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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as transformações territoriais e político-

institucionais e suas implicações para o desenvolvimento local na microrregião de Tucuruí, 

Estado do Pará, Amazônia brasileira. Analisa-se a relação entre as mudanças na 

organização do território e as novas formas de gestão político institucional e territorial 

emergentes na área. 

O trabalho está dividido em Quatro fases: a primeira sobre a relação entre grandes 

projetos de investimentos e o desenvolvimento regional; a segunda sobre a implantação de 

UHE’s e suas implicações na organização do território na Amazônia; a terceira sobre a 

redivisão político-administrativa na área de Tucuruí e na atual fase sobre as formas de 

gestão do território e suas relações com o desenvolvimento local. 

A construção da Usina Hidrelétrica Tucuruí, no período entre 1975 a 1985, 

representou o principal fator de indução de mudanças na área. Aliada às mudanças de 

natureza sócio-ambiental inerente a implantação desses empreendimentos, destacamos 

aquelas referentes à organização territorial e ao arranjo político – institucional local. 

O reordenamento territorial: nas formas de uso do território, no aporte demográfico, 

na rede de cidades e no sistema de circulação foi seguido de alterações sócio-políticas com 

a emergência de novas territorialidades. Conflitos em torno do uso preferencial dos recursos 

locais e as necessidades de controle e regulação social, induziram o surgimento de novas 

figuras político-administrativas, os novos municípios. 

Após a construção da UHE e o reordenamento territorial, novos desafios se 

impuseram face ao novo papel desempenhado pela microrregião no âmbito da divisão do 

                                                 
1 O presente trabalho é resultado de pesquisas que vêm se desenvolvendo na região de Tucuruí pelo 
Depto de Geografia da UFPa desde 1994. O presente trabalho é fruto do projeto de pesquisa 
Municipalização do território na Amazônia: reordenamento territorial e a criação dos novos municípios 
no Estado do Pará: 1982 – 1996. (Proint/Degeo/UFPa).  
2 Geógrafo, Doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, Professor do Depto de 
Geografia da Universidade Federal do Pará. Degeo 
gilrocha@ufpa.br 
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trabalho: como internalizar os benefícios gerados pela implantação do grande projeto de 

investimentos? 

2. A CRISE ENERGÉTICA, OS GRANDES PROJETOS MÍNERO-INDUSTRIAIS E A 
CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTICAS NA AMAZÔNIA: UHE TUCURUÍ 

A compreensão dos fatores que concorreram para a construção da Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí implica que se discorra, em primeiro lugar, sobre as transformações que desde o 

final da década de 60 e mais precisamente a partir de 1973 vêm se processando em nível 

de economia mundial. Ao lado disso, convém compreender o papel do Brasil, -e 

particularmente da Amazônia- assume desempenhar, ajustando-se ao modelo da nova 

divisão internacional do trabalho. Com efeito, o quadro que então se origina induz a redefinir 

os processos de alocação de investimentos, de forma que a construção do grande projeto 

hidrelétrico de Tucuruí vem se consolidar no âmbito de um novo padrão que conjuga, ao 

mesmo tempo, lógicas aparentemente opostas: a Usina Hidrelétrica de Tucuruí passa a ser 

a expressão tanto das razões do capital como das razões do Estado num contexto de crise 

econômica e energética mundial. 

2.1 A Crise Energética e a Relocalização da Atividade Industrial 

É sobejamente conhecido que, no final da década de 60 e início da década de 70, a 

economia mundial entra em grave crise. Para muitos autores, o primeiro choque do petróleo, 

em 1973, representa a acentuação de uma crise que já há muito vinha se evidenciando, 

sobretudo nas economias centrais. Desde então, vivencia-se um período transitório no 

regime de acumulação, marcado por importantes mudanças na forma de organização da 

produção, tendo como sustentáculo os novos padrões tecnológicos (RC & T) e, associado a 

essas inovações, uma nova divisão internacional do trabalho que se estrutura em escalas 

geográficas diferenciadas (nacional, regional e local). (CASTELLS,1986:13). 

A internacionalização das relações econômicas – tornada possível pelos avanços 

tecnológicos – e as formas de flexibilização geradas no seu interior, ao alterar os 

mecanismos de articulação entre as escalas geográficas, incidem diretamente na dinâmica 

do uso capitalista do território, dinâmica na qual a localização geográfica e as possibilidades 

de alocação de capital e trabalho se vêem profundamente alteradas. O “padrão keynesiano 

de solidariedade espacial, desenvolvido no plano nacional” (FARIA,1992 apud LÉVI,1996) 

tende a ser suplantado pelos fluxos globais de capital. As políticas nacionais de 

desenvolvimento passam a ser condicionadas pelos novos imperativos de acumulação 

capitalista. CASTELLS (1986:13), acentua que esses processos têm implicado “a 

reorganização completa das economias mundiais e de sua estrutura espacial, sobretudo nos 

países desenvolvidos ou mais recentemente industrializados”. 
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Isto se torna evidente frente à rapidez das inovações tecnológicas que tendem a influir 

decisivamente na permanência e funcionalidade das formas espaciais estabelecidas. No 

que diz respeito especificamente à atividade industrial, as novas exigências de produtividade 

e de competitividade tendem a tornar as plantas industriais construídas, disfuncionais, 

obsoletas, “que em curto espaço de tempo, encontram-se praticamente inservíveis como 

demonstram os vários “parques industriais” dos países centrais, que hoje apresentam-se 

como edifícios industriais vazios”3 . 

Essa reestruturação da economia mundial e de gestão de uma nova divisão 

internacional do trabalho, fundada na concentração espacial de atividades estratégicas – 

alta tecnologia , biotecnologia, micro-eletrônica e automação , química fina...- nos centros 

mundiais, na produção organizada a partir da fragmentação e da dispersão de todas as 

unidades produtivas, desindustrialização das velhas regiões manufatureiras dos países 

industrializados e na relocalização significativa da produção industrial para regiões 

produtoras daqueles países (TARSITANO NETO,1993), tem estimulado igualmente a 

relocalização de atividades industriais eletro-intensivas para regiões periféricas dos países 

do terceiro mundo. 

Frente à elevação dos preços do petróleo, a produtividade declinante e a competição 

internacional, a permanência e/ou a reimplantação dessas atividades nos países centrais 

tornaram-se inoperantes. Nesses países, até 1971, concentravam-se cerca de 95% das 

indústrias altamente intensivas em energia. É importante frisar que, dentre essas indústrias, 

destacam-se aquelas ligadas diretamente à produção de alumínio primário, principal produto 

intensivo em energia, sob o comando do cartel formado pelas seis irmãs (quatro delas na 

América do Norte –a ALCAN, a ALCOA, a REYNOLDS e a KAISER –e, duas européias –a 

TECHINEY e a ALUSISSE). 

A permanência constituía fator que elevaria os custos de produção, em vistas de que 

esses países se afiguravam como fortemente dependentes de fontes não-renováveis de 

energia como derivados de petróleo, carvão mineral, gás natural e urânio. A 

termoeletricidade estabelecia-se como a forma básica de geração de energia, 

principalmente no Japão, Alemanha e França. No início da década de 70, as fontes não 

renováveis respondiam por quase 96% do consumo energético de países como os Estados 

Unidos e Japão, além dos países centrais da Europa Ocidental. Entre 1985 a 1987, a 

produção de eletro-intensivos baixou para 800 mil toneladas nos Estados Unidos,. Na 

Europa, essa produção ficou entre 600 mil e 700 mil toneladas. Particularmente, na 

Alemanha Ocidental, a produção correspondente ao período de 1978 a 1987 ficou 

                                                 
3 FIQUILIVICH, S. &  LARELLI, E. Inovación Tecnológica y Reestruturação Desigual del Território: 
países desarrolados – América latina. In: Revista Interamericana de Planificación, vol. XXIII, n. 89. 
México: SIAP, 1990. 
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constante, enquanto as importações aumentaram em 150% 4. A conjugação dos fatores: 

energia cara, ambientalmente nociva, socialmente arriscada e economicamente inviável 

(caso do petróleo), impôs a necessidade de reestruturação dessa atividade industrial e de 

busca de relocalização das unidades de produção energético-intensivas em escala 

mundial5. 

Basicamente, vantagens comparativas como: grande disponibilidade de recursos 

naturais – matérias primas – de potencial hidrelétrcio e de combustíveis fósseis ou de 

biomassa, de condições políticas favoráveis e de uma legislação permissiva, além de 

grande disponibilidade de força de trabalho, no seu conjunto, definiram, com certa clareza, 

as áreas que seriam “produtoras” e consumidoras” em nível mundial. No que concerne ao 

alumínio, a energia elétrica é de fundamental importância devido à quantidade de energia 

que demanda a sua transformação. 

O desdobramento desses processos de relocalização tem sido a “criação de novos 

espaços industriais” nos países em desenvolvimento e a opção desses países por um 

modelo de desenvolvimento privilegiando a estruturação dos seus respectivos territórios a 

partir da concentração de investimentos “em grandes unidades com tecnologias caras e 

energívoras: é a opção do tipo capital intensive, energy intensive”(BERMAN,1992). 

É assim que grandes projetos de investimentos, grandes unidades produtivas: de 

cobre e de alumínio, por exemplo, grandes unidades mínero-extrativistas, (de petróleo, gás, 

ferro), exploração sem beneficiamento e/ou mediante transformação em refinarias e 

aproveitamento através de grandes represas hidrelétricas, centrais nucleares, portos 

industriais, etc. foram implantados em vários países em desenvolvimento. Segundo 

BERMAN (1992), isso tem permitido os países ricos reduzirem (...) sua intensidade 

energética, isto é, a proporção entre a quantidade de energia gasta e o valor agregado da 

produção nacional. Os 17 países ricos, membros da OCDE, reduziram cerca de 20% na sua 

“intensidade energética”nos últimos 15 anos. 

Ao passo que, no mesmo período, 

                                                 
4 MÜLLER-PLANENBERG, C. As precondições de previsão: conhecimentos da população a cerca das 
cadeias de impacto do alumínio na Amazônia. In: D’INCAO, M.A. & SILVEIRA, I.M. A Amazônia e a 
Crise da Modernização. Belém: MPEG, 1994. 
5 Célio Berman lembra que a alternativa nuclear passou a representar uma saída para países 
dependentes da importação de petróleo, como foi o caso da França com o seu programa Toute 
Nucleáre. Entretanto, dada as peculiaridades da energia nuclear, ela se apresentou problemática. 
Movimentos ecológicos e sociais representaram papéis importantes na suspensão de sua 
operacionalização. 
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(...) verificou-se um aumento da “intensidade energética” nas contas nacionais dos 

países em desenvolvimento, havendo estimativas de que toda energia consumida 

nesses países se multiplique por quatro entre a presente década e o ano 20206. 

Nesse contexto, esses processos parecem indicar que, no âmbito da nova divisão 

internacional do trabalho, os países em desenvolvimento dotados dos recursos naturais e 

energéticos procuram se inserir no mercado mundial como exportadores da energia contida 

nos produtos colocados no mercado mundial a “preços competitivos”, obtidos através de 

processos produtivos energético-intensivos, entre os quais podemos destacar o minério 

beneficiado, o aço bruto, os metais não-ferrosos, as ferro-ligas, o papel e a celulose, além 

dos intermediários para fertilizantes, os derivados petroquímicos e os produtos derivados de 

compostos químicos inorgânicos (BERMAN,1992). No caso do Brasil, observa MÜLLER-

PLANTENBERG (1993:53) que o Brasil aumentou sua produção nas últimas décadas, entre 

1978 a 1987, em cerca de 130%, expressando uma certa “vocação natural” para a produção 

de mercadorias de energia intensiva. 

O que se deve, todavia, acentuar é que, para além da lógica organizativa das 

empresas e da busca de novos sítios para sua reinstalação fundada nas vantagens 

comparativas dos espaços nacionais, “as políticas setoriais e os mecanismos de intervenção 

do Estado desempenham um papel de extrema importância”(PIRES DO RIO,1996:829), na 

atratibilidade e na viabilidade desses empreendimentos. As empresas multinacionais valem-

se comumente de benefícios de infra-estrutura, de organização jurídico-institucional e de 

incentivos fiscais e creditícios com o propósito de assegurar a manutenção da taxa média de 

lucro. Com efeito, a localização dessas unidades produtivas revela não somente questões 

de natureza técnica e econômica mas, igualmente, de natureza política (PIRES DO RIO, 

1996). 

2.2. O Estado, os Grandes Projetos Mínero-Industriais e a Construção da Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí 

Seguindo o caminho de ampliação do conhecimento sobre o potencial energético 

existente nas bacias hidrográficas brasileiras e os estudos de viabilidade de seu 

aproveitamento considerando o mercado consumidor regional existente ou em potencial, 

iniciados na década de 60 no Centro-Sul, em 1968, foi criado, no âmbito da “Operação 

Amazônica”, o Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da Amazônia (ENERAM) 

através do Decreto-Lei n° 63.952/68, conforme já tivemos oportunidade de nos referir como 

parte do reordenamento institucional e administrativo do Estado brasileiro implementado 

pelos governos militares instaurados em 1964. 

                                                 
6 BERMAN, C. Energia, Meio Ambiente e Miséria. Os Paradigmas da Nova ordem. In: São Paulo em 
Perspectiva, n. 6. São Paulo: Fundação SEADE, 1992. 
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O objetivo do Comitê era não somente supervisionar os estudos sobre o 

aproveitamento do sistema elétrico até então existente na região de forma descentralizada, 

(em que cada estado dispunha de empresa encarregada de gerar, transmitir e distribuir a 

energia baseada na termoeletricidade). Mas também objetivava, sobretudo, realizar estudos 

das bacias hidrográficas regionais, tendo em vista o seu aproveitamento futuro. Os estudos 

foram concluídos em 1971, recomendando o aprofundamento dos levantamentos de 

viabilidade que, na época, visava ao atendimento preferencial do mercado energético de 

Belém e Manaus, além de “possíveis empreendimentos eletrometalúrgicos na área, 

considerando as reservas de bauxita” (ELETRONORTE,1987). 

Em 1972, através da ELETROBRÁS, foram realizados estudos e levantamentos do 

potencial hidráulico ao longo do rio Tocantins, estudos estes até certo ponto iniciados, ainda 

na década de 60, como esclarecem LARAIA & DA MATTA (1979:99): “o governo federal 

havia projetado a construção de uma barragem na cachoeira de Itaboca, com a finalidade de 

regularizar a navegação no rio e a produção de energia elétrica para toda a região e norte 

de Goiás. Em novembro de 1962, técnicos faziam levantamento topográfico da área”. 

A crise energética de 1973 decorrente da elevação dos preços do petróleo provocou 

por um lado, uma conculsão energética mundial, obrigando os países centrais a rever suas 

estratégias de consumo e produção de energia, o que suscitou alterações repentinas no 

fluxo de transações comerciais e financeiras da economia mundial. Por outro lado, essa 

crise energética provocou mudanças nos rumos do crescimento da economia brasileira e 

nas políticas até então, privilegiando o departamento I da economia: os bens de consumo 

duráveis. O crescimento econômico alcançado com o “milagre brasileiro” (1968-1973) pôs-

se em causa, assim como os rumos do processo de integração da Amazônia, traçados 

desde o final da década de 60 e através do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I 

PND:1972-1974). 

Como já enfatizamos, valorizaram-se no âmbito do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND:1975-1979), os bens de capital e os insumos básicos, levando o 

setor de energia a receber novos impulsos de desenvolvimento, em seguida a 1a fase de 

expansão do período de 1967-1973. Na Amazônia, ocorreu a reversão das tendências de 

ocupação e integração privilegiando a colonização oficial, os incentivos fiscais individuais e 

a articulação inter-regional, para estimular a concentração de investimentos em espaços 

selecionados visando a uma maior resposta no que concerne à exploração dos recursos e a 

geração de divisas, dada a diversidade de recursos naturais e as potencialidades regionais. 

Os projetos concebidos no âmbito do II Plano de Desenvolvimento da Amazônia (II 

PDA:1975-1979) a partir das vantagens comparativas do espaço amazônico propiciaram a 

priorização dos setores agropecuários, minerais e o da industrialização. Definiram-se então, 

os espaços geográficos que receberiam incentivos do Estado, e a empresa privada de corte 
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monopolista (nacional ou estrangeira, privada ou pública) passou a ser preferencialmente o 

agente a ser estimulado nesse processo. Dos projetos definidos nesse período, o Projeto 

Ferro-Carajás e os agropecuários do sul do Pará tiveram prioridades. No que concerne à 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a sua construção se associou ao Projeto Ferro-Carajás, já 

que a energia elétrica era fundamental para a operacionalização deste e, posteriormente, os 

projetos metalúrgicos do Complexo Albrás-Alunorte, concretizados na década de 80, 

conforme aponta PIRES DO RIO(1996): “(...) a implantação dessas unidades de produção 

de alumínio primário tornou-se possível devido ao desenvolvimento de projetos hidrelétricos 

na região, em especial, a usina de Tucuruí”. Vejamos, então, como se procedeu essa 

associação. 

As descobertas das jazidas minerais de Carajás, ainda no final da década de 60, pela 

U.S.Steel, e posterior confirmação, levaram o governo federal a incentivar a exploração 

dessas jazidas através da empresa estatal: Companhia Vale do Rio Doce, especializada na 

exploração do minério de ferro. 

De outra parte, embora o Complexo Alumínico da Albrás-Alunorte tenha se firmado na 

década de 80, precisamente dada as vantagens construídas (PIRES DO RIO,1996), no caso 

principalmente a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, desde 1973 que já havia iniciado 

negociações entre as empresas multinacionais que se associaram à Vale do Rio Doce, na 

forma de joint ventures, e o governo brasileiro. O alto teor de concentração do minério em 

Carajás, superior às reservas de Minas Gerais já em fase de esgotamento, tornou-se 

funcional para a CVRD. Em 1973, foram realizados os primeiros contatos entre o governo 

brasileiro, através da CVRD e um grupo japonês de produtores de alumínio, constituído por 

cinco empresas – NIPPON LIGTH METALS, MITSUI ALUMINIUM, SUMITOMO, SHOWA 

DENKO e MITSUBISH – organizadas em consórcio: a LMSA – LIGTH METALS SMELTERS 

ASSOCIATION. 

Diante das possibilidades de implantação de um grande pólo siderúrgico na região, o 

inventário da bacia do Araguaia-Tocantins, chamado Estudos Tocantins, sugeriu a 

construção de cerca de 22 (vinte e duas) represas hidrelétricas de pequeno e médio porte 

ao longo do rio Tocantins e seus afluentes, além de 5 (cinco) no Araguaia, aproveitando-se 

o potencial da bacia de cerca de 23.000 MW (ver cartograma n° 1). 

Em 1974, foram desenvolvidos os primeiros estudos de viabilidade financeira, sob a 

responsabilidade da RIO DOCE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO – RDEP (subsidiária da 

CVRD, hoje extinta) em associação com a MONTREAL ENGENHARIA e a participação da 

MTSUI e da NLM. Previa-se, naquele ano, a construção do que seria na ápoca o maior 

complexo integrado de alumínio primário do mundo, compreendendo a produção de 

alumina, através de uma planta de fundição com capacidade instalada de 1,3 milhão de 
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toneladas/ano; a produção de alumínio, através de uma planta de fundição com capacidade 

instalada de 640 mil toneladas/ano; além de toda a infraestrutura física (porto, malha viária e 

núcleos urbanos) e a fonte energética (Usina Hidrelétrica de Tucuruí), indispensáveis à 

operação do complexo. 

Já em 1975, uma nova proposta foi apresentada, fundamentado-se em três aspectos 

principais: -o redirecionamento das plantas (a de fundição e a de refino); -a separação dos 

projetos; -a não responsabilidade por parte da ALBRÁS quanto à construção. 

Especificamente, o redirecionamento da planta de fundição ficaria na ordem de 320 mil 

toneladas/ano e o da planta de refino seira de 800 mil toneladas/ano; na separação dos 

projetos passariam a ser designados como ALBRÁS para fundição e ALUNORTE para o 

refino; e na não-responsabilidade da ALBRÁS quanto a construção da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí, nem quanto à construção do porto, da malha viária e dos projetos de urbanização, 

cujos investimentos seriam assumidos integralmente pelo governo brasileiro 7 . 

Como parte do plano maior de federalização do setor elétrico, no que diz respeito à 

geração e à transmissão de energia, o governo brasileiro criou, em 1973 a ELETRONORTE 

– Centrais Elétricas do Norte do Brasil – subsidiária da ELETROBRÁS para gerir o 

aproveitamento hidrelétrico na Amazônia, que, ademais, consubstanciou-se na construção 

de outras usinas como Coracy Nunes 40,0 MW (rio Araguarí) no Amapá; Ji-paraná, 512 MW 

(rio Ji-paraná e Samuel ,86,80 MW (rio Jamari), ambas em Rondônia ; Balbina, 250MW (rio 

Uatumã), no Amazonas; Curuá-Una,30,0 MW (rio Curuá-Una); Cacheira Porteira, 700,0 MW 

(rio Trombetas) e Tucuruí (rio Tocantins), estas três últimas no estado do Pará. Foi 

descartada ou postergada a construção de outras usinas hidrelétricas 

propostas na bacia do Araguaia-Tocantins. 

As negociações relativas à execução da hidrelétrica de Tucuruí transcorreram em um 

quadro de escassez aguda de recursos orçamentários do Estado brasilerio, num período em 

que o deslocamento do eixo decisório da política industrial para o Ministério da Fazenda já 

se havia completado, resultando em alterações substanciais em nível tanto das prioridades 

da política industrial quanto de seus principais instrumentos. A crise de recursos levou à 

cogitação de suspender, postergar ou diminuir o ritmo da execução da maioria dos projetos 

governamentais. Em razão da escassez de recursos, as prioridades haviam-se deslocado 

da meta do desenvolvimento econômico com base na substituição de importações de bens 

de capital para uma política de tipo essencialmente contábil, orientada para a correção dos 

problemas relacionados à balança de pagamentos. 

                                                 
7 BERMAN, C. Privatização da Produção de Energia na Amazônia: cenários prováveis, conflitos 
possíveis e traumas inrreversíveis. In: MAGALHÃES, S.ET ALL. Energia na Amazônia. Belém: 
MPEG/UFPa/UNAMAZ, 1996. 
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A execução do projeto Tucuruí foi negociada durante a visita do Presidente Geisel à 

França, em maio de 1976 Geisel estabeleceu negociações preliminares para a obtenção de 

créditos por meio de acordos bilateriais. Foi estabelecido, então, que os equipamentos 

elétricos para Tucuruí seriam importados através de supplier’s credits garantidos por um 

consórcio de bancos europeus, com o respaldo do Banco Francês de Comércio Exterior. 

Nessa etapa tanto as empresas nacionais quanto a própria ELETROBRÁS foram excluídas 

das negociações que antecederam a execução do projeto. Posteriormente, os recursos 

necessários e completares foram obtidos por intermédio de negociações e de contratos 

estabelecidos pela ELETROBRÁS no exterior, a taxas de juros consideradas 

excessivamente altas8. O custo de investimentos foi inicialmente estimado em 1,2 bilhões de 

dólares (preços de 1974) para uma capacidade instalada de 3.960 MW (12 x 330 MW) na 

sua primeira etapa. Em 1984, os custos de investimentos já alcançavam cerca de 5,6 

bilhões de dólares, não incluindo o serviço da dívida. 

Os trabalhos básicos de execução do projeto iniciaram-se em 1976, sendo que 

somente em 1977, de fato, iniciaram, os trabalhos de construção da U.H.E./TUC. com 

extensão total de 7,5 km. A cerca de 250 km a sudeste de Belém, a 7 km da cidade de 

Tucuruí, sobre o curso médio do rio Tocantins, a U.H.E. foi projetada para uma capacidade 

geradora de cerca de 7.920 MW. Entre 1977 a 1985, foi concluída a primeira fase com 

capacidade instalada de 3.960 MW. A UHE Tucuruí teve posteriormente sua capacidade 

instalada ampliada até 1992, quando entrou em operação a 12ª turbina, totalizando os 3.960 

MW previstos na primeira etapa. (Quadro, n° 5). 

Levando em consideração o consumo da energia gerada em Tucuruí, constata-se que, 

mais de 50% da energia gerada pela ELETRONORTE é consumida pela ALBRÁS e pela 

ALUNORTE, grandes exportadores de alumínio para os Estados Unidos e Japão. A 

hidrelétrica de Tucuruí destina cerca de mais da metade da energia gerada para os 

empreendimentos mineradores e industriais. Em abril de 1986, dos 971,1 MW gerados, um 

total de 509,2 (portanto, 52%) servia aos projetos da ALBRÁS, Carajás e Alumar (ALCOA no 

Maranhão), a dez cidades, sendo três capitais – Belém, São Luís e Teresina recebiam 307,2 

MW (31%) –,e o restante se destinava a atender às Centrais Elétricas de Goiás (atual 

CELTINS) e à CHESF. Dados mais recentes de Célio BERMAN (1996:19) indicam que 

tomando-se como referência 

o consumo da energia elétrica na produção do alumínio (16.000 kWh/ton.) e da 

alumina (350 kWh/ton.), é possível estimar que cerca de 60-62% do tatal de energia 

gerada atualmente pela UHE Tucuruí (18 mil GWh/ano) é consumida pela ALBRÁS 

(5.350 GWh/ano) e pela ALUMAR (5.950 GWh/ano), através de uma tarifa 
                                                 
8 KLEIN,L. Bens de Capital e Estado no Brasil: a Implementação do programa de Eletricidade. In: 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1(3). São Paulo: ANPOCS, 1987. 
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correspondente a 20% do preço internacional do alumínio (US$ 1.180/ton. – 

base:1993), algo em torno de US$ 14,75 mills/kWh, enquanto que em recente 

avaliação, o custo médio de geração da UHE Tucuruí está estimado, pela 

ELETRONORTE, em US$ 41,0 mills/kWh9 (sic). 

Observa-se que -além de o Estado ter proporcionado a infra-estrutura indispensável 

para a viabilização dos empreendimentos-, subsídios e créditos atuam de forma 

complementar para que estas empresas mantenham uma taxa elevada de lucro e sejam 

competitivas em nível de mercado mundial. Todos os subsídios acima demonstrados têm 

prazo de vigência até o ano de 2.004, com exceção do Projeto FERRO-CARAJÁS, cujo 

prazo de vigência é indeterminado, e o da CAMARGO CORRÊA METAIS, (refinaria de 

silício metálico, situada em Breu Branco, nas proximidades de Tucuruí), que tem prazo de 

validade do subsídio tarifário até 2.018, todos regulamentados com base na portaria MME-

GM n°1654, de 13/08/79. 

Em contraponto a esse consumo energético pelos grandes empreendimentos e pelos 

maiores centros urbanos da Amazônia Oriental, o setor elétrico, em sua vertente de 

distribuição, revela-se ainda com baixa inserção regional, considerando o número de 

cidades do estado do Pará atendidas pela energia produzida pela UHE Tucuruí. Se forem 

comparados os dados brutos e com os da década de 60, verifica-se-á que o número de 

cidades atendidas por energia elétrica provinda da hidreletricidade aumentou. No entanto, 

esses dados mais obscurecem do que clareiam a real situação em virtude do que, o número 

de cidades existentes naquela década era deverasmente inferior ao do presente. 

Porém, se o Estado exerce papel fundamental na promoção da acumulação, ao criar 

as condições gerais de produção – pesquisa mineral, concessão de terrenos, infraestrutura 

física: porto, malha viária e núcleos urbanos; fonte energética (usina hidrelétrica) 

indispensáveis operação da produção; por outro lado, ele passa a se constituir ator 

importante na formulação de estratégias no sentido de produção e valorização dos espaços 

nacionais. Isto quer dizer, conforme PIRES DO RIO(1996), que “à natureza distinta das 

vantagens comparativas dos espaços nacionais e das vantagens competitivas das firmas se 

contrapõe uma lógica territorial”. 

Nesse sentido, o Estado, seguindo o processo de desconcentração do processo 

produtivo, tenta compatibilizar a lógica organizativa das empresas e suas necessidades de 

reinstalação, com a lógica a ele subjacente: se por um lado, alianças entre empresas e o 

Estado viabilizam os empreendimentos, por outro, ele procura tirar vantagem da localização 

                                                 
9 BERMAN, C. Privatização da produção de Energia na Amazônia: cenários prováveis, conflitos 
possíveis, traumas irreversíveis. In: MAGALHÃES, S. ET ALL. Energia na Amazônia. Belém: 
MPEG/UFPa/UNAMAZ, 1996. 
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desses empreendimentos em vistas a organizar e valorizar o seu território. Ainda conforme 

PIRES DO RIO(1996), “todo o problema consiste em transformar esses elementos em 

elementos dinamizadores do desenvolvimento regional”10. 

3. A CONSTRUÇÃO DA UHE E AS TRANSFORMAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO NA ÁREA DE TUCURUÍ(PA) 

O processo de construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, entre 1975 a 1985, 

imprimiu mudanças substanciais na estrututura espacial do médio Tocantins construída ao 

longo da segunda metade deste século. Essas mudanças ocorreram, de um lado, a partir de 

ações que corroboraram entre si, e de forma antagônica, a indução de processos de 

desconstrução das formas espaciais pré-existentes e, em simultâneo, a reconstrução de 

formas e conteúdos espaciais dotados de novas dimensões e significados como fruto do 

confronto ali estabelecido entre o espaço projetado, do qual o empreendimento faz parte e o 

espaço herdado, construído ao longo da primeira metade deste século. Os processos de 

desestruturação dos espaços locais podem ser apreendidos em três momentos distintos: 

i) um primeiro momento consiste no período em foram tomadas as medidas 

preparatórias para a formação do reservatório hidráulico, que entre outros aspectos 

desmobilizou as relações e práticas que se estabeleciam entre o homem e a natureza. Esse 

período se estende de 1975 a 1979; 

ii) um segundo momento consiste no confronto político entre os expropriados e a 

Eletronorte, período que se estende de 1979 a 1985. É a época em que são efetuadas as 

relocações urbanas e rurais; 

iii) um terceiro momento corresponde ao enchimento do reservatório, cujas maiores 

implicações foram a destruição dos espaços construídos e da natureza, com grande impacto 

sobre as comunidades de ribeirinhos, indígenas e pequenos produtores, e, as relações entre 

sociedade local-natureza . Nesse período, foi flagrante o choque sócio-cultural e mercantil a 

que foram submetidos os relocados ao serem transferidos para outras áreas com 

características diferenciadas das suas áreas tradicionais, já em grande parte apropriadas 

pelos migrantes atraídos pela construção do empreendimento e pela valorização dos 

espaços do entorno do reservatório. 

Desde o final da década de 60 e início da década de 70, já estavam em curso 

alterações na área de Tucuruí, com a construção da Rodovia Transamazônica e com a 

implementação do Projeto Integrado de Colonização (Pic – Marabá) e do Programa de 

                                                 
10 PIRES DO RIO, G. A. Relação Espaço-Indústria: A Localização das Plantas de Alumínio na 
Amazônia.In:MAGALHÃES, S. ET ALL. (Orgs) Energia na Amazônia, v. II. Belém: 
MPEG/UFPa?UNAMAZ, 1996. 
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regularização fundiária sob a égide do Incra, ambos no âmbito do Programa de Integração 

Nacional. 

De 1975 a 1979, período que antecedeu os aportes migratórios, acentuavam-se 

grandes expectativas e incertezas quanto às transformações que iriam se processar. Não se 

sabia ao certo a sua magnitude e tampouco a abrangência geográfica da inundação, das 

áreas que seriam afetadas com a formação do lago artificial. Se na cidade de Tucuruí, as 

primeiras medidas proporcionavam o início de um processo de revigoramento urbano, na 

área de formação do lago, as primeiras medidas, repercutiam de forma negativa na vida 

local, dando início a um processo de desestruturação social e espacial da área. 

A formação do reservatório hidráulico provocou a submersão da base material-

geográfica anterior, da qual dependiam entre 6 a 10 mil famílias. A inundação submergiu 

cerca de quatorze povoados ribeirinhos: a sede do município de Jacundá, os povoados de 

Vila Delphos, Remansão do Centro, Remansão da Beira, Pucuruí, Breu Branco, 

Repartimento Central, Jacundazinho, Jatobal, Remansinho, Altamira, Ipixuna, Vila Tereza do 

Taurí, Santo Antônio e a antiga Estrada de Ferro Tocantins os quais junto com o rio 

Tocantins, compunham o sistema flúvio-ferroviário responsável pela circulação da produção 

extrativa da castanha. Igualmente, o reservatório inundou trechos do Pic – Marabá, da 

Rodovia Transamazônia e BR – 422 que liga Tucuruí a essa rodovia, implantados na 

primeira metade da década de 70 no âmbito do programa viário e das políticas de 

colonização do Programa de Integração Nacional, além de haver deixado sob as águas 

cerca de 2.600 quilômetros de floresta das margens do rio Tocantins, incluindo parte da 

reserva indígena dos índios Parakanãs . 

Ainda em 1967, época de reordenação institucional pelo regime militar, o tráfego de 

trens foi interrompido. A ferrovia - que outrora respondia por parte substancial da 

movimentação financeira da área e constituía em um dos meios de transportes utilizados, 

principalmente, no período em que as águas do rio Tocantins baixavam, impedindo a 

navegação - tinha seus dias contados. 

Em 1973, a Estrada de Ferro Tocantins foi oficialmente desativada, passando a ser 

utilizada principalmente por “colonos” que se deslocavam através de troles. Naturalmente, 

toda a circulação que se processava através do rio Tocantins e da ferrovia – configurando-

se o sistema flúvio-ferroviário - , e agora rompida, deixava os habitantes da área sem 

transporte e sem uma de suas principais fontes de sustento. As atividades econômicas que 

antes se apresentavam como complementares à atividade extrativista da castanha, vêem-se 

então, trasladadas à categoria de atividades principais e norteadoras da vida local, dos 

quatorze povoados ribeirinhos: a pesca, a caça, a coleta de produtos silvestres e a incipiente 

agricultura passaram a responder pelo sustento das populações ribeirinhas. O rio Tocantins 

 12586 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

e os troles da antiga estrada de ferro eram os únicos meios de transportes desse período. 

Em alguns trechos, havia a conexão com a nova via, a BR – 422, que liga Tucuruí à 

Transamazônica, construída ainda em 1973. 

A rota da castanha já havia sido modificada, passando a ser transportada através das 

rodovias PA – 70 (hoje BR – 222) e da Belém-Brasília. O fluxo ascendente e descendente, 

que se processava através do sistema flúvio-ferroviário e que “dinamizava” os povoados e 

vilas dispersas ao longo do rio e da ferrovia, foi igualmente desviado. Naturalmente, todo o 

sistema de embarcações perde a razão de ser. Não havia o que transportar, devido ao fato 

de que o abastecimento já se realizava através do sistema rodoviário implantado ainda na 

primeira metade da década de 70. Os fluxos migratórios sazonais de maranhenses que 

ocorriam na época de coleta de castanha, já não tinham o mesmo ímpeto, sendo agora 

atraído para aqueles espaços abertos pela rodovia. Iniciava-se então, um novo período, que 

viria a mudar profundamente a organização espacial da área de Tucuruí em todos os 

sentidos. 

Em 1974, foram concluídos os “estudos iniciais da ocupação espacial das terras” no 

âmbito dos estudos de viabilidade do aproveitamento hidrelétrico do rio Tocantins 11. Nestes 

estudos preliminares, visava-se a uma aproximação da situação da área suscetível de ser 

inundada. Baseando-se nos levantamentos cadastrais realizados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 1972, constatou-se que, tomando-se como 

referência a microrregião de Marabá, 81% dos estabelecimentos eram constituídos por 

“ocupações” e apenas 8,5% eram estabelecimentos apropriados por “donos, usufrutuários, 

foreiros e enfiteutas”. Estes ocupavam cerca de 13,6% das terras, ao passo que os 

“ocupantes” cerca de 46,7% do total das terras dessa microrregião. 

Na área do futuro reservatório, “as ocupações rurais, à exceção do Programa 

Integrado de Colonização de Marabá, localizado ao longo da BR – 230 (...) eram na sua 

quase totalidade, representadas por posses exercidas em terras devolutas da União (...) 

ainda não programadas para a regularização fundiária pelo Incra”. No geral, a situação 

fundiária da área do reservatório apresentava-se assim discriminada: 

i).terras que abrigavam as reservas indígenas Parakanã e Pucuruí, que se estendiam 

desde o interior do território até as margens do rio Tocantins; 

ii).terras pertencentes ao Ministério da Aeronáutica: gleba Alcobaça nos municípios de 

Moju e São Domingos do Capim, a leste da cidade de Tucuruí; 

                                                 
11 Eletronorte. Aproveitamento Hidrelétrico de Tucuruí. Estudos de Viabilidade. Aspectos Sócio-
econômicos, Desapropriação. Mimeografado, 1974. 
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iii).terras devolutas da União, pertencentes desde a publicação do decreto-lei n º 

1164/71, arrecadadas e matriculadas em nome do Incra para fins de regularização fundiária 

e terras destinadas ao Projeto Integrado de Colonização (Pic – Marabá), ambas ao longo da 

Rodovia Transamazônica; 

iv).terras de propriedade da Eletronorte (67.500 ha), antes pertencentes ao acervo da 

Cia Estrada de Ferro Tocantins, às margens do rio Tocantins e da ferrovia, conforme 

decreto-lei nº 77.030 de 15/01/76 terras, onde habitava a maioria da população da área; 

v).terras com título de aforamento perpétuo expedidos pelo estado do Pará, ligadas à 

atividade extrativista da castanha, principalmente às margens do rio e afluentes que 

compõem a bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas e Tocantins; 

vi).terras matriculadas a particulares até o limite de 3.000 ha, através da regularização 

fundiária, dispersas ao longo das rodovias transamazônica e Br – 422; 

vii).terras devolutas da União ocupadas sob regime de posse. 

A esses estudos discriminatórios da área, realizados entre 1974 a 1976, e a 

publicação do decreto-lei nº 78.685/76, que dispunha sobre a área sujeita a desapropriação 

e que abrangia “parte dos municípios de Itupiranga, Jacundá, Marabá, São Domingos do 

Capim e Tucuruí, prevendo uma área ao nível da cota +72 m, efetivamente inundável de 

240.000 ha, da qual 216.000 ha correspondendo a área do espelho d’água do reservatório 

da calha do rio Tocantins e 27.000 ha, correspondendo à área a ser inundada, na bacia do 

Caraipé ” (Eletronorte,1982:33), sucedeu o “estudo das condições socio econômicas da área 

do reservatório da U.H.E. de Tucuruí”,12 com o objetivo de realizar o cadastramento e de 

identificar os ocupantes, as posses e propriedades até a cota +74 m, limite normal (ou +76 

m limite máximo) do espelho d’água, assim como de avaliar as benfeitorias produtivas e não 

produtivas à época. 

Segundo esses estudos, cerca de 8.000 habitantes residiam na área, sendo que 5.196 

concentrados em cerca de 11 (onze) núcelos urbanos. Estudos realizados por BARROW & 

MOUGEOT (1982:25) a partir de dados de 1980, estimaram que a população da área do 

reservatório hidráulico girava entre 25.000 a 55.000 habitantes. Estudos realizados pelo 

ecólogo Robert GOODLAND (1977), sob encomenda da Eletronorte, concluíram naquele 

período e considerando a área do polígono de desapropriação, que existiam entre 8.500 a 

20.400 pessoas e uma média de 15.000 pessoas afetadas. Os dados da Comissão 

Interministerial(1985) estimava em torno de 4.500 famílias. Estudos realizados na época por 

                                                 
12 Eletronorte. Estudo das Condições Spcio Econômicas da Área de Influência do Reservatório da 
U.H.E. de Tucuruí –Pa. Construção e Topografia Basevi Ltda., v. 1, 1979. 

 12588 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Mougeot(1988), atestaram, igualmente, a subenumeração do contingente populacional dos 

trabalhos desenvolvidos pela Basevi ltada. 

A subenumeração sistemática que aponta Luc MOUGEOT (1988) estava consoante 

aos critérios utilizados pela empresa. Somente foram consideradas as populações que “ipso 

facto” alí residiam, através de um critério definido a partir das edificações, das benfeitorias e 

das posses ou propriedades. Havia uma predisposição da empresa em adotar apenas uma 

política de cadastramento tendo como base, strictu sensu a localização das ocupações ou 

benfeitorias. 

Os critérios utilizados pela empresa, nesse aspecto, não se ajustavam à realidade 

local, posto que a maioria vivia sob o regime de posse e além do mais, as atividades que os 

ribeirinhos desempenhavam excediam o espaço específico da moradia. O trabalho 

comunitário seguia os ritmos e as mudanças próprias da natureza. Havia uma relação com a 

natureza que independia do seccionamento do espaço. 

A área a ser inundada, ao ser concebida nos levantamentos como um espaço no qual 

a propriedade privada fosse prevalecente, naturalmente, as relações socio culturais, o 

universo não mercantil da natureza e dos gêneros de vida ribeirinhos eram apenas dados 

que não limitariam a apropriação e a transformação da área pela empresa. 

Previa-se até 1977, com base nos procedimentos legais, a valorização somente da 

propriedade privada juridicamente reconhecida e a “desapropriação das ocupações rurais 

sob regime de posse abrangeria somente a indenização financeira dos trabalhos agrícolas 

implantados, bem como as benfeitorias não-reprodutivas edificadas” (ELETRONORTE, s/d). 

Os procedimentos reduziram-se exclusivamente à liberação das áreas que seriam sujeitas à 

inundação. Usando-se de mecanismos pouco afeitos, a realidade local, aplicava-se à 

população, aos bens, às benfeitorias, à propriedade ou à posse um “valor” que a empresa 

considerava como “justo” e, então, a área era desobstruída. 

Por outro lado, a migração compulsória para as áreas urbanas constituía-se, em 

paralelo com o processo de expropriação via indenização, alternativa viável aos habitantes. 

O espaço urbano seria o espaço de destino, de (re)socialização da população a ser atingida 

pela barragem. Ainda em 1974, a Eletronorte de posse das prerrogativas contidas no 

decreto-lei nº 3.365/41, que dispunha sobre desapropriações por utilidade pública 13 e que 

                                                 
13 Desapropriação por utilidade pública abrange todos os bens (art.2º), inclui áreas contíguas ao 
desenvolvimento da obra a que se destinam (art.4º) e qualifica, como passíveis de declaração, as 
áreas destinadas ao aproveitamento das águas para a energia elétrica (art.5º) e das áreas necessárias 
à criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regulam a níveis de 
subsistência (art.5º), onde se enquadram os núcleos de reassentamento. Esse caso de desapropriação 
também estabelece o acesso imediato das autoridades administrativas aos imóveis compreendidos no 
decreto respectivo (art.7º), indispensável ao início das avaliações. O pagamento do preço será prévio 
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previa o reassentamento das populações a serem remanejadas, em conformidade com a lei, 

isto é, a partir do caráter da apropriação, se propriedade ou posse, a empresa supunha que 

se “um número considerável de proprietários dos imóveis atingidos optasse pela 

indenização pura e simples” nada justificaria “a adoção de um critério de relocação 

extensiva a toda a população envolvida na área”. Do contrário, “o desejo de permanência no 

local adjacente ao atingido implicaria na construção de vários povoados e pequenos núcleos 

como os atuais” (ELETRONORTE, 1974:125-126). 

A definição somente da indenização financeira, a ausência de definição de uma 

política de relocação consistente das populações atingidas, a paralisação dos trabalhos 

agrícolas com o conseqüente impedimento de continuar com suas atividades que lhes 

davam sustento desencadearam sucessivos processos de descontentamentos que 

adquiriram rapidamente uma dimensão política (MOUGEOT,1988:240), dando ensejo ao 

confronto entre as populações atingidas com a Eletronorte. 

A trajetória desse confronto expressava a dessintonia entre os mecanismos e os 

procedimentos de implantação das redes técnicas e das estratégias que se nutriam de uma 

razão global e das condições econômicas, sociais e culturais locais. A incorporação desses 

nexos e normas externas produziam um efeito desintegrador das solidariedades locais, com 

a perda correlativa da capacidade de gestão da vida local. Essa perda da capacidade de 

gestão da vida, “o consumo imaginado, mas não atendido, produz um desconforto criador” 

(SANTOS,1996:261). O choque entre as duas ordens tornava-se instrumento de uma nova 

consciência, na qual, “a busca do futuro sonhado como carência a satisfazer, carência de 

todo tipo de consumo, consumo material e imaterial, também carência de consumo político, 

carência de participação e cidadania” (SANTOS,1996:261) engendravam-se resistências da 

sociedade civil, através da convergência de ações coletivas e da auto-organização. 

Esse processo social auto-organizador, surgiu e se desenvolveu no plano local, para 

responder a uma necessidade social imediata. O descompasso entre as externalidades 

negativas decorrentes da racionalidade técnica e instrumental nutria o sentir-se despojado 

de recursos necessários a sua reprodução tanto biológica quanto social e econômica e 

ainda ensejava ações políticas localmente construídas a serviço do interesse coletivo, 

colocando em pauta um sistema de reivindicações. Ou, como acentua 

RAFFESTIN(1993:184), essas reivindicações são o invólucro sobre o qual se libera uma 

informação que concorre para criar novas relações de poder”. 

Andrew KIRBY chama à atenção sobre essas formas de ação coletiva fora dos marcos 

tradicionais de relação política. Na medida em que surgem novos espaços, aparecem novas 

                                                                                                                                                         
e em dinheiro (art.32º). Müller, AC. Hidrelétricas, Meio Ambiente e Desenvolvimento. São Paulo: 
Markons Books do Brasil, 1995. 
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formas de ação coletiva. Na raiz dessa caracterização está o reconhecimento de que as 

velhas normas de organização espacial hão declinado. Para o autor, a mudança na natureza 

da ação política aponta para ações coletivas que circunscrevem em localizações concretas 

e se fundamentam na órbita reprodutiva do lugar: na cidade, na região. Em alguns casos, a 

conexão é clara que procedem do estabelecimento de instalações ou externalidades sobre o 

lugar 14. 

Em oposição ao conflito clássico estruturado a partir de organizações (sindicatos), 

essas ações coletivas levam em conta não somente o mundo do trabalho mas todas as 

dimensões da existência cotidiana. De forma que envolveu uma diversidade de grupos 

sociais, identificados não do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, por categorias de 

mobilização, que refletem o tipo de intervenção do aparelho de estado, “atingidos pela 

barragem”, traduzem-se pelos efeitos de ação e se mobilizam por agrupamentos: “Comissão 

dos Atingidos pela Barragem de Tucuruí” (ALMEIDA,1993). 

Em Tucuruí, a auto-organização e as ações coletivas constituíram, elas próprias, 

meios de superação da ausência de canais de informação e de negociação socialmente 

legitimados face ao enfraquecimento e à perda do controle político-administrativo pelas 

instâncias locais de poder. “Coube, assim, às próprias populações prover, na prática, os 

passos necessários à constituição desses canais” (ACSELRAD,1991:58). 

No ano de 1979, a Eletronorte definiu um “programa de urgência”, devido ao 

represamento parcial do rio e, naturalmente prevendo alguma insurgência por parte da 

população que iria ser remanejada. Para abrigar a população habitante até a cota + 35 m, foi 

firmado um convênio entre a Eletronorte e o Instituto de Terras do Pará, ITERPA, para a 

construção do Loteamento do Rio Mojú (486 lotes de 50 hectares), ao longo da rodovia PA-

263. Os demais lotes foram suspensos sendo substituídos por uma ajuda construção. Fora 

firmado ainda o compromisso para a demarcação de lotes urbanos e a construção de casas 

na Vila Arraias, na PA-150, para abrigar os habitantes da sede municipal de Jacundá. 

Decidiu ainda, a construção de núcleos populacionais urbanos: Novo Repartimento, Novo 

Breu branco e Novo Ipixuna, e a construção de conjuntos habitacionais em Cajazeiras e 

Itupiranga entre 1983 a 1985. 

Os movimentos que passavam a ocorrer a partir desse período, no entanto, não 

tinham a mesma força, e as novas reivindicações (saneamento do lago, escadas para os 

peixes, recuperação dos prejuízos com a produção nas vazantes, exterminação dos 

mosquitos, etc...) somavam-se às velhas reivindicações (entrega de novos lotes, postos de 

saúde, indenização das perdas, pendências sobre casas e saneamento). Elas 

                                                 
14 KIRBY, A. Tiempo, Espaço y Acción Coletiva: Espacio Político/geografia Política. In: Documents 
D’Analisi geográfica, (15). Pp. 67-88, Barcelonoa: 1989. 
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representavam, agora, um novo momento político que trataremos mais adiante, quando 

abordarmos sobre a criação dos novos municípios. 

4. GESTÃO DO TERRITÓRIO E REDIVISÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA EM 
TUCURUÍ(PA). 

Na literatura dos anos 70 e 80, grandes obras de infra-estrutura, grandes projetos 

hidrelétricos foram implantados em diferentes países. Geralmente, os empreendimentos 

mineiros e industriais foram concebidos dentro da teoria dos pólos de crescimento acima 

referida. Embora os projetos hidrelétricos como a U.H.E./TUC, não tenham sido concebidos 

explicitamente a partir dessa teoria, uma vez que seu objetivo real se associa a uma variável 

– o cumprimento do fim energético, a geração de hidreletricidade – em detrimento de outras, 

eles atuam como tal, ainda que o caráter monopropósito de tal tipo de aproveitamento dos 

recursos hídricos e sua fidelidade a objetivos setoriais e exógenos, tendam a concentrar os 

objetivos e reforçar as condições de enclave 15 . 

Esses enclaves são implantados na região, não nascem de seu processo de 

desenvolvimento, não expressam as forças – sociais, políticas e econômicas – 

endógenas. Nesse sentido, têm-se visto esses empreendimentos como portadores de 

uma oposição irredutível: de um lado a extraterritorialidade dos processos de 

acumulação; de outro, a territorialidade localizadora que os ancora num espaço 

determinado. Todavia, se o fruto desses empreendimentos é consumido em outros 

lugares ou países, eles estão longe de ser neutros em relação ao espaço em que se 

instalam. Mais do que determinar um somatório de efeitos negativos, esses enclaves 

tendem a romper as tramas e cadeias que conformam as antigas regionalizações, 

substituindo-as por outras a partir deles. São desse modo, instrumento ativo de 

(re)ordenamento territorial, mesmo que o espaço transformado não seja objeto 

explícito de planejamento” (VAINER & ARAÚJO,1992:34-35). 

Nesse sentido, mesmo que seja nula ou escassa a capacidade de absorção do grande 

projeto e de seus efeitos multiplicadores, a construção de um grande empreendimento e a 

                                                 
15 O conceito de enclave foi empregado pela primeira vez para descrever os problemas surgidos da 
implantação de um modo de produção moderno numa estrutura tradicional. CARDOSO & 
FALETTO(1970) argumentam que os enclaves surgiram basicamente de duas maneiras. “Por um lado, 
a existência prévia de um grupo exportador nacional, que perdeu o controle do setor e incorporou-se 
ao mercado mundial através do enclave; por outro, o caso em que praticamente o desenvolvimento 
da produção para exportação em grande escala foi o resultado direto da formação de enclaves. Nesta 
última situação, os enclaves coexistem com setores econômicos locais de reduzida gravitação no 
mercado, controlados por oligarquias tradicionais, que não possuem importância nos setores 
capitalistas”. Na atualidade, em virtude do caráter concentrador que se depreende da polarização 
setorial e espacial, o pólo promove desigualdades políticas (centralizando decisões), econômicas 
(centralizando os recursos técnicos e econômicos) e social (atraindo o pessoal mais qualificado). 
GARCIA, M-P. Impactos Socioeconomicos, Políticos e Espaciales de los Grandes Proyectos .in: Rev. 
Interamericana de Planificación, nº 87. México: Siap, 1989. 
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sua existência promove transformações onde se localizam como vimos anteriormente. A 

valorização do seu entorno, promove a implantação / concentração de atividades modernas 

que se beneficiam das vantagens locacionais oferecidas e, ao mesmo tempo, alimenta o 

surgimento de uma periferia naqueles espaços, onde grupos sociais exercem atividades que 

não puderam ser incorporadas ao projeto e às atividades modernas. Observa-se no seu 

conjunto, a emergência de diferentes conflitos e estratégias entre diferentes atores sociais 

envolvidos, intencionando a implantação de recursos de exploração na área polarizada. 

Ocorre, comumente um processo de subordinação dos circuitos inferiores aos circuitos 

superiores da economia alí surgidos, seja através da produção de alimentos ou outras 

atividades complementares ligadas às modernas, seja constituindo-se reserva de força-de-

trabalho que passa a se reproduzir em níveis baixissímos de existência. 

Esses efeitos polarizadores que o empreendimento energético exerceu transformou o 

padrão de ocupação regional reorganizando o espaço anterior, já que, ao se implantar a 

UHE alterou os padrões históricos de localização das atividades; o grande complexo 

hidrelétrico e as obras de infra-estruturas16 romperam com as formas de organização que 

preexistiam provocando a desarticulação de sua estrutura socioeconômica, demográfica e 

espacial. Reorientou os fluxos migratórios, induziu o surgimento de novos sistemas de 

emprego e produção, provocou o êxodo rural e a urbanização, o desenvolvimento de novos 

padrões de consumo e, promoveu a integração e maior dependência regional com o 

exterior. 

Em resumo, a implantação de um processo social exógeno, da magnitude de uma 

usina hidrelétrica, transformou a estrutura e dinâmica do sistema sub-regional, posto que 

alterou a base material-geográfica anterior e afetou os circuitos de acumulação tradicionais, 

desestruturando os atores sociais preexistentes e seu poder político. O sistema espacial se 

reestruturou na medida em que foram introduzidas novas atividades, novos padrões 

demográficos, o surgimento de novas cidades, ao mesmo tempo em que, ocorreu um 

reforço da infra-estrutura urbana da localidade onde se implanta o grande projeto 

transformando assim o padrão de hierarquização do sistema urbano e de organização 

regional. Assim, “o espaço se reestrutura seguindo a lógica econômica dos grandes projetos 

e a lógica de intervenção do Estado” (GARCIA, 1987). 

                                                 
16 Os grandes projetos localizam-se geralmente em áreas de fronteiras de recursos naturais 
(FRIEDMANN,1966; BECKER,1982), donde não há existido um processo de industrialização prévio, o 
qual obriga o Estado a criar e dotar o território com infra-estrutura necessária para receber o 
empreendimento e de outras obras de integração regional e nacional – anteriores ou durante a 
implantação desses empreendimentos. Deve-se lembrar que esses projetos seguem a política 
desenvolvida que visa a integração do quadro regional periférico ao espaço nacional, as políticas de 
integração nacional. 
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Em outro plano, em geral, as formas capitalistas de divisão técnica do trabalho que se 

implantaram, junto com a chegada de importantes fluxos migratórios de caráter heterogêneo 

desde o ponto de vista de sua composição demográfica, social e econômica, trouxeram 

como conseqüência a reestruturação do sistema de classes sociais e a complexificação da 

sociedade civil. 

Os conflitos entre os atores sociais tomaram distintas formas e conteúdos, dada a 

multiplicidade de poderes e instâncias decisórias dentro do espaço local diiversificando as 

lealdades políticas com um duplo efeito: um de caráter neutralizador ou pelo menos 

controlador das mobilizações da população, sejam estas de camponeses preexistentes ou 

migrantes ou ainda de operários ligados à obra. Isto se deveu ao fato de que a estrutura de 

poder tradicional, se rompeu com o aparecimento de novas atividades econômicas, e se 

debilitou, porque as instâncias institucionais tradicionais de caráter local ou regional 

perderam o controle político-administrativo. Um segundo efeito, inverso do anterior, foi a 

conformação de uma nova estrutura organizacional vinculada com as novas relações de 

produção capitalista. Por estar ligada a atividades chaves da economia, esta nova estrutura 

organizacional desenvolveu um grande poder de pressão sobre o poder local tradicional que 

questionou a sua capacidade de resolver a problemática econômica e as tensões políticas e, 

em última instância, questionam a sua hegemonia. 

Das tensões e conflitos que emergiram, desse confronto que se generalizou no 

processo de produção do espaço territorial, entre o espaço herdado – entendido não apenas 

como o “ambiente construído” mas todo o terreno das relações sociais, os padrões herdados 

de articulação, a regionalização da produção e o processo de trabalho e a organização do 

produto social – historicamente construído na articulação estabelecida dos modos de 

produção e um espaço projetado emergido da necessidade de reestruturação da 

especialidade, é que reside a função da instância política que é a de intervir na evolução das 

estruturas sociais regionais,17 remodelando-as. Assim, o Estado procurou evitar que se 

aprofundessm os conflitos e os movimentos sociais originados da dissolução ou integração 

dos modos pré-existentes de produção. A “gestão do território” pode tomar formas variadas: 

ideológicas, políticas ou econômicas. No seu sentido eminentemente político, a ação do 

Estado consistiu em rearranjar os equilíbrios entre as forças regionais presentes, através do 

restabelecimento do sistema hegemônico local e regional. 

Com relação aos movimentos sociais, o Estado tratou de reprimir e/ou, em última 

instância, cooptá-los, com o objetivo de mantê-los sob o seu controle. O específico a reter é 

                                                 
17  “Uma estrutura regional pode ser considerada precisamente como uma zona específica, ao nível da 
qual se regulam as contradições secundárias entre as classes dominantes, baseada na fase atingida 
pela articulação dos modos de produção e do estádio atingido pelo capital local”. LIPIETZ, A O capital 
e seu Espaço. Coleção Espaço & Método. São Paulo: Ed. Nobel,1987. 
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que as modificações econômicas e sócio-políticas desencadeadas, levando ao declínio os 

arranjos espaciais e as formas de dominação construídas historicamente, poderam 

demandar a construção de novos pactos e o estabelecimento de novos laços entre os atores 

partícipes da nova realidade em reestruturação. E, nesse sentido, a construção de novas 

identidades territoriais. No sentido político do termo, esse processo de gestão do território, 

no atual contexto histórico, pôde se associar às novas necessidades de remodelagem das 

estruturas político-administrativas locais. O processo de reestruturação do sistema espacial 

induziu a emergência de novas territorialidades que se superpõem às existentes, 

complexificando a estrutura de classe e dando origem a conflitos pelo poder e movimentos 

sociais que demandam novas figuras político-institucionais que produziriam novas normas, 

ordens e legitimações, para a dar organicidade à nova estrutura espacial e territorial 

construída a partir do processo intervencionista. 

As configurações existentes de organização do Estado são arranjos político-

institucionais que refletem em essência a organização para a extração do excedente 

econômico e, de modo mais amplo, representam a forma assumida pelo pacto entre atores 

políticos que se constróem em nível nacional, regional e local. Formas institucionais são, 

assim, expressões da organização de atores.18 A redivisão político / territorial, através da 

institucionalização de novas localidades e espaços( municípios de Breu Branco, Novo 

Repartimento, Nova Ipixuna, Goianésia do Pará), pôde expressar a necessidade de 

estabelecer novos pactos e arranjos de poder construídos localmente e articulados à 

escalas de poder e decisão mais amplas. Nesse sentido, no atual contexto histórico, a 

criação de unidades político-administrativas locais – municípios – representa um corretivo 

das distorções da própria ordem estatal. Isto é, torna-se funcional ou operativa diante das 

circunstâncias e dos problemas sócio-econômicos e políticos que a intervenção técnico-

econômica engendrou. O remanejamento político / territorial pôde igualmente indicar “a 

necessidade de reordenar as alianças entre atores políticos e, conseqüentemente, fortalecer 

uns, enfraquecendo outros” (LÉVI,1996:50-51). Nesse caso, a redivisão do território como 

expressão da ação estatal, tornou-se, ela mesma, um mecanismo de restabelecimento da 

ordem estatal, configurando-se um recurso a que o Estado se ateve para recompor o seu 

controle e fazer-se legítimo perante a sociedade, em períodos de crise e de reestruturação 

econômica, social e política. 
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