), 
TI Cachoeira Seca (Arara), TI Trincheira Bacajá (Xikrin 

do Bacajá), TI Kararaô (Kararaô), TI Xipaya (Xipaya), 

TI Kuruaya (Kuruaya), índios de Altamira e índios da 

Volta Grande do Xingu. (Giannini, 2011: 50) 

Partindo dessa configuração inicial, seguiu-se para a definição 

do escopo analítico necessário para a realização da identificação, 

mitigação e compensação dos impactos ambientais desencadeados 

pela construção da hidrelétrica, para desta forma estabelecer 

diretrizes e ações institucionais que estabeleceram o resgate e 

valorização do modo de vida indígena como direcionador. Neste 

sentido, cabe em nossa análise identificar os objetivos que 

consolidaram a proposição do referido programa, são eles: 

- Constituir-se como uma etapa do processo de 

licenciamento da UHE BM e definição da relação entre 
empreendedor e as comunidades indígenas, com 

acompanhamento do órgão indigenista oficial; - 

resgatar os impactos do Empreendimento sobre as 

comunidades indígenas, identificados pelo EIA/RIMA do 
Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte (AHE BM); 

- Apresentar princípios e diretrizes gerais do PMX, 

acordados com as comunidades indígenas; 
- Apresentar os Programas, Projetos e Atividades a 

serem realizados, de acordo com sua correspondência 

aos impactos do Empreendimento e acordados com as 
comunidades indígenas; - apresentar um Plano de 

ação, definindo para cada atividade, suas ações, metas, 

indicadores, público-alvo, prazos, responsáveis, 

interfaces com outros programas ou projetos do PBA 
Geral do processo de licenciamento; - apresentar 

elementos de custo e cronograma das atividades;  

- Esclarecer sobre os próximos passos e 
encaminhamentos relativos ao Componente Indígena 

do processo de licenciamento da UHE BM. (Giannini, 

2011: 52-3) 
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Assim como na questão mais geral relacionada a questão 

ambiental, a problemática indígena na construção de Belo Monte se 

estabeleceu a partir de uma lógica de inovação. Haja vista que, nos 

projetos hidrelétricos anteriores não havia, deforma explicita, a 

elaboração de planos com a finalidade de mitigar e compensar os 

problemas ambientais relacionados a instalação da hidrelétrica. No 

entanto, mesmo com os avanços não foi real a contenção dos 

conflitos e problemas ambientais no modo de vida tradicional dos 

indígenas. 

 

4.3 – Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Xingu (PDRSX) 

A busca pela inserção regional dos empreendimentos 

hidrelétricos sempre foi concebida como o maior desafio a ser 

superado para que as regiões no entorno desses empreendimentos 

pudessem experimentar com êxito dos efeitos multiplicadores de eles 

suscitavam. Neste sentido, concordamos com a concepção de Vainer 

e Araújo (1992), no qual 

a inserção regional pode ser interpretada como a 
existência de fundos, planos ou programas de 

desenvolvimento regional que devem compreender 
as características do local no qual o empreendimento 
irá se instalar. Assim, o conceito de inserção regional 
deve considerar, portanto, a escala do 

empreendimento, a região onde se insere, seus 
aspectos culturais, ambientais e atendimento a 
demandas sociais e de infraestrutura pertinentes; e o 
planejamento energético e estratégico. (Vainer e 

Araújo, 1992) 

Desta forma, temos como experiência na implantação de Belo 

Monte a elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu (PDRSX) e a criação do seu Comitê Gestor 



136 
 

(CGDEX) através do Decreto Presidencial 7340/10, que consolidou o 

Edital de Leilão da ANEEL sob o nº 06/09 através de  

uma estratégia de inserção regional com a imposição 
legal de destinação do montante de R$ 500 milhões 

para financiar as ações do PDRS Xingu, por um período 

de 20 anos, em que a governança territorial do CGDEX 
é responsável pela gestão e utilização deste recurso. 

(Rocha et al., 2020: 12-3) 

A configuração espacial do PDRSX abrange os municípios que 

compõe a Região de Integração (RI) do Xingu, que foi definida como 

uma das doze RI do Estado do Pará. Essa configuração “soma 

250.791,9 km², ou 20,1% do território estadual. Mais de 60% da 

área da região é ocupada pelo município de Altamira, que é o de 

maior extensão territorial do país. (PDRSX, 2010: 9). Ainda em 

relação a essa configuração Rocha et al. (2020) nos informa que  

Desde sua concepção o PDRS Xingu reconhece e 

delimita o recorte espacial do território da Região de 

Integração do Xingu e a estrutura da governança 

territorial se reflete desde sua criação, na qual permite 
que a participação da empresa (Norte Energia S/A), 

Estados e sociedade civil entrem em contato 

permanente, manifestando diferentes formas de 
conflito e de cooperação; direcionando, portanto, o 

processo de desenvolvimento territorial, sob a prática 

da gestão social. (Rocha et al. 2020: 13) 

Nos seus quase 12 anos de existência, o PDRSX passou por 

duas modificações legais que seguem a concepção de cada gestão do 

poder público nacional no que diz respeito ao desenvolvimento 

regional. De acordo com o que observamos no Quadro 7, 

verificamos que essas mudanças recaem principalmente na 

estruturação de sua finalidade e na composição do seu Comitê 

Gestor.  
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Quadro 7. Mudanças na estrutura normativa do PDRSX 
Decreto Objeto Finalidade Abrangência Comitê Gestor 
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Poder Público: I - cinco 
representantes do 

Governo Federal; II - cinco 
representantes do 
Governo do Estado do 
Pará; III - cinco 
representantes das 
Prefeituras Municipais; 
Sociedade Civil: I - quatro 
representantes do setor 
empresarial e de entidades 
sindicais patronais dos 
setores urbano, rural e 
pesqueiro (a) um 
representante de 
entidades patronais do 

setor urbano; b) um 
representante de 
entidades patronais do 
setor rural; c) um 
representante do setor 
pesqueiro; d) um 

representante da empresa 
Norte Energia S.A.; II - 
quatro representantes das 
entidades sindicais dos 
trabalhadores urbanos, 
rurais e dos pescadores; 
III - quatro representantes 
representativas dos 
demais segmentos da 
sociedade civil local, 
compreendendo os 
movimentos sociais e as 
organizações ambientais; 
IV - dois representantes 

das comunidades 
indígenas; V - um 
representante de 
instituição de ensino e 
pesquisa. 
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Promoção de políticas 
públicas que resultem 
na melhoria da 
qualidade de vida da 
população e a 
orientação dos 
programas, dos 
projetos e das ações 
federais a serem 

implementados na 
sua área de 
abrangência, de modo 
a promover a 
articulação entre 

I - Um do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
que o coordenará; II - um 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública; III - 
um do Ministério da 
Infraestrutura; IV - um do 
Ministério da Cidadania; V 
- um do Ministério de 

Minas e Energia; VI - um 
da Superintendência do 
Desenvolvimento da 
Amazônia - Sudam; VII - 
um do Governo do Estado 
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aqueles já existentes do Pará; VIII - um da 
Associação de Municípios 
do Consórcio Belo Monte; 
IX - um da Norte Energia 
S.A.; e X - quatro da 
sociedade civil organizada. 

1
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/
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6
/
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 finalidade promover 
políticas públicas que 
resultem na melhoria 
da qualidade de vida 
da população que 
habita em sua área 
de abrangência 

I - Um do Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional; II - um do 
Ministério da 
Infraestrutura; III - um do 
Ministério da Cidadania; IV 
- um da Superintendência 
do Desenvolvimento da 
Amazônia - Sudam; V - 
dois do Governo do Estado 
do Pará; VI - dois da 
Associação de Municípios 
do Consórcio Belo Monte; 

VII - sete da sociedade 
civil; e VIII - um da Norte 
Energia S. A. 

Fonte: Brasil (2010, 2020 e 2021), adaptado. 

No que tange sua finalidade, há um movimento de ampliação 

de sua estruturação, quando em sua primeira versão apresentava de 

forma ampliada a promoção de políticas públicas em busca pela 

melhoria da qualidade de vida da população local. Essa mudança 

reflete a necessidade de alinhamento e articulação desse preceito 

com as ações do governo federal já estruturadas e que incidem na 

área de abrangência. Essa amplitude parecia fortalecer as ações a 

serem desenvolvidas no âmbito dos projetos do PDRSX, no entanto, 

em poucos meses nova mudança legal ocorre, através do Decreto 

10.729/21, no qual é retomada a escrita presente no primeiro 

decreto, o Decreto nº7.340/10. 

Mas a mudança significativa apresentada pelos três decretos 

está relacionada com a composição do CGDEX. O decreto de 2010 

apresentava uma participação majoritária sob a responsabilidade do 

poder público que detinha a maior quantidade de conselheiros no 
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comitê, 15 mais especificamente, sendo repartido para as três 

esferas igualitariamente. A iniciativa privada, as entidades de 

trabalhadores e a sociedade civil dividiam igualmente 12 

representações. Um ponto interessante era a participação das 

instituições de ensino e pesquisa que garantiam sua participação com 

1 representação. 

Com a mudança de 2020, veio também uma redução 

significativa na participação das entidades de trabalhadores e 

sociedade civil generalizada. Nesse momento vivenciamos um forte 

processo de centralização das representações no comitê sob a 

responsabilidade do governo federal, através dos seus ministérios. Ao 

governo estadual, Norte Energia e Associação de municípios foi 

destinado somente uma representação para cada um deles, as 

instituições de ensino e pesquisa tem sua representação extinta. 

Restando quatro representações para serem divididas entre os 

diversos segmentos da sociedade civil organizada. Esta mudança 

demonstra o caráter centralizador sob a responsabilidade do governo 

federal as determinações do CGDEX. 

O decreto que está em vigor desde meados de 2021, o 

10.729/21, amplia a participação da sociedade civil direcionando sete 

representações com isso prevalece uma certa paridade entre poder 

público e sociedade civil. Mas como a tendência é a pactuação entre o 

Estado e o empreendedor da hidrelétrica. A única representação da 

NESA acaba por beneficiar as demandas do poder público em 

detrimento das necessidades do setor produtivo e das demandas da 

sociedade civil organizada, configurando com isso um dos pontos 

mais críticos na definição das demandas do Comitê. 

Para além das mudanças normativas, a constituição do 

PDRSX, a partir da instalação de Belo Monte, garante mais um ponto 

positivo na estruturação de inovação da proposta vinculada a 
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hidrelétrica no tocante a elaboração de um ambiente propício para o 

início de um processo que poderia vir a materializar a real inserção 

regional de empreendimentos hidrelétricos na região Amazônica. 

Pois, de acordo com Rocha et al. (2020),  

culminou na criação de um espaço de negociação que 

permite o diálogo e a busca por novas estratégias locais 
de desenvolvimento, sendo criado, por imposição legal, 

o PDRS Xingu, um espaço de diálogo com 

características funcionais de gestão social, a qual tem 
demonstrado, por meio de pesquisa, a capacidade de 

promover um aprendizado coletivo na construção e 

execução de uma governança territorial. (Rocha et al., 
2020: 16) 

Ainda de acordo com essa discussão compreendemos que a 

contradição do processo é inerente à gênese de sua formação, 

principalmente devido a funcionalidade que este instrumento 

desenvolve. É inerente a materialização de uma relação conflituosa 

que permeia o desenvolvimento das ações no âmbito do comitê. Haja 

vista que, constrói-se o ideário de que o PDRSX pode ser considerado 

uma arena interessante para a gestão de conflitos entre os diversos 

segmentos que o compõe. Mas como apontado por Rocha et al. 

(2020), em decorrência desse processo, concordamos que, 

a experiência observada do PDRS Xingu como 

estratégia de inserção regional do setor elétrico tem 

pontos negativos, por ser considerado um mecanismo 
de amortização de conflitos, já que ainda não se 

consegue transbordar esta estratégia para os 

indicadores de desenvolvimento territorial. Entretanto, 
o PDRS Xingu representa um processo significante no 

ponto de vista institucional, pois apresenta um 

instrumento condutor, sendo o Plano Regional de 

Desenvolvimento, recursos em um fundo financeiro e a 
estrutura de uma governança territorial, a qual requer 

princípios que estejam evidentes nas práticas da gestão 

social, de forma a garantir o diálogo, mais alinhado, 
respeitando as assimetrias, a participação social e a 

democracia. (Rocha et al., 2020:17) 

Em contraposição as discussões apresentadas por Rocha et al. 

(2020), na concepção elaborada pelos que constituíram a proposição 
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do PDRSX, ele se configura como um instrumento inovador de 

planejamento, que resulta do esforço compartilhado pelas escalas de 

poder público federal e estadual, cujo intuito se estabelece a partir da 

consolidação da 

estrutura produtiva regional, por meio da 

potencialização e internalização das oportunidades e 
dos efeitos positivos da implantação do 

empreendimento na região, orientando a implantação 

de políticas públicas e a articulação com as ações de 
agentes privados. (PDRSX, 2010: 123) 

Considerando as prerrogativas apresentadas por Silva Júnior 

(2019) ao efetivar sua análise sobre o desempenho do PDRSX, 

desafio para a consolidação desse processo é superar as “estratégias 

utilizadas pela Norte Energia para manutenção de seus interesses no 

território, e quais potenciais danos causados aos investimentos, que 

muitas vezes desencadeou a diversificação de projetos que pioraram 

os problemas que tentavam resolver.” (Silva Júnior, 2019: 91). O 

referido autor realizou uma análise sobre a forma como as relações 

de poder na implantação do plano eram desenvolvidas pela 

conjugação de forças entre a NESA e os poderes públicos municipais 

a partir de uma relação  

Neste sentido, a reestruturação produtiva pela qual a região 

diretamente afetada pelo empreendimento vem passando nos últimos 

anos demonstra as contradições do modelo de desenvolvimento 

implantado, juntamente com as marcas modernizantes que o 

acompanham que podem ser facilmente visualizados na configuração 

espacial da área. Desta forma é facilmente identificável o surgimento 

de novos recortes territoriais, derivando, assim um novo 

funcionamento do território no qual se materializam as redes técnicas 

como expressão das verticalidades em contraposição ao espaço 

banal.  
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Uma relação que deve ser elaborado para a sustentação de 

um modelo de desenvolvimento para a região condiz com a 

necessidade de se conjugar três aspetos relevantes tais como a busca 

da harmonia entre economia e ecologia, o que não se demonstra de 

fácil acessibilidade; o emprego de instrumentos normativos que 

regulem a apropriação dos territórios, levando em consideração a 

sustentabilidade; a adoção de instrumentos políticos que almejem a 

materialização dos preceitos advindos das necessidades 

socioambientais; bem como a apropriação dos produtos, cujo objetivo 

seja a maximização do uso e não a depredação desses recursos.  

É imprescindível que toda e qualquer proposta 

desenvolvimentista tenha como preceitos básicos os princípios da 

sustentabilidade que são: a eficácia na utilização e na apropriação 

dos territórios e recursos naturais, a potencialização dos anseios 

socioambientais locais como parâmetro para a materialização do 

desenvolvimento e a descentralização política como princípio de 

transparência na tomada de decisões. 

É inegável percebemos que a Amazônia historicamente 

constitui-se de espacialidades que não se adequavam às aspirações 

desenvolvimentistas do Estado, configurando-se, assim, como 

obstáculo à expansão do capital na região. Por isso, foi concebida 

como espaço preferencial para ações e/ou estratégias do Estado no 

sentido de possibilitar o crescimento econômico do país, baseado na 

exploração de seus recursos naturais abundantes e promover a 

ascensão do Brasil no cenário da economia mundial. Em se tratando 

da Região do Xingu a percepção sobre esse aspecto evidencia 

particularidades que denotam a configuração espacial que se 

reestrutura a partir de Belo Monte. 

As nuances deste processo demonstra que a inserção 

regional do AHE Belo Monte, numa região de baixa dinâmico técnica e 
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econômica como a Região de Integração Xingu, consolida a ideia de 

que a preponderância da lógica econômica, pela necessidade de 

geração de energia como subsídio para o desenvolvimento nacional, 

subjuga as necessidades especificas dos grupos sociais locais 

(indígenas, ribeirinhos e colonos), utilizando para este intento toda a 

base normativa e ideológica do Estado, ocasionando desta forma uma 

reconfiguração espacial da região. 

No bojo das determinações político-econômicas advindas da 

escala global, no que diz respeito à produção e reprodução das 

condições gerais de acumulação, encontram-se as bases para 

estruturação na escala regional, ao se constituir como proposta de 

desenvolvimento para a nação. Desta forma, cria-se o ambiente 

propício para que o local se constitua como o locus para a realização 

do ordenamento territorial necessário. No entanto, este processo não 

se consolida de forma unânime, no interior dessas relações 

verificamos um conflito político-ideológico entre as escalas de poder e 

que terão rebatimentos territoriais de natureza econômica, política e 

social. 

Inerente ao processo de instalação de grandes objetos 

espaciais na Amazônia, a implantação da UHE Belo Monte se 

caracteriza por induzir a permanência de características tradicionais 

ao mesmo tempo em que propõe inovações no processo de instalação 

da hidrelétrica, de acordo com o que apontamos no Quadro 8, 

apresentado a seguir. 
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Quadro 8. Estruturação da instalação do AHE Belo Monte e 

transformações espaciais. 
VELHAS CONJUTURAS NOVAS ESTRUTURAS 

 Deslocamento compulsório  Elaboração de planejamento para 

mitigação e compensação 
socioambiental – Plano Básico 

Ambiental. 
 Déficit de posto de trabalho 

 Convívio com realidades 
espaciais que marcam as paisagens de 

grandes centros urbanos 

 Constituição de propostas para a 
inserção regional dos objetos espaciais 
– Programa de Inserção Regional do 

Empreendimento. 

 Descompasso entre o aumento 
da arrecadação tributária e a 

proliferação de problemas 
socioambientais 

 Estabelecimento de formas 
institucionalizadas de negociação – 
Plano de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Xingu; 
 Redução da esfera e da 

capacidade de decisão e ação dos 
poderes locais e regionais 

Fonte: Silva (2019), a partir de Vainer e Araújo (1992) e NESA (2011). 

Ao confrontar as realidades vivenciadas entre os diversos 

processos de instalação de hidrelétricas na Amazônia e as 

repercussões territoriais desencadeadas verificamos que apesar dos 

esforços empreendidos para minimizar impactos e superar os 

problemas socioambientais acarretados o desafio espacial ainda se 

apresenta, qual seja: compatibilizar a viabilidade econômica, 

ambiental e social através de uma real inserção regional do 

empreendimento, e é nesta discussão que nos assentaremos. 

Como resultado deste processo verifica-se o acirramento 

das desigualdades regionais e a nítida contradição inerente ao 

processo de acumulação, isto é evidente quando retomamos o 

pensamento de Lefebrve (2008), no qual  

As ‘contradições do espaço’ não advêm de sua forma 

racional, tal como ela se revela nas matemáticas. Elas 

advêm do conteúdo prático e social e, especificamente, 

do conteúdo capitalista. Com efeito, o espaço da 
sociedade capitalista pretende-se racional quando, na 

prática, é comercializado, despedaçado, vendido em 

parcelas. Assim, ele é simultaneamente global e 
pulverizado. Ele parece lógico e é absurdamente 

recortado. (LEFBVRE, 2008: 57) 
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Um ponto interessante para nossa análise se baseia na 

identificação da sua região de abrangência que ao adotar a 

configuração da Região de Integração do Xingu, não alcança o 

município de Gurupá que pertence a Região de Integração do Marajó. 

Mas isso não compromete nossa análise pois, acreditamos que essa 

diferenciação acaba por nos apresentar uma das particularidades do 

processo de reestruturação regional, o qual acreditamos que está 

relacionado com o processo de fragmentação e hierarquização dos 

espaços. Portanto, torna-se uma consideração importante para a 

nossa análise espacial sobre a restruturação regional, que será 

devidamente discutida nos próximos capítulos desta tese.  
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PARTE III – A REESTRUTURAÇÃO REGIONAL 

 

“[...] os empreendimentos no setor elétrico buscarão a 
melhor forma de sua inserção regional, atendendo não 

só a prioridade de geração de energia elétrica, como 

também a de ensejar a melhorias na área econômica e 

social a nível local, sempre conveniente, com o uso 
múltiplo de recursos. Essa abordagem contribuirá para 

a melhor compatibilização entre os objetivos do setor e 

da sociedade. Sua efetividade depende, entretanto, de 
um progresso nas articulações intersetoriais e no 

planejamento regional.” (PLANO NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA 1987/2010: 94) 

No final temos a Parte III, sob o título A Reestruturação 

Regional, na qual buscamos demonstrar a compreensão do processo 

de reestruturação regional materializado a partir de Belo Monte, 

evidenciando as nuances que envolvem a complexidade e as 

particularidades da reestruturação vivenciada.  

Neste sentido, a partir do Capítulo 5 - A complexidade e as 

particularidades do processo de reestruturação ocorrido a partir de 

Belo Monte, elaboramos uma análise de como as transformações 

espaciais definiram a configuração regional atual.  

Com isto, chegamos no Capítulo 6 - Reestruturação Regional 

(características que a identificam como) Perversa, apresentando uma 

análise que revela o processo de inserção de capital na região de Belo 

Monte e a reestruturação regional materializada na atualidade. 
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CAPÍTULO 5 – A COMPLEXIDADE E AS PARTICULARIDADES DO 

PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO OCORRIDO A PARTIR DA 

INSTALAÇÃO DE BELO MONTE. 

 

Como temos observados em vários momentos desta tese a 

forma como ocorreu a instalação de Belo Monte a questão que 

envolve a inserção do empreendimento e a reestruturação da região 

afetada tem nos mostrado que a proposição de materialização do 

desenvolvimento regional não conseguiu abarcar a região destacada 

nos estudos do meio socioeconômico de forma a modificar a realidade 

de desequilíbrio e fragmentação que já está em curso na região 

desde o início das intervenções do poder público. 

Essa observação se justifica quando a homogeneidade da 

intencionalidade, ou seja, alcançar a região de maneira positiva com 

os ganhos econômicos de Belo Monte, se constrói a partir da 

fragmentação espacial e induz a formação de três sub-regiões que 

têm acesso diferenciado aos efeitos do empreendimento. Neste 

sentido, temos os municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do 

Xingu como um espaço privilegiado que agrega os mais expressivos 

processos desencadeados pela instalação de Belo Monte e agregam 

os efeitos da compensação financeira advindos com o funcionamento 

da hidrelétrica.  

Ainda como espaço de influência direta temos os municípios de 

Anapu e Senador José Porfírio, que junto com os anteriores, compõe 

a área diretamente afetada. No entanto, esses não recebem a 

compensação financeira e, por tanto, estão fora do acesso aos 

recursos advindos com a compensação financeira. E finalmente, 

temos os municípios que apesar do alinhamento na área de 

abrangência pouco sofrem as influências dos efeitos positivos 

elaborados nos estudos de Belo Monte. 
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Desta forma, nas seções que seguem tentaremos tratar dessa 

discussão referente ao processo de as questões que envolvem a 

lógica regional, a materialização de um projeto de desenvolvimento 

regional desigual e a incidência de múltiplas escalas de proposição e 

intervenção das questões relacionadas a instalação do AHE Belo 

Monte. 

 

5.1 – Região, escala e reescalonamento. 

As transformações de caráter econômico, político e social que 

ocorrem em escala global não se materializam concomitante no 

Brasil. As repercussões serão visíveis a partir da década de 1980, e 

mais fortes na década de 1990, quando os preceitos 

desenvolvimentistas do Estado dão margem para a emergência dos 

questionamentos acerca da privatização de alguns segmentos, como 

a utilização da PPP’s na construção de hidrelétricas, como um fator de 

diminuição das atribuições estatal. E isso estabelece uma nova forma 

de relação entre o empreendimento hidrelétrico e a região na qual ele 

está sendo instalado. 

A exemplo disso temos na atualidade uma situação em que as 

demandas sociais decorrentes das ações de intervenção da NESA 

serem contestadas por parte dos atingidos e serem direcionadas 

tanto para a empresa quanto para a administração pública. Isso 

acontece em ações que estão descritas no PBA como condicionantes e 

podem ser visualizadas quanto discutimos a requalificação urbana, o 

saneamento básico, o sistema de abastecimento de água, entre 

outros. 

Não é à toa que atualmente vislumbramos o fortalecimento de 

um processo espacial em que a região reafirma e redefine sua 

contribuição na acepção da realidade empírica, quando  
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A geografia nos ensina há décadas a diferença entre 

área e região, afirmando que nem toda área constitui 
uma região. Para que uma dada área se constitua como 

uma região é indispensável haver uma unidade interna, 

uma coesão, ou seja, a constituição de uma totalidade. 

(LENCIONI, 2015: 10) 

Totalidade está que está em constante transformação e 

reestruturação, haja vista que, nas décadas de 1980/90 a realidade 

da estrutura produtiva brasileira é impactada pela constituição da 

nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT), a partir da qual foram 

implantadas políticas macroeconômicas neoliberais de forte impacto 

na estrutura produtiva nacional que são observadas até o momento. 

E a implantação de Belo Monte se estrutura a partir desta lógica e, 

cada vez mais, as discussões que envolvem a resolução das 

demandas sociais dos atingidos se estabelece sob a lógica de 

constituição de uma identidade regional, no caso de Belo Monte: 

somos todos do Xingu. 

Este cenário propicia que o os movimentos que aceleram o 

ritmo da reprodução do capital e redução da capacidade de ação dos 

Estados em solucionar as demandas sociais. Estas formulações estão 

estreitamente relacionadas com o que tem acontecido  a partir da 

deflagração da Terceira Revolução Industrial, que ao propor uma 

gama de transformações no padrão produtivo na escala mundial, 

induz que as escalas regional e local adaptem as suas estruturações 

espaciais para realizar as necessidades  do modo de produção 

capitalista e com isso desencadeiam transformações que evidenciam 

cada vez mais a competitividade e induzem a seletividade espacial, e 

por consequente, a ressignificação da diferenciação regional.  

A reestruturação regional no médio curso do rio Xingu, que se 

conforma como nossa área de estudo, demostra isso. Pois, ao adotar 

mecanismos para superação dos problemas que ocorrem na 

implantação de hidrelétricas e propor um ambiente inovador para a 
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diminuição dessas disparidades intra-regionais, acaba sustentando 

uma lógica de fragmentação e hierarquização espacial, mantendo a 

preponderância de Altamira como o município que aglomera o topo 

das transformações de Belo Monte e polariza economicamente seus 

efeitos. 

Neste sentido, ao observara a dinâmica regional de Belo Monte 

nos baseamos na afirmação apresentada por Brenner (2013), coloca 

sob uma lente analítica a forma como o Estado vem materializando 

sua funcionalidade e principia pelo fortalecimento das escalas mais 

próximas da realidade social, haja vista que,  

A escala urbana não é apenas uma arena local para a 

acumulação de capital global, mas uma coordenada 
regulatória estratégica onde está se desenrolando, 

atualmente, uma reestruturação multiescalar da 

espacialidade do Estado (nacional). (BRENNER, 2013: 

206) 

Concomitante ao processo de valorização espacial tem-se 

vislumbrado o acirramento das diferenciações que se aglutinam sob a 

forma regional. Em se tratando da região do Xingu, isso se torna 

claro quando verificamos que as desigualdades constituídas ao longo 

do processo de produção do espaço.  

As determinações mais gerais do modo de produção capitalista 

influenciam o Brasil da seguinte forma: na área econômica, ocorreu 

um intenso processo de abertura econômica e a busca por uma maior 

integração regional que poderá propiciar uma maior competitividade 

do país na inserção do mesmo na economia-mundo; no âmbito 

estatal, teve-se uma crise de governabilidade acarretada pela falta de 

recursos orçamentários, com cortes de gastos, e uma crescente 

pressão social propiciada pela redemocratização, em busca de mais e 

melhores serviços públicos.  
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Consequentemente, temos a questão regional explicitando a 

coesão de espaços a partir da maneira como cada um se transforma 

com os estímulos advindos das demais escalas. E isso foi observado 

como as políticas públicas, já descritas em momento anterior nessa 

tese, direcionadas para a região do Xingu, a qual apresenta um teor 

bem expressivo de seletividade espacial e com isso a sustentação da 

hierarquização regional.  Com isto, e de acordo com o pensamento de 

Lefebvre, observamos que,  

A cidade se transforma não apenas em razão de 

“processos globais” relativamente contínuos (tais como 

o crescimento da produção material no decorrer das 

épocas, com suas consequências nas trocas, ou o 
desenvolvimento da racionalidade) como também em 

função de modificações profundas no modo de 

produção, nas relações “cidade-campo”, nas relações 

de classe e de propriedade. (LEFEBVRE, 2011, p. 58) 

Ainda relacionado ao processo de valorização espacial e 

diferenciação regional, um dos pressupostos levantados por Smith, a 

partir da leitura de Marx, ressalta a necessidade do capital de impor 

uma universalização do valor, e desta forma envolve a questão sobre 

a produção do espaço tendo como direcionamento a integração e a 

transformação de espaços absolutos em espaços relativos.  

Neste contexto, tendo em perspectiva a situação da região do 

Xingu, temos observado que cada vez mais a relação entre as escalas 

de atuação do capital determina as atividades a serem desenvolvidas 

por cada porção do espaço e com isso temos as atividades a serem 

inseridas na região serem direcionadas para a área de Altamira, Brasil 

Novo e Vitória do Xingu como área mais dinâmica. E assim, 

compreende-se a ideia de que o processo capitalista concorre para a 

expansão e valorização espacial, que por sua vez, está atrelada à 

expansão social e a diferenciação regional.  
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Neste sentido, nos assentamos na afirmativa de Smith (1988) 

de que   

A localização absoluta é simplesmente um caso especial 
de localização relativa, em que fazemos abstração dos 

determinantes sociais da distância. O espaço geográfico 

como um todo é também diferente. É a totalidade das 
relações espaciais organizadas, num grau maior ou 

menor dentro de padrões identificáveis, que 

adequadamente constituem a expressão da estrutura e 
do desenvolvimento do modo de produção (SMITH, 

1988, 130). 

O pressuposto maior é o trabalho assalariado, o qual preconiza 

a mobilidade do capital como intuito para redefinir distâncias 

interpostas entre os lugares de produção e os lugares de consumo. E 

isso se observa quando emos uma mudança significativa na estrutura 

populacional descrita na Tabela 4, apresentada a seguir.  

Tabela 4. Taxa de Urbanização, 1991 - 2010 

MUNICÍPIOS 1991 2000 2010 

Altamira  69,25 80,43 84,88 

Brasil Novo  - 25,42 43,97 

Vitória do Xingu - 35,29 39,92 

Anapu - 32,77 47,87 

Senador José 

Porfírio  
5,63 33,91 49,6 

Gurupá  18,77 28,54 32,96 

Medicilândia 10,46 31,62 34,98 

Pacajá 13,52 26,32 34,39 

Placas - 26,38 20,28 

Porto de Moz 32,88 43,45 42,95 

Uruará 22,76 30,43 54,54 

Fonte: FAPESPA (2019), adaptado. 

Mesmo sem as informações do Censo a ser realizado em 2022, 

ano de finalização desta tese. Podemos aferir que essa lógica de 

intensa urbanização se constitui como um processo em expansão, 

dadas as necessidades de adequação ao movimento de 

transformação das atividades desenvolvidas pela população atingida. 
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Com isto percebemos que, ‘quanto maior for o desenvolvimento dos 

meios de transporte e comunicações, mais o espaço geográfico é 

lançado na economia como um meio de produção’ (SMITH, 1988, 

133). E isso pode ser observado em toda dinâmica regional. 

Com este pensamento verificam-se as bases da diferenciação 

do espaço geográfico que está intrinsecamente colocado a partir da 

mobilização do capital na estruturação da paisagem, e, por 

conseguinte, desenvolve tendências contraditórias na elaboração de 

padrões geográficos. Esta é a manifestação concreta do 

desenvolvimento desigual na produção espacial com regras e normas 

estabelecidas a partir das deliberações capitalistas, e que incidem no 

espaço regional de forma bem específica. Por isto, o pensamento 

apresentado por Brenner (2013), baseado em Castells (1997), se 

concebe muito atual quando afirma que o 

O aspecto escalar do urbano refere-se à materialidade 
dos processos sociais organizados na escala urbana, em 

oposição às escalas supraurbanas. Na terminologia de 

Castells (1977, p. 445-450), as escalas são 
apreendidas como as “unidades espaciais” diferenciadas 

das quais o capitalismo é constituído. (BRENNER, 2013: 

202) 

 

No entanto, não podemos nos abster da compreensão dos 

limites apresentados nesse pensamento ao colocar em destaque a 

forma como a concepção de escala é percebida. Brenner (2013) 

identifica essa fragilidade na abordagem de Castells ao mencionar 

que, “as escalas, nessa abordagem, não são mais do que resultados 

temporariamente estabilizados de diversos processos socioespaciais, 

que devem ser teorizados e investigados nos seus próprios termos.” 

(BRENNER, 2013: 209).  

Termos esses que não estão colocados na realidade empírica 

como formas sem movimento, muito pelo contrário, seguem uma 

lógica de transformação e reestruturação inerente ao processo 
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capitalista. Daí deriva a potência com que a ideia de reescalonamento 

como processo dinâmico quando se concebe a ideia de que  

As escalas geográficas – as camadas ou níveis distintos 

no interior das hierarquias interescalares – não são 

propriedades estáticas, fixas ou permanentes das 
instituições político-econômicas ou da espacialidade 

social enquanto tal. Elas são mais bem compreendidas, 

na verdade, como dimensões socialmente produzidas, 
e, portanto, maleáveis, de processos sociais 

particulares – como a produção capitalista, a 

reprodução social, a regulação estatista, a luta 

sociopolítica, e assim por diante. (BRENNER, 2013: 

210) 

Na realidade da região do Xingu essas determinações ficam 

explicitas quando observamos as relações capitalistas ao determinar 

a intervenção espaciais a partir da escala mundo, com o objetivo de 

exploração dos recursos naturais no caso de Belo Monte o recurso 

água e no caso da Belo Sun uma base de exploração da jazida de 

ouro localizada na Volta Grande do Xingu. Assim sendo, nos coloca 

como desafio para a próxima seção, compreender essas novas 

determinações para a materialização do capital na região e a forma 

desigual com que ele se desenvolve. 

 

5.2 – Desenvolvimento desigual e novas abordagens regionais 

no contexto da AHE Belo Monte. 

A partir das determinações atuais do sistema de produção, 

novos fluxos financeiros começam a ser direcionados para áreas até 

então sem intensa dinâmica econômica, mas que apresentam algum 

tipo de atratividade para a acumulação capitalista. Esse processo 

consolida e fortalece a reestruturação produtiva, que se mantém em 

movimento para a sustentação do capital e sua dinâmica, e constitui 

a intensificação do surgimento de formas urbanas regionais cada vez 

mais complexas.  
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Com isto, a inserção de capital no espaço regional do Xingu, 

pode ser analisado aluz do que está presente na discussão de 

Lefebvre (2008) ao afirmar que,  

‘Formas, estruturas, funções urbanas (na cidade, nas 
relações da cidade com o território influenciado ou 

gerido por ela, nas relações com a sociedade e o 

Estado) agiram umas sobre as outras e se modificaram, 

movimento este que o pensamento pode hoje 

reconstruir e dominar.’ (LEFEBVRE, 2008, p. 60) 

Concernente a esta lógica, vislumbramos que as grandes 

transformações nas feições espaciais se constituem, em sua maioria, 

seguindo sempre os estímulos da escala global interagindo com as 

outras escalas em um movimento dialético. E através de Belo Monte 

podemos perceber um movimento de entrelaçamento das escalas na 

instituição de formas espaciais a serem direcionadas para a região, 

seguindo uma funcionalidade em prol do capital que extrapola essas 

mesmas escala ao que materializa o intuito das estruturas 

necessárias para o pleno desenvolvimento da lógica capitalista. São 

exemplos disso a instalação do AHE Belo Monte, o asfaltamento de 

trechos da Rodovia BR-230, as modificações urbanas dos municípios 

de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. 

Confirmando o pensamento de que,  

A projeção do global para a prática e para o plano 

específico da cidade só foi realizada através das 
mediações. (...) Processos globais, relações gerais só 

se inscreviam no texto urbano quando transcritos por 

ideologias, interpretados por tendências e estratégias 
políticas. (...) No decorrer de sua projeção para um 

nível específico, o código geral da sociedade se 

modifica; o código específico do urbano é uma 
mediação desse código geral, uma versão, uma 

tradução incompreensíveis sem o original e o originário. 

(...) A cidade não pode ser concebida como um sistema 

significante, determinado e fechado enquanto sistema. 

(LEFEBVRE, 2008, p. 61) 
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Neste sentido, torna-se compreensível o diálogo permanente 

entre particularidades e generalidades no que diz respeito à produção 

do espaço com viés urbano e regional quando esta afirmação nos 

esclarece a percepção da 

A cidade como sendo conjunto das diferenças entre 

cidades. Por sua vez, também esta determinação se 
revela insuficiente; pondo em evidência antes as 

particularidades do que as generalidades, ela 

negligencia as singularidades da vida urbana, os modos 
de viver da cidade, o habitar propriamente dito.’ 

(LEFEBRVE, 2008: 62) 

De mesma forma, a base de estruturação do desenvolvimento 

desigual pressupõe o entendimento da dialética da diferenciação e da 

igualização geográfica do espaço, haja vista que este 

desenvolvimento encontra consonância com o ressurgimento do 

interesse pelos ditames marxista para a realização de análises da 

relação socioespacial. E isso nos auxilia a compreender as 

contradições inerentes ao processo de inserção regional de Belo 

Monte e a forma diferenciada como a reestruturação regional redefine 

o papel desenvolvido para cada um dos segmentos sociais atingido e 

para cada porção espacial que eles ocupam. 

A fundamentação básica para se entender a ideologia 

capitalista é a universalização das relações sociais moldadas pela 

dinâmica capitalista em relações permanentes e naturalizadas. A 

lógica da diferenciação espacial que acompanha a estrutura do 

desenvolvimento desigual encontra-se materializada através da 

divisão do trabalho, que por sua vez, encontra-se baseada 

historicamente na diferenciação das condições que a natureza 

apresenta para a compreensão social, impondo possibilidades e 

limites para a produção espacial. 

Essa contextualização espacial é tão perceptível que nos ajuda 

a compreender o processo que Soja (2013) identificou como 
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urbanização regional e coloca a metrópole sob um novo prisma 

analítico. Concernente a isto, ele nos induz a observar que  

Estas novas abordagens regionais não são uma 

alternativa para um foco nas cidades, mas constroem, 

em nossa compreensão do processo de urbanização e 

da metrópole moderna mutante, uma dimensão 
regional poderosa e mais explícita, a ponto de agora 

podermos falar de um processo de urbanização regional 

que vem reformulando radicalmente a estrutura 

metropolitana existente. (SOJA, 2013: 140) 

Lencioni (2017) nos elucida alguns aspectos importantes para 

compreender esse novo momento do processo capitalista que incide 

diretamente na forma como o processo de urbanização se 

reestrutura. No que diz respeito à acumulação produtiva, o processo 

de urbanização e a globalização dois momentos inerentes precisam 

ser destacados, quais sejam o movimento do capital e a valorização 

espacial. Pois,  

Faz parte da racionalidade da acumulação capitalista 

concentrar um grande número de população, renda, 

indústrias de alta tecnologia e trabalho qualificado, bem 

como fazer da metrópole difusa e espraiada 

territorialmente uma única bacia de trabalho e habitat, 

dentre outros aspectos que poderíamos enumerar. 

(LENCIONI, 2017: 89) 

Da mesma forma, a autora, evidencia a importância que os 

fluxos, a integração dos lugares e os ciclos produtivos identificam a 

funcionalidade de cada espaço na nesta nova lógica de acumulação 

capitalista. Os contornos urbanos regionais irão relacionar as novas 

determinações produtivas com as estruturações preexistentes, mas 

não se apresentarão como mera somatória de formas, haja vista que 

A centralização da propriedade do capital coloca sob um 

mesmo poder, um mesmo comando, o processo que 
mobiliza e controla os ciclos de valorização dos capitais 

envolvidos. Esses atributos da propriedade do capital, o 

de dispor ou pôr em movimento o capital e o de 
controlar sua valorização, se realizam através da gestão 

da empresa. Cada vez mais, diante das possibilidades 
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decorrentes da revolução das comunicações e 

informática, o que é importante não é tanto a 
proximidade territorial entre as unidades de produção e 

nem entre a administração dos negócios e a produção 

industrial, mas a capacidade de controle dos vários 
lugares, colocando-os sob um mesmo ciclo de 
movimentação do valor. (LENCIONI, 2017: 98) 

Mesmo que nossa discussão não se estabeleça a partir de uma 

análise metropolitana, já que nossa realidade analítica está numa 

área ainda considerada de fronteira econômica, não podemos nos 

furtar de entender como esta questão posta nas escalas 

macroespaciais terão de alguma forma estímulos espaciais na 

experiência regional. Haja vista que, o AHE Belo Monte está vinculado 

a uma necessidade de sustentação energética que é metropolitana e 

que sua origem não está na resolução de demandas regionais.  

E isto observamos quando analisamos o Mapa 3, que 

demonstra o interesse do grande capital em promover a articulação 

com as necessidades capitalistas posta na IIRSA e materializadas 

através do PAC, com o objetivo de ser um ponto para a interligação 

ao SIN. 
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Mapa 3. AHE Belo Monte como projeto estruturante para a 

interligação ao SIN. 

 
Fonte: NESA (2011) 
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Portanto, a compreensão do processo de urbanização recente 

nos coloca a necessidade de entendermos a ideia de que o nexo 

dinâmico do movimento do capital irá direcionar a configuração 

espacial do urbano regional em cada experiência empírica a ser 

analisada. E isto se evidencia quando compreendemos a ideia de que 

A concentração e a centralização do capital constituem 

conceitos-chaves para se compreender a unidade do 

processo socioespacial e as dinâmicas recentes a partir 
de um olhar que busca apreender o movimento do 

capital, muito importante nessa fase de reestruturação 

socioeconômica sob o efeito da globalização. Mas do 

que isso, possibilitam uma interpretação das relações 
socioespaciais situadas além e aquém dos reflexos da 
globalização. (LENCIONI, 2017: 99) 

Por isso é tão importante que os balizamentos teóricos sejam 

feitos no sentido de relacionar as discussões que estão ocorrendo na 

escala mais próxima aos grandes centros de decisão das 

necessidades capitalistas e a resistência apresentadas pelas escalas 

regionais e locais que são as que evidenciam a materialização das 

intervenções e que convivem com a contradição inerente ao 

processo. E esta discussão será da próxima seção, na qual discutimos 

a materialidade do desenvolvimento regional e as múltiplas escalas 

da qual derivam. 

 

5.3 – Para além do desenvolvimento regional e das múltiplas 

escalas. 

A análise efetivada sobre a relação espacial como um processo 

histórico perpassa por entendê-la como uma totalidade composta por 

significados sociais que a acompanharam desde a concepção primitiva 

do espaço, no qual a sociedade e o estado natural do espaço estavam 

inseridos; passando pela ideia de segunda natureza, que 

representava o rompimento da unidade estabelecida entre sociedade 

e natureza; chegando ao surgimento do Estado, que representaria a 
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real abstração social da natureza. Daí nos apropriarmos do 

pensamento de que o desafio é  

(...) ‘compreender como as transformações locais se 
relacionam com tendências mais amplas’ mediante a 

identificação de ‘correntes turbulentas do 

desenvolvimento geográfico desigual’ que se produzem 
através de processos de neoliberalização. (HARVEY, 

2005, p. 87) 

Pois este é o contexto atual em que as premissas do sistema 

capitalista se estruturam, ou seja, a partir de novos contornos que 

pensam como o modo de produção, o sistema político e as estruturas 

sociais devem ser organizados para melhor responder ao estágio de 

acumulação vivenciado. Da mesma forma não se pode descartar o 

que pensa Brenner et al. (2011) quando este nos alerta para a norma 

que “Intensifica a mercantilização de todas as áreas da vida social e 

muitas vezes mobiliza instrumentos financiadores especulativos para 

encontrar novos nichos de acumulação de capital.” (BRENNER, PECK 

e THEODORE, 2011: 23).  

Essa descrição de processo pode muito bem ser relacionado 

com o que vem sendo vivenciado pela realidade analisada, ou seja, a 

inserção regional do empreendimento Belo Monte. Pois para atender 

as necessidades capitalistas materializa ações que entraram em 

conflito com as experiências espaciais constituídas pelos segmentos 

sociais regionais e locais. Expropriação de território por parte dos 

beiradeiros, reestruturação dos modos de vida dos diversos grupos 

indígenas, redefinição das atividades econômicas por parte do 

empresariado localizados na região de abrangência. 

Durante muito tempo as preocupações teóricas relacionadas 

às escalas e a forma como a relação entre elas eram identificadas, 

unidirecional e objetivamente, sempre a partir da visão da escala 

supranacional dominante. Da mesma forma, essa era a prática 

analítica por todos que tinham como indução científica a utilização da 
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escala como direcionamento. Mas, a tendência atual está voltada 

para a concepção da dinamicidade das relações interescalares. É 

desta forma que exploramos o pensamento de que 

O capital, dizia-se, saltava continuamente entre as 
escalas urbana, regional, nacional e global em busca de 

novas fontes de mais-valia, mas a possibilidade de que 

as hierarquias escalares estabelecidas e de que as 

relações interescalares pudessem ser submetidas a 
uma reestruturação não foi sistematicamente 

explorada. Foram apenas nos anos 1990, com a 

disseminação da pesquisa sobre as dimensões urbanas 
da globalização econômica, que tratamentos 

conceituais historicamente mais dinâmicos da escala 

geográfica e das configurações interescalares foram 
elaborados no seio dos estudos urbanos críticos. 

(BRENNER, 2013: 205) 

Não é à toa que o discurso para o convencimento ideológico de 

Belo Monte se consolida a partir da necessidade de responder 

regionalmente aos preceitos do capital mundial, por conta de 

promover o fortalecimento da escala regional. Essa promoção se 

consolida quando o princípio inovador do AHE Belo Monte se assenta 

na necessidade de materializar inserção do empreendimento e o 

desenvolvimento regional na tentativa de proteger as relações 

capitalistas materializadas localmente em cada um dos municípios 

atingidos.  

Mas como já havíamos suscitados, isso se dá na 

intencionalidade haja vista que, os espaços são tocados pelo capital 

de forma seletiva e com isto temos uma dinâmica diferenciada que 

coloca em questionamento a forma como a diminuição das 

desigualdades espaciais são realizadas. Neste sentido, temos como 

referência a indicação de como o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), apresentado a seguir a partir da Tabela 5 se constitui nas 

últimas décadas e que, de certa forma, demonstra como a estrutura 

social vem se organizando na região do Xingu. 
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Tabela 5. Índice de Desenvolvimento Humano - IDH/M (1991 – 

2010) 

MUNICÍPIOS 1991 2000 2010 

Altamira  0,386 0,534 0,665 

Brasil Novo  0,288 0,433 0,613 

Vitória do Xingu  0,262 0,422 0,596 

Anapu  0,25 0,392 0,548 

Senador José Porfírio 0,253 0,361 0,514 

Gurupá  0,209 0,349 0,509 

Medicilândia  0,293 0,47 0,582 

Pacajá  0,257 0,34 0,515 

Placas  0,276 0,39 0,552 

Porto de Moz  0,218 0,36 0,503 

Uruará  0,298 0,45 0,589 

Fonte: FAPESPA (2019), adaptado. 

Analisando o descrito na Tabela 5 observamos que o universo 

de municípios que compõe a região temos o município de Altamira 

como o que apresenta melhor desempenho nos índices, 

secundarizado por municípios como Brasil Novo e Vitória do Xingu, 

que estão entre os quais recebem compensação financeira de Belo 

Monte. O que nos chama atenção são os índices dos municípios de 

Uruará e Medicilândia, que apresentam uma base produtiva 

assentada em atividades produtivas como a extração madeireira e a 

produção de cacau, respectivamente. 

Até mesmo por conta dos limites que esta leitura de mundo 

nos proporciona, pois não nos possibilita entendermos de maneira 

crítica os processos espaciais atuais, há a necessidade de assumir 

como desafio a superação do deste contexto atual. Isso se deve a 

proliferação de formas espaciais complexas, que cada vez mais 

revelam a dinâmica do capital em intensa movimentação. O que 

pressupõe a emergência de aporte científico que aprimore o rigor 

teórico para entendê-las, e no qual 

Os processos de integração econômica em escala 

mundial e de crescimento urbano acelerado tornam as 
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estratégias de planejamento e política urbana 

tradicionais nessas regiões muito problemáticas, 
enquanto abordagens mais adequadas permanecem em 

um estágio mais experimental. (SCOTT, et al. 2001: 

11) 

É desta forma que se constitui na atualidade uma premente 

necessidade de aprofundarmos a análise de processos que aparentam 

formas espaciais semelhantes, mas que cada vez mais demonstram 

uma intensa complexidade em sua gênese e essência. E esta tem 

sido nossa preocupação, entender que mesmo que a realidade de 

instalação de hidrelétrica na região amazônica seja recorrente nas 

últimas décadas o movimento materializado por Belo Monte 

demonstra uma complexidade, no que diz respeito ao processo de 

realização da mesma e com isso nos pede uma observação que 

considere os avanços e os retrocessos no que diz respeito a resposta 

para as demandas de todos os segmentos atingidos no processo. 

Por isso, nos assentamos no pensamento de que 

Hoje, a globalização trouxe transformações 
significativas na antiga ordem das coisas. Existem 

atualmente muitas experiências institucionais que 

apontam na direção de uma nova organização social e 
política do espaço. Essa nova organização consiste, 

sobretudo na hierarquização de escalas territoriais 

interpenetradas de atividade econômica e de relações 
de governança, variando do global até o local e na qual 

o sistema emergente de cidades-regiões globais se 

destaca. (SOJA ET al. 2001:12) 
 

Este pensamento nos leva a considerar o ambiente inovador 

que Belo Monte estabelece com sua estrutura de tanto tecnológica, 

quanto de sustentabilidade do projeto. Mas, ao relacionar isso com o 

processo de resistência social vivenciado pelo projeto, atrelado a 

expropriação das populações tradicionais e a desestruturação dos 

modos de vida tradicionais, confirmamos mais uma vez que a 

inovação ficou nos documentos constituídos.  

Concernente a isto, torna-se imprescindível compreendermos 

as transformações ocorridas também na ressignificação da região 
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como instrumento conceitual para identificarmos a dimensão de 

como os estímulos, advindos do processo de acumulação 

consolidados na escala mundial, adotam ao incidir sobre espaços, 

ditos de baixa relevância e complexidade econômica, que distam do 

epicentro desses estímulos. 

Novas e complexas formas de disputas espaciais são adotadas 

pelos lugares para promover a sua inserção na dinâmica de 

acumulação do modo de produção capitalista nos ditames da 

neoliberalização. Empiricamente observamos várias experiências 

espaciais, nas quais 

Em alguns casos, isso desencadeou guerras inter-

regionais por novos investimentos, de modo que, 

embora as atividades avançadas se movam 

crescentemente para as principais cidades-regiões, 
outras cidades-regiões pagam atualmente um preço 

elevado – muitas vezes para corporações 

multinacionais – para conseguir atraí-las, 
enfraquecendo ainda mais a capacidade de arrecadação 

fiscal nacional e local para providenciar bens públicos 

que são dolorosamente necessários para competir com 
mais eficiência na nova economia globalmente 

competitiva. (SOJA et al. 2001:22) 

 

No caso específico da região de abrangência de Belo Monte 

aferimos isso quando percebemos a manutenção das estruturas 

tradicionais de controle das ações sociais, exemplo disso a presença 

da força coercitiva do Estado, através da Força Nacional, para 

preservar, não os direitos dos sujeitos e sim assegurar a propriedade 

da NESA, ou quando observamos que o maior quantitativo de 

recursos vinculados ao PDRSX é direcionado para a atuação das 

prefeituras municipais que já detém de orçamento para várias áreas 

do serviço público. Todas essas tratativas se organizam para 

construir um ambiente corporativo para dar segurança a chegada de 

mais capital para explorar a região. 

Consequentemente, a efervescência das transformações 

espaciais vivenciadas na atualidade não se configura como um 

processo inovador no que diz respeito à existência de relação entre as 
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escalas. O que se configura como inovadora é a forma como se tem 

revelado como um processo que requer um aprofundamento teórico 

crítico que dê conta de entendermos a essência e as nuanças deste 

processo. Por isso não nos furtamos de resgatar a premissa que 

consolida a ideia de que 

Embora o capitalismo há muito diferencia-se em 
hierarquias escalares, o atual período de reestruturação 

global induzida pela crise é marcado por 

transformações particularmente profundas da 
organização escalar. Ao longo das últimas três décadas, 

o projeto geoeconômico do neoliberalismo – com sua 

ênfase na mobilidade do capital, nas relações de 

mercado sem restrições, na mercantilização 
intensificada – resultou em um enorme assalto contra 

as escalas estabelecidas de regulação sociopolítica e em 

uma tentativa agressiva de forjar novas hierarquias 
escalares mundiais nas quais a lógica da competição 

desenfreada possa ser institucionalizada. (BRENNER, 

2013: 210) 

E mais uma vez a confirmamos a máxima de que o global se 

materializa regionalmente e localmente. Pois na experiência de Belo 

Monte, essa percepção se estabelece como conduta própria da 

reestruturação regional do médio Xingu, quando verificamos o 

movimento do processo desencadeado desde a escala global, que 

precisa de energia para a sustentação de suas atividades produtivas, 

passando pela escala regional, enquanto escala que aglomera em sua 

configuração os elementos necessários para a apropriação e 

reprodução das condições gerais da produção, e chegando na escala 

local onde se estabelece de forma concreta e real a resistência à esse 

processo.  

Ainda para compreensão do desenvolvimento desigual Smith 

(1988) evidencia a necessidade de se entender as escalas 

geográficas, nas quais o desenvolvimento apresenta formas 

específicas de materialização. A escala urbana expressa 

geograficamente a diferenciação geográfica do capital. A escala global 

expressa mais precisamente a igualização de um modo de produção. 
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A escala do Estado-Nação representa o produto menos direto da 

contradição diferenciação geográfica e igualização do modo de 

produção capitalista. No nosso caso específico optamos por trabalhar 

a escala regional como base principal para a análise das discussões 

referentes a Belo Monte por conta dos objetivos estabelecidos em 

prol da inserção do empreendimento e da busca pelo 

desenvolvimento regional. E é nisto que os determos no capítulo a 

posteriori. 
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CAPÍTULO 6 – REESTRUTURAÇÃO REGIONAL 

(CARACTERÍSTICAS QUE A IDENTIFICAM COMO) PERVERSA. 

 

Com o advento da construção da Usina, a intensificação do 

fluxo migratório, a diversificação dos serviços necessários para o 

pleno desenvolvimento da hidrelétrica, as novas formas de 

espacialização e territorialização começam a ser verificadas, 

principalmente no município de Altamira, que sempre desenvolveu 

um papel espacial de centro regional na dinâmica urbana da 

Amazônia. 

Como um dos principais acontecimentos que expressam este 

pensamento pode ser evidenciado a partir das repercussões espaciais 

vivenciadas pela população atingida por Belo Monte, cuja mensuração 

e acompanhamento é responsabilidade da NESA, impactos esses que 

são das mais diversas magnitudes, como por exemplo: negociação e 

aquisição de terras e benfeitorias, recomposição das atividades 

produtivas, recomposição de infraestrutura básica, acompanhamento 

social, restituição/recuperação de atividade de lazer e turismo, assim 

como a recomposição/adequação dos serviços e equipamentos 

sociais. 

Seguindo a lógica da inter-relação entre as escalas Albagli 

(1999) afirma que as escalas territoriais, por sua vez, do local ao 

mundial, conferem especificidades às práticas que sobre elas 

intervém, expressando distintos níveis de interesse e solidariedade, 

do mesmo modo que tais escalas e práticas encontram-se, cada vez 

mais, mutuamente referenciadas e imbricadas. Estas espacialidades 

são facilmente identificadas quando percebemos diferentes 

espacializações dos segmentos sociais regionais e locais atingidos 

pelo AHE Belo Monte. E isto será discutido nas seções apresentadas a 

seguir. 
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6.1 - Inserção de capital e transformações espaciais de Belo 

Monte, sob o neoliberalismo 

Em vistas a contribuir com o debate, tomamos como ponto 

de análise a relação estabelecida entre produção do espaço e o 

desenvolvimento desigual, destacando as mudanças regulatórias no 

sistema capitalista no contexto neoliberal a partir da década de 1970, 

a qual irá incidir diretamente na implementação de uma política 

territorial que opta pela hidroeletricidade como matriz energética 

brasileira e determina a instalação de grandes empreendimentos 

hidrelétricos na Região Amazônica, tendo como objeto empírico a 

implementação de Belo Monte, no Estado do Pará. 

Para tanto, nos assentamos no pensamento defendido por 

Brenner, Peck e Theodore (2011), no qual os autores afirmam que,  

As geografias da neoliberalização não emanam de um 

ponto de origem para "preencher" outras zonas 
regulatórias geograficamente dispersas. Mas bem pelo 

contrário, e como sublinhamos em nosso esboço de 

definição, estamos tratando de processos multicêntricos 
dependentes de suas próprias trajetórias, processos 

cuja dinâmica evolutiva e consequências político-

institucionais transformam incessantemente as 
condições globais, nacionais e locais em que emergem 

e desenvolvem estratégias de reestruturação 

regulatória em todas as escalas espaciais. (BRENNER, 

PECK e THEODORE, 2011) 

No mesmo direcionamento nos preocupamos em considerar 

o papel desempenhado pelo neoliberalismo no que condiz com a 

perspectiva de que ele ‘produz diferenciação geo-institucional em 

diferentes lugares, territórios e escalas, mas de forma sistemática, 

como um recurso onipresente e endêmico da sua lógica operacional 

básica - diferenciação geopolítica sistêmica’ (BRENNER, PECK e 

THEODORE, 2011).  
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Com isto, defendemos a hipótese de que as materializações 

das transformações espaciais verificadas a partir da instalação da 

hidrelétrica de Belo Monte sofrem influência direta das determinações 

econômicas exercidas na escala global, que buscam a inserção, em 

sua lógica de acumulação, de territórios que até então não 

apresentavam atratividade para a reprodução capitalista.  

Neste contexto, aparentemente as escalas regional e local se 

apresentam como meros receptáculos das externalidades políticas e 

econômicas advindas da escala global. Entretanto, defendemos a 

prerrogativa de mesmo que a magnitude das influências globais se dê 

em grandes proporções são nas escalas regional e local que 

identificamos a natureza da singularidade e da possível contraposição 

a essas determinações.  

Coadunamos com a defesa efetivada por Harvey (2005) de 

que  

O desafio: ‘compreender como as transformações locais se 

relacionam com tendências mais amplas’ mediante a 
identificação de ‘correntes turbulentas do desenvolvimento 
geográfico desigual’ que se produzem através de processos 

de neoliberalização. (Harvey, 2005, p. 87) 

Partimos do pressuposto de que a implantação da hidrelétrica 

segue uma proposta de desenvolvimento econômico elaborado em 

escala global/nacional que desconsidera os interesses dos grupos 

sociais preexistentes na Região do Xingu, desencadeando com isto 

uma nova dinâmica de (re) produção espacial que se materializará no 

município de Altamira com maior intensidade do que nos outros 

municípios.  

É inegável a ampliação das possibilidades da escala regional, 

para agir de acordo com os preceitos globais de atrair para o seu 

território empresas que construam um cenário de competitividade 

que possa agir no desenvolvimento regional. De outra forma, esta 
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escala de atuação tem como diferencial oferecer um ambiente 

integrado culturalmente, enraizado de identidade cultural. Esses dois 

princípios irão ao encontro dos interesses do Estado em recomposição 

ao possibilitar que ele cumpra de maneira eficaz as funções 

capitalistas de acumulação e legitimação, tornando-se impermeável 

perante as demandas sociais e fortalecendo sua hegemonia e 

governabilidade. 

A análise efetivada sobre a relação espacial como um 

processo histórico perpassa por entendê-la como uma totalidade 

composta por significados sociais que a acompanharam desde a 

concepção primitiva do espaço, no qual a sociedade e o estado 

natural do espaço estavam inseridos; passando pela ideia de segunda 

natureza, que representava o rompimento da unidade estabelecida 

entre sociedade e natureza; chegando ao surgimento do Estado, que 

representaria a real abstração social da natureza. 

Com este pensamento verificam-se as bases da 

diferenciação do espaço geográfico que está intrinsecamente colocado 

a partir da mobilização do capital na estruturação da paisagem, e, 

por conseguinte, desenvolve tendências contraditórias na elaboração 

de padrões geográficos. Esta é a manifestação concreta do 

desenvolvimento desigual na produção espacial com regras e normas 

estabelecidas a partir das deliberações capitalistas, atribuindo a 

região como lócus da reprodução das relações de produção social 

cuja mediatização está sendo realizada pelo capitalismo. E isso 

observamos no uso diversificado apresentado no Mapa 5, 

apresentado a seguir. 
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Mapa 5. O uso do território na área de instalação de Belo Monte. 

 
Fonte: NESA (2011), adaptado. 
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Compreender a realidade empírica identificada nesta tese e 

apresentada no Mapa 5, requer que sejam resgatadas concepções de 

reestruturação econômica, política e social, acumulação flexível, 

escalas de poder, inserção regional e (re) produção espacial, entre 

outros temas como forma de entender como os rearranjos 

institucionais serão materializados a partir da implementação da 

hidrelétrica como fruto do movimento do capital e sua inserção no 

espaço, que determinam a configuração atual da Região do Xingu.  

O território são formas, mas o território usado são 

objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço 

habitado. Mesmo a análise da fluidez posta a serviço da 

competitividade, que hoje rege as relações econômicas, 
passa por aí. De um lado temos uma fluidez virtual, 

oferecida por objetos criados para facilitar essa fluidez 

e que são, cada vez mais, objetos técnicos. Mas os 
objetos não nos dão senão uma fluidez virtual, porque 

a real vem das ações humanas, que são cada vez mais 

informadas, ações normatizadas. (SANTOS, 2005, p. 

138). 

Ainda nesta linha de análise Santos (2006) preconiza que a 

verticalidade cria interdependências, tanto mais numerosas e 

atuantes quanto maiores as necessidades de cooperação entre 

lugares. Pois,  

A tendência atual é no sentido de uma união vertical 

dos lugares. Créditos internacionais são postos à 

disposição dos países e das regiões mais pobres, para 

permitir que as redes se estabeleçam ao serviço do 
grande capital. Nessa união vertical, os vetores de 

modernização são entrópicos. Eles trazem desordem 

aos subespaços em que se instalam e a ordem que 
criam é em seu próprio benefício. E a união vertical –

seria melhor falar de unificação –está sempre sendo 

posta em jogo e não sobrevive senão à custa de 

normas rígidas. (SANTOS: 2006, p. 194) 

A redefinição do pensamento desenvolvimentista configura-

se com a emergência da discussão sobre a promoção do 

desenvolvimento a partir das potencialidades endógenas, 

apresentando as especificidades locais como fator primordial para a 
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materialização do desenvolvimento, o local constitui suporte e 

condição para relações globais: é nele que a globalização se expressa 

concretamente e assume especificidades (ALBAGLI, 1999). 

Não se pode negar importância às determinações de caráter 

generalizado como a reestruturação econômico-produtiva, que 

propõe uma redefinição do papel atribuído ao Estado, e 

consequentemente a reafirmação de uma sociedade mais cidadã, 

ambas produzidas pela globalização. Pois,  

O processo de globalização em curso na economia 
mundial tende a ampliar a importância das relações 

internacionais e a disputa pela atração de novos 

investimentos, de que é testemunho a disputa inter-

regional assistida no Brasil, cujo aspecto perverso é 
conhecido como ‘Guerra Fiscal’. Por outro lado, o 

processo de globalização, induzido e potencializado pelo 

desenvolvimento dos modernos sistemas de transporte 
e pela rapidez da transmissão e do acesso à informação 

proporcionada pelo desenvolvimento das 

telecomunicações e da informática, amplia a 

possibilidade da articulação do ‘local’ como o ‘global’, 
superando em parte a relação entre países por uma 

relação direta de cada região produtiva ao mercado 

mundial. (DINIZ, 2015: 36) 

Partindo do pressuposto de que o ordenamento territorial é 

uma prática inerente ao Estado que visa restabelecer a relação 

homem – natureza tendo como matriz a harmonia entre as diferentes 

formas de ocupação do território e o desenvolvimento econômico, 

entende-se o papel importante exercido pelo planejamento ambiental 

como instrumento essencial para a execução das políticas públicas 

que visem o desenvolvimento de forma a abarcar todos os aspectos 

socioeconômicos, os quais emanem das diretrizes firmadas pelo 

município como real conhecedor das especificidades locais. 

Isto significa dizer que as regiões, atualmente, têm a 

necessidade de implantar uma base material e técnica que dinamize a 

aplicação de políticas públicas cuja finalidade seja a racionalização do 
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uso dos recursos naturais, assim como, o ordenamento da 

apropriação do espaço geográfico, tornando viável o crescimento 

econômico e primando pela equidade social e com isto alcance o 

desenvolvimento regional. 

Neste sentido, identificamos a importância do papel 

desempenhado, na atualidade, pelo desenvolvimento regional na 

busca pela homogeneização do modo de produção capitalista no 

espaço, mas a ação seletiva e segregadora do capital gera 

fragmentação e aprofunda as diferenciações regionais que estão cada 

vez mais explicitas na configuração do espaço regional da área de 

abrangência de Belo Monte. De certa forma, estas diferenciações são 

fruto da. 

‘A inserção subordinada do país à nova (des) ordem 

internacional, pondo uma pá de cal no modelo 

desenvolvimentista. No novo projeto (o da integração 
competitiva), a busca da equidade deu lugar ao 

conceito de eficiência econômica, o emprego passou a 

ser menos importante que a competitividade e o Estado 

se retirou de arenas estratégicas, ampliando as bases 
para a retomada de fluxos de capital internacional. 

(CAIADO, RIBEIRO E AMORIM, 2004, p. 67) 

Neste processo de homogeneização/fragmentação torna-se 

imprescindível observarmos a intensificação de outra perspectiva 

espacial, a hierarquização. Cada vez mais esta hierarquização surge 

como fruto da intensa guerra fiscal, que de acordo com Caiado et al. 

(2004), no qual  

A guerra fiscal tem promovido a implantação de certos 

investimentos em regiões de menor tradição industrial, 

gerando alguma desconcentração em setores 
específicos notadamente naqueles intensivos em mão-

de-obra. (CAIADO, RIBEIRO E AMORIM, 2004, p. 77) 

Salvo as devidas proporções, uma forma adaptada a realidade 

amazônica da guerra fiscal já podia ser observada antes da instalação 
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de Belo Monte, pois quando verificamos um dado referente a 

tributação, demonstrado na Tabela 6 apresentada a seguir. 

Tabela 6. Transferências Constitucionais (ICMS, FPM, IPI E 
FUNDEB), 1997 A 2010 

MUNICÍPIOS 1997 2000 2010 

Altamira   R$  13.162.011,36   R$ 18.918.727,00   R$  9.050.432,08  

Brasil Novo   R$    1.607.240,52  R$    3.334.548,00   R$ 15.080.087,57  

Vitória do Xingu  R$    1.614.959,70   R$   3.080.541,00   R$   9.944.725,61  

Anapu R$      641.099,42  R$   2.584.062,00   R$ 18.165.377,65  

Senador José 
Porfírio  

 R$    2.636.507,62   R$   4.278.455,00   R$ 13.592.123,51  

Gurupá   R$    2.402.232,30   R$   4.324.334,00   R$ 26.870.034,00  

Medicilândia  R$    2.500.469,97   R$   6.135.564,00   R$ 18.596.921,62  

Pacajá  R$    2.811.719,18   R$   5.562.725,00   R$ 29.086.487,30  

Placas  R$      659.369,29   R$   3.113.790,00   R$ 15.326.931,28  

Porto de Moz  R$    2.304.267,50   R$   6.103.677,00   R$ 32.676.054,33  

Uruará  R$    3.464.935,76   R$   7.103.704,00   R$ 31.160.404,37  

Fonte: FAPESPA (2019), adaptado. 

Verificamos que há uma expressiva movimentação financeira 

mesmo nos municípios economicamente menos dinâmicos, como por 

exemplo Gurupá e Pacajá. Mas esses valores não necessariamente 

podem ser transformados em infraestrutura econômica, como 

melhoramento do ambiente produtivo, ou social, como melhoria dos 

serviços e equipamentos sociais. 

 

6.2 – Belo Monte como catalisador produção espacial e 

desenvolvimento desigual. 

No âmbito do debate contemporâneo sobre produção do 

espaço e desenvolvimento desigual alguns recursos naturais 

assumem dimensões específicas transformando-se em uma 

preocupação central no que diz respeito às possibilidades de 

desenvolvimento da sociedade. Partimos do pressuposto de que o 

espaço geográfico enquanto produto, condição e meio da ação 

humana que, busca de adequar-se e/ou adequar o meio de inserção 
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para que dele saiam os recursos e as possibilidades necessários para 

a reprodução social da lógica capitalista.  

Desta forma, o espaço analisado, a Região do Xingu, é uma 

realidade em constante transformação, e, portanto, deve ser 

analisada a luz das categorias espaciais que melhor podem evidenciar 

os processos espaciais que se pretende analisar, considerando a 

historicidade dos processos sociais, condições socioeconômicas de 

produção dos fenômenos e contradição das relações sociais. Sendo 

que, 

Não se pode dizer que o espaço seja produto como 

outro objeto ou soma de objetos, coisas ou coleção de 
coisas, mercadoria ou conjunto de mercadorias. O 

espaço estaria essencialmente ligado a reprodução das 

relações sociais de reprodução. O espaço seria, desse 
modo, uma espécie de esquema num sentido dinâmico 

comum as atividades diversas, aos trabalhos divididos, 

à cotidianidade, às artes, aos espaços efetuados pelos 

arquitetos e pelos urbanistas. (LEFEBVRE, 2008: 48) 

A ideologia que se constrói para a defesa do projeto Belo 

Monte como proposta de desenvolvimento regional é a da 

necessidade de diminuição do desperdício seja ele de recursos 

naturais propriamente ditos ou de mão-de-obra. Esta é uma visão 

compartilhada por muitos autores, de que o conceito de 

desenvolvimento econômico deu fundamento a uma ideologia 

altamente otimista que previa o crescimento indefinido a partir da 

inserção de tecnologia no território.  

De acordo com o que observamos no Mapa 6, com a 

construção de Belo Monte há a materialização dessa inserção de 

tecnologia na região, que passa a compor a base tecnológica que 

possibilita a dinamização na distribuição de energia para além da 

região e estabelece os fundamentos de que sua importância regional 

só consegue ser vislumbrada quando confrontada com o seu 

desempenho energético no Sistema interligado.  
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Mapa 6. AHE Belo Monte e Linha de Transmissão de energia 

extrarregional. 

 
Fonte: NESA (2011), adaptado. 
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Desta forma, pensar na instalação do AHE Belo Monte no rio 

Xingu, passa a ser compreendido um processo de dinamização 

espacial quando propõe uma forma diferenciada de utilização cada 

vez mais intensivo de capital, redução do uso de mão-de-obra 

tradicional do local e extensiva extração dos recursos naturais.  

É desta forma que observamos as transformações espaciais 

desencadeadas a partir da instalação de Belo Monte, assim como a 

materialização das intervenções para a estruturação dos espaços 

interessantes para que a lógica capitalista se consolide, numa 

tentativa, muitas das vezes exitosa, de preparar a base material para 

a produção e reprodução do modo de produção. Concomitante a este 

cenário, ocorre à materialização das contradições inerentes as 

relações sociais no bojo do capitalismo. Neste sentido nos baseamos 

nas ideias de Smith (1988), quando este afirma que 

(...) as tendências contraditórias para a diferenciação e 
para a igualização determinam a produção capitalista 

do espaço. (...)essa contradição que surge no âmago 

do modo de produção capitalista inscreve-se na 
paisagem como o padrão existente de desenvolvimento 

desigual. (SMITH, 1988: 149) 

No mesmo direcionamento assumimos com ponto principal de 

nossa análise a formulação de que “(...) a desigualdade espacial não 

tem sentido algum, exceto como parte de um todo que é o 

desenvolvimento contraditório do capitalismo.” (SMITH, 1988: 151). 

Ou seja, toda determinação que é induzida e/ou realizada pelos 

agentes hegemônicos da sociedade serve ao propósito mais amplo de 

promover o desenvolvimento da nação brasileira. E com isto a região 

de instalação de Belo Monte irá materializar esse processo de forma 

intensa devido, principalmente, a rapidez com que essas 

transformações irão ocorrer. 
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Com isto tornam-se cada vez mais evidente as disparidades 

regionais que se aprofundam no território nacional, pois concordamos 

com a premissa apresentada por Smith (1988), de que 

Numa economia mais desenvolvida, a apropriação das 
vantagens naturais deixa de ser acidental. Com efeito, 

as diferenças naturais são internalizadas como base 

para uma diferenciação social sistemática do processo 

de trabalho. As diferenças qualitativas na natureza se 
traduzem em diferenças qualitativas e quantitativas na 

organização social; a divisão social do trabalho 

expressa-se espacialmente. (SMITH, 1988: 152-3) 

Nesse contexto, o Estado tem um papel importante como 

regulador do processo de desenvolvimento econômico ao buscar uma 

harmonia possível entre os interesses e as práticas de base 

econômica, reafirmando sua função de propiciar a acumulação e a 

reprodução da lógica capitalista. E com isto conduz ao acirramento 

das desigualdades regionais presentes no espaço geográfico 

brasileiro. 

Partimos do pressuposto de que, mesmo com a necessidade 

de que a produção capitalista do espaço se concentra na 

diferenciação e desigualdade, não se justifica a ampliação das 

disparidades regionais produzidas na ânsia de obter 

desenvolvimento. No entanto, o que impera é a afirmativa de Smith 

(1988), de que é 

Inerente à produção global do espaço relativo está uma 

tendência para a igualização das condições de produção 

e do nível de desenvolvimento das forças produtivas. 
Esta aniquilação do espaço pelo tempo é o resultado, 

ainda que nunca totalmente realizado, dessa tendência. 

Em constante oposição à tendência para a 
diferenciação, a tendência para a igualização e a 

contradição resultante são os fatores determinantes 

mais concretos do desenvolvimento desigual. (p. 163) 

As particularidades da diferenciação regional são 

acompanhadas por forma também diferenciadas de transformações 
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espaciais que, por conseguinte apresentam disparidades 

socioespaciais, nas quais percebemos intervenção do Estado nas 

regiões menos dinâmicas do território brasileiro como uma forma de 

sustentar a mudança na dinâmica urbana e regional. 

Investe-se, então, na produção de um ambiente construído 

que materializa no espaço geográfico a acumulação, a concentração e 

a centralização do capital. Esse processo descreve a maneira como a 

inserção de Belo Monte foi desenvolvida e se relaciona com as demais 

áreas da sua região de abrangência. Sendo assim, observamos as 

diferenciações materializadas entre os municípios que compõe a 

referida região. 

Neste contexto torna-se imprescindível a compreensão de que 

dada as desigualdades e desequilíbrios regionais, vivenciados a partir 

da realidade espacial de Belo Monte, e inerentes a lógica de 

reprodução capitalista na Amazônia, ocorrerá uma superposição de 

escalas de decisão incidindo na delimitação espacial da AII Belo 

Monte, desencadeando com uma nova realidade para a região que 

recebe as intervenções do projeto. Com isto, cria-se um ambiente de 

conflito, cujos interesses estarão materializados na configuração 

espacial vigente. Pois, de acordo com Trindade Jr. (2010)  

Os desdobramentos desses discursos se dão em vários 

níveis. O primeiro deles diz respeito à inserção regional 
dos “grandes objetos”. É preciso reafirmar, segundo a 

lógica das empresas, que esse novo arranjo técnico 

imprimido ao espaço regional possui uma pertinência, 
ainda que na prática a relação dos “grandes objetos” 

com a região caminhe em outra direção. Isso porque há 

uma recusa do arranjo espacial já existente, negando-o 

como parte da nova lógica imposta. A floresta e os rios, 
por exemplo, que na lógica anterior eram vistos em 

suas dimensões múltiplas (recursos, circulação, lúdica, 

lazer, uso doméstico e representações simbólico-
culturais), numa relação em que a interação homem-

natureza tendia a expressar uma forte organicidade, na 

nova lógica urbana dos “grandes objetos” tornam-se 
principalmente fontes de recursos e, secundariamente, 
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espaços de lazer e contemplação. (TRINDADE JR., 

2010: 131) 

Como resultado desse processo temos a instalação, ainda na 

atualidade, de pontos economicamente dinâmicos, como Belo Monte, 

que desencadeiam em seu entorno espaços socialmente segregados, 

cuja jurisdição territorial é desenvolvida de forma particular entre as 

diversas escalas de poder, concomitante a este processo temos uma 

configuração regional altamente excludente. Como superação desta 

lógica, aferimos ao processo de inserção regional dos 

empreendimentos hidrelétricos o papel de assegurar maior equilíbrio 

entre os interesses e necessidades geradas nas esferas 

local/regional/global.  

Da mesma forma, as crises no modo de produção é que 

determinam o ritmo da acumulação, haja vista a vulnerabilidade do 

capital fixo que pode levar a uma desvalorização local, e pressupõe 

uma revalorização, dependente da dinâmica capitalista a ser 

investida, o que nos leva a ideia de equilíbrio espacial como 

necessária para medir os limites a serem ultrapassados pelo capital. 

São esses movimentos que concorrem para ditar o ritmo cíclico da 

acumulação capitalista.  

O nível das desigualdades regionais e sociais 

seguramente as transforma em um forte problema 
político e em pressões regionalistas sobre o governo 

federal, obrigando-o a estabelecer ações de política 

econômica com vistas ao desenvolvimento das regiões 

mais atrasadas, inclusive como pré-condição para a 
manutenção do pacto federativo e da governabilidade 

do país. (DINIZ, 2015: 40) 

No mesmo sentido, nos apropriarmos do pensamento de 

Harvey (2005) de que o desafio é  

(...) ‘compreender como as transformações locais se 
relacionam com tendências mais amplas’ mediante a 

identificação de ‘correntes turbulentas do 

desenvolvimento geográfico desigual’ que se produzem 
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através de processos de neoliberalização. (HARVEY, 

2005, p. 87) 

Pois este é o contexto atual em que as premissas do sistema 

capitalista se estruturam, ou seja, a partir de novos contornos que 

pensam como o modo de produção, o sistema político e as estruturas 

sociais devem ser organizados para melhor responder ao estágio de 

acumulação vivenciado pela região do Xingu revelam o modo como se 

processa o crescimento econômico, com apropriação de espaços 

tradicionais e comprometendo o meio ambiente, seguramente 

prejudica o próprio crescimento, pois inviabiliza um dos fatores de 

produção: o capital natural. A degradação ou destruição de um 

ecossistema compromete a qualidade de vida da sociedade, uma vez 

que reduz os fluxos de bens e serviços que a natureza pode oferecer 

à humanidade.  

No entanto, as bases para essa nova proposta de 

desenvolvimento, não se encontram formadas. Haja vista que,  

A produção do espaço territorial pela qual, a partir de 

um espaço anteriormente voltado ao desdobramento de 

modos pré ou paleocapitalistas, o Estado produz 

infraestruturas e remaneja o espaço jurídico de modo a 
permitir o desdobramento da produção monopolista do 

espaço social, cujas linhas gerais ele próprio fixa, leva o 

problema a seu paroxismo. Porque não se trata mais de 
indenizar o antigo usuário do antigo espaço social, mas 

de remodelar os equilíbrios sociais regionais 

modificando ritmos ‘espontâneos’ da articulação dos 

modos de produção. (LIPIETZ, 1988: 157) 

Numa de suas principais assertivas acerca do desenvolvimento 

desigual, Smith (1988) afirma que o capital com sua intrínseca 

necessidade de acumulação e reprodução, enquanto modo de 

produção hegemônico, concorre para a transformação das relações 

sociedade e natureza para a realização cada vê mais real da 

acumulação e riquezas. Estas transformações derivam, 

principalmente, em apropriação da natureza e na produção espacial 
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desigual. Desta forma, apresenta como temática principal a ideia de 

que “o desenvolvimento desigual é o processo e o padrão concreto da 

produção da natureza sob o capitalismo” (Smith, 1988: 20). 

Reforçamos ainda este pensamento quando compreendemos que  

O desenvolvimento desigual é, no mínimo, a expressão 

geográfica das contradições do capital. A fixação 
geográfica do valor de uso e fluidez do valor de troca 

traduzem-se nas tendências para a diferenciação e para 

a igualização. (...) A missão histórica do capital é o 
desenvolvimento das forças de produção por via da 

qual a igualização geográfica das condições e dos níveis 

de produção torna-se possível. A produção da natureza 
é a condição básica para a igualização, mas a 

igualização é continuamente frustrada pela 

diferenciação do espaço geográfico. (SMITH, 1988: 

217) 

Como resultado reafirmar-se que o advento da reestruturação 

capitalista que ocorre em escala global promove uma maior dinâmica 

no setor econômico, requerendo uma base estrutural normativa que 

suportasse para as mudanças que vem se processando no decorrer 

do tempo. Com isto, percebe-se que há uma nova concepção do que 

seria esta base estrutural, um Estado que não se encerraria em ser 

uma entidade centralizada e autoritária, mas sim um Estado 

permeável às novas demandas da sociedade em prol do 

desenvolvimento regional. 

E estas discussões perpassam pela compreensão da forma 

como os segmentos sociais estão organizados e de que maneira 

materializam suas ações em prol da defesa de seus direitos 

fundamentais. Ao relacionarmos a materialização do AHE Belo Monte 

e suas derivações espaciais observamos a base dos conflitos que 

ocorrem ainda na atualidade quando pensamos na estruturação 

regional. E essa discussão estará presente, como discussão central, 

no próximo capítulo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada vez mais estão sendo colocados desafios para a ciência o 

qual seja o de entender de que forma estão sendo materializadas as 

articulações entre as escalas globais e locais levando em 

consideração a globalização da economia, a competição por mercados 

e a inovação tecnológica que configuram as formas espaciais, e, 

sobretudo na escala local. Daí a necessidade de se analisar a 

configuração técnica do território a partir de uma lógica que 

demonstre o conflito existente entre o ato de produzir e ato de viver, 

utilizando como base empírica os rebatimentos territoriais da AHE 

Belo Monte. 

Compreender a realidade empírica identificada neste ensaio 

requer que sejam resgatadas concepções de reestruturação 

econômica, política e social, acumulação flexível, escalas de poder, 

inserção regional e (re) produção espacial, entre outros temas como 

forma de entender como os rearranjos institucionais serão 

materializados a partir da implementação da hidrelétrica como fruto 

do movimento do capital e sua inserção no espaço, que determinam a 

configuração atual da Região do Xingu.  

Neste sentido, a reestruturação regional pela qual a região 

diretamente afetada pelo empreendimento vem passando nos últimos 

anos demonstra as contradições do modelo de desenvolvimento 

implantado, juntamente com as marcas modernizantes que o 

acompanham que podem ser facilmente visualizados na configuração 

espacial da área. Desta forma é facilmente identificável o surgimento 

de novos recortes espaciais, desencadeando, assim uma nova 

funcionalidade espacial, na qual se materializam as condições gerais 

de produção como expressão das verticalidades em contraposição ao 

espaço menos dinâmico economicamente.  
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A dinâmica espacial, determinada pelas necessidades 

subjacentes ao processo de acumulação capitalista, conforma o 

aprofundamento das diferenciações entre os lugares. Daí deriva a 

necessidade de discutirmos teoricamente os contornos do processo 

de urbanização que se consolida regionalmente. Assumir essa 

afirmação como norte científico a ser buscado consolida o 

pensamento de que  

A urbanização regional não somente pode ser definida 

em múltiplas escalas do local ao global; pode-se 
também argumentar de forma persuasiva que uma 

peculiar convergência escalar vem ocorrendo no 

crescimento de cidades-região ou cidades regionais. As 
escalas urbana, metropolitana e regional subnacional 

parecem estar se amalgamando em muitas partes do 

mundo, resultando no surgimento do que alguns agora 

chamam de regiões de megacidades, megarregiões, 
regiões megalopolitanas, galáxias regionais ou mesmo 

regiões-Estado, imensas redes regionais de 

aglomerações. (SOJA, 2013: 157-8)  

A partir dessas colocações reafirmamos a necessidade de 

assentarmos nossas discussões atuais no resgate conceitual que 

envolve região-escala-reescalonamento como forma de fortalecer o 

debate relacionado às novas abordagens do desenvolvimento urbano 

regional, que no âmbito da globalização apresenta formas espaciais 

complexas. O fundamental nesse percurso teórico é compreender que 

para além do desenvolvimento urbano regional, e as múltiplas 

escalas inerentes a esse desenvolvimento, está a manutenção do 

funcionamento, dinâmico e complexo, do processo de acumulação 

capitalista. 

O processo de implantação da UHE Belo Monte tem como 

marco inicial o projeto para a instalação de um complexo hidrelétrico 

que dimensionou a construção de duas usinas, Kararaô e Babaquara, 

como fruto de um plano de desenvolvimento regional baseado na 

exploração do maior complexo hidráulico na bacia do 

Xingu/Pará/Amazônia. Tendo a Volta Grande do Xingu o maior 

desnível de um tributário próximo ao rio Amazonas, 
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aproximadamente 70 metros. Na década de 2000 ocorreu um 

redimensionamento do projeto resultando na proposta em vias de 

instalação na região e que passou a ser denominado de AHE Belo 

Monte.  

Ainda relacionado a essa preocupação Lefebvre (2008) afirma 

que,  

Não se pode dizer que o espaço seja produto como 

outro objeto ou soma de objetos, coisas ou coleção de 

coisas, mercadoria ou conjunto de mercadorias. O 

espaço estaria essencialmente ligado a reprodução das 
relações sociais de reprodução. O espaço seria, desse 

modo, uma espécie de esquema num sentido dinâmico 

comum as atividades diversas, aos trabalhos divididos, 
à cotidianidade, Às artes, aos espaços efetuados pelos 

arquitetos e pelos urbanistas. Seria uma relação de 

suporte de inerências na dissociação, de inclusão na 

separação. A ideologia coincide com a prática: a 

separação na sociedade burguesa. (p. 48) 

A busca pela homogeneização da lógica capitalista, ao 

estruturar a competitividade e a seletividade espacial, irá 

desencadear um intenso processo de fragmentação, e, 

concomitantemente, implementará e consolidará a hierarquização 

espacial na região de incidência da hidrelétrica. Como base desse 

pensamento, consideramos a afirmativa de Lefebvre (2008) de que  

O espaço inteiro torna-se o lugar da reprodução das 

relações de produção. A natureza, como espaço, com o 

espaço, é simultaneamente posta em pedaços, 

fragmentada, vendida por fragmentos e ocupada 
globalmente. É destruída como tal e remanejada 

segundo as exigências da sociedade neocapitalista. 

(LEFEBVRE, 2008, p. 53) 

As transformações espaciais têm sido vivenciadas de forma 

significativa para a superação dos problemas desencadeados pela 

instalação da hidrelétrica, pois diferentemente do que aconteceu em 

décadas passadas, atualmente temos uma base democrática da 

sociedade, o avanço tecnológico dos últimos tempos e a amplitude do 
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debate ambiental nas suas várias concepções. Como resultado de 

nossa análise foram elencadas as seguintes constatações:  

1) ao identificamos o objetivo de implantação da AHE Belo 

Monte e confrontá-lo com a realidade na região temos a clareza de 

que o projeto não foi elaborado para atender as demandas locais;  

Neste sentido, Belo Monte cumpre sua função produtiva 

quando se estabelece como um elo tecnológico como o SIN e se 

articula com esse sistema em sua relação de gerar e transmitir 

energia elétrica para a manutenção da base produtiva brasileira que 

está fora da sua região de abrangência. 

2) apesar dos esforços empreendidos para minimizar impactos 

e superar os problemas socioambientais acarretados o desafio 

espacial ainda se apresenta, qual seja: compatibilizar a viabilidade 

econômica, ambiental e social através de uma real inserção regional 

do empreendimento;  

O fortalecimento das determinações ambientais, a maior 

participação da população no planejamento e gestão do processo de 

implantação e até mesmo, a construção dos planos ambientais com 

todo um aparato legal não conseguem deter o intenso processo de 

pressão ambiental e risco ao uso dos recursos naturais na região do 

Xingu. 

3) a preponderância da lógica econômica, pela necessidade de 

geração de energia como subsídio para o desenvolvimento nacional, 

subjuga as necessidades especificas dos segmentos sociais regionais 

e locais (ONG’s, Igreja, movimentos sociais organizados, indígenas, 

beiradeiros, entre outros), utilizando para este intento toda a base 

normativa e ideológica do Estado, ocasionando desta forma uma 

reconfiguração espacial da região.  

Essa afirmação é perceptível quando relacionamos os 

mecanismos e normativas construídas para direcionar as ações de 

Belo Monte e, mesmo assim, os problemas e questionamentos 

historicamente relacionados com a instalação de hidrelétricas na 
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Amazônia se repetem nessa realidade de forma até mesmo ampliada 

como no caso dos beiradeiros e dos grupos indígenas. 

4) a convivência com realidades espaciais que marcam as 

paisagens de grandes centros urbanos com deslocamento 

compulsório, déficit de posto de trabalho, descompasso entre o 

aumento da arrecadação tributária e a proliferação de problemas 

socioambientais e redução da esfera e da capacidade de decisão e 

ação dos poderes locais e regionais. 

No contexto de inserção de hidrelétricas na Amazônia, 

aparentemente as escalas regional e local se apresentam como meros 

receptáculos das externalidades políticas e econômicas advindas da 

escala global. Entretanto, defendemos a prerrogativa de mesmo que 

a magnitude das influências globais se dê em grandes proporções são 

nas escalas regional e local que identificamos a natureza da 

singularidade e da possível contraposição a essas determinações.  

A realidade política de Belo Monte nos possibilitou observar 

mudanças na atuação das esferas de poder público no que diz 

respeito a aplicação de políticas públicas de promoção do 

desenvolvimento, seja econômico e/ou socioambiental. Estas saem 

da agenda da esfera pública para, cada vez mais, serem 

responsabilidades compartilhadas entre o poder público e a iniciativa 

privada. Neste sentido, temos como exemplo a efetivação das PPP’s 

ganham destaque nos debates nacionais na busca pelo 

desenvolvimento regional. 

Tendo em vista o processo de transformações regionais chega-

se à conclusão de que a intervenção estatal para a inserção regional 

de empreendimentos hidrelétricos este sempre esteve atrelada aos 

fatores econômicos e políticos característicos de cada época histórica, 

servindo de base de apoio ideológico para a constituição de uma 

relação preestabelecida de reestruturação regional, que aponta para 
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uma materialização perversa ao destituir segmentos sociais de seus 

territórios, ao desestruturar a base econômica atrelada as atividades 

tradicionais desses segmentos . No entanto, não podemos negar que 

a escala regional se institui como possibilidade de resistência e base 

material para a superação dos problemas econômicos e sociais 

desencadeados na instalação de Belo Monte.  

A realidade presenciada na região do Xingu revela que a ela 

pode ser caracterizada como instrumento de barganha perante as 

outras esferas públicas no sentido de promover a apropriação do 

espaço público e a manutenção de interesses particularizados. 
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