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RESUMO

A inserção de usinas hidrelétricas no Brasil, vem durante a história provocando implicações
territoriais na existência e permanência de povos e comunidades tradicionais em muitas
regiões do país, em decorrência da fragilidade dos estudos e relatórios de impactos ambientais.
O objetivo desta tese é compreender e descrever como a introdução de técnicas e tecnologias
no sul do Amapá com a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, provocou a
desterritorialização na comunidade tradicional do Iratapuru, interferindo na criação de
territorialidades e alterando as relações com a natureza e com os sujeitos da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru - RDSI. Esta problemática, levou-nos à quatro
capítulos pautados nas etapas metodológicas de coleta de dados, informações e documentos,
norteados pela discussão conceitual sobre território, territorialidades, (Re)Existência,
(des)envolvimento (in)sustentável, sistema de energias limpas e eletricidade no Brasil, o papel
dos Governos nos planos e programas para a criação de barragens na Amazônia e mais
precisamente no Amapá. Na fase de campo, com a exposição das vozes dos moradores,
buscou-se trazer à luz a perversidade de todo processo, por meio das experiências, das
vivências e das relações do ribeirinho amazônida com seu território, identificando in loco, as
características particulares e essenciais dos moradores nas conversas informais e observação
participativa, sendo amparadas pelas entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários,
registro fotográfico e cartografia social dos territórios que hibridamente coexistem na Vila de
São Francisco do Iratapuru. Os resultados coletados e analisados, comprovaram a hipótese de
que a UHE causou implicações territoriais e transformou o modo de vida dos sujeitos
atingidos, modificando as relações de trabalho, sociais, econômicas, culturais, religiosas. Em
razão disto, a Comunidade, que mesmo sem entender que estavam desamparados por um
longo período, (Re)Existiram ao desconhecido, ao incerto e aos direitos negados pelo poder
público e pelo empreendimento hidrelétrico, lutando a cada dia, para manter vivo àquilo que é
considerado essencial em suas casas, junto ao rio, no ciclo da extração da castanha, por meio
de ações individuais ou coletivas, para reergueram a identidade territorial e impedir o
esquecimento do real sentido de viver na e da floresta, como seu lar.

Palavras-chave: Amapá. RDSI. Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari. Implicações
Territoriais. Comunidade Tradicional do Iratapuru. Territórios. Territorialidades.
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Thesis, Postgraduate Program in Geography, Institute of Social and Environmental Studies,
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.

ABSTRACT

The insertion of hydroelectric power plants in Brazil has, throughout history, provoked
territorial implications for the existence and permanence of traditional peoples and
communities in many regions of the country, due to the fragility of studies and reports of
environmental impacts. The aim of this thesis is to understand and describe how the
introduction of techniques and technologies in southern Amapá with the construction of the
Santo Antônio do Jari hydroelectric power plant caused the deterritorialization in the
traditional community of Iratapuru, interfering in the creation of territorialities and altering
the relations with them. the nature and subjects of the Iratapuru Sustainable Development
Reserve - ISDN. This problematic led us to four chapters based on the methodological stages
of data, information and document collection, guided by the conceptual discussion about
territory, territorialities, (Re) Existence, (in) sustainable involvement, clean energy system
and electricity in Brazil, the role of Governments in plans and programs for the creation of
dams in the Amazon and more precisely in Amapá. In the field phase, with the exposition of
the voices of the residents, the aim was to bring to light the perversity of the whole process,
through the experiences, experiences and relationships of the Amazonian riverside with its
territory, identifying in loco the particular characteristics and residents in informal
conversations and participatory observation, supported by semi-structured interviews and the
application of questionnaires, photographic records and social cartography of territories that
hybridize coexistently in the village of São Francisco do Iratapuru. The results collected and
analyzed, confirmed the hypothesis that the HPP caused territorial implications and
transformed the way of life of the affected subjects, changing the working, social, economic,
cultural and religious relationships. Because of this, the Community, which even without
understanding that they were helpless for a long time, (Re) existed to the unknown, the
uncertain and the rights denied by the public power and the hydroelectric enterprise,
struggling every day, to keep alive what It is considered essential in their houses, by the river,
in the nut extraction cycle, through individual or collective actions, to rebuild their territorial
identity and to prevent the real meaning of living in and in the forest as their home.

Keywords: Amapá. RDSI. Santo Antônio do Jari hydroelectric plant. Territorial Implications.
Traditional Community of Iratapuru. Territory. Territorialities.
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APRESENTAÇÃO

“Fomos capazes de construir um pouco de nosso sonho.
Mas a ironia do destino tirou-nos o lugar. Porém

precisamos continuar.
Morador do Iratapuru, 2018.

Sou macapaense acostumada com o bioma da floresta Amazônica, pois vivi até os 26

anos de idade às margens do rio Amazonas e sempre mantive uma relação direta e íntima com

o rio e a floresta. Em 2010, fui aprovada como professora no Concurso do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP e, desde então passei a residir no

município de Laranjal do Jari.

Em meio às ações de docência, pesquisa e extensão, acompanhei de perto – e com

olhos atentos – a construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari no rio Jari, na

área RDSI. Muitas especulações, discussões e incertezas marcaram o início da construção.

Localizada no estado do Amapá, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru

(RDSI) é um tipo de área de proteção ambiental, cujos recursos naturais podem ser utilizados,

desde que, sejam obedecidas as regras que visam manter a sua biodiversidade e garantir a sua

permanência.

Em 2014, conheci a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru e, por

consequência, a Comunidade (ou Vila) de São Francisco do Iratapuru, em um trabalho de

campo com meus alunos de Gestão Ambiental. A partir daquele momento, surgiu um

entusiasmo em estudá-la com o intuito de gerar conhecimentos científicos.

Foram cinco anos de observação direta e indireta, de acompanhamento dos altos e

baixos das lutas dos moradores, de reivindicações, de suas conquistas, ganhando a cada

encontro, nas visita e nos contatos suas confianças para que meu ir e vir, como pesquisadora,

fosse natural e, assim, eu pudesse coletar os melhores dados e informações possíveis, mas

também pudesse estranhar as novas relações construídas.

Na Amazônia, os povos da floresta, entre as quais se incluem os ribeirinhos, sempre

enfrentaram muitos e diversos problemas devido à falta de políticas públicas, nas mais

diferentes áreas da vida. No sul do Amapá, além dos problemas já existentes com a

construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, no rio Jari, que começou em 2010

e terminou em 2014, a população passou a enfrentar novos problemas.
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A nova fase, intitulada como injusta, não por mim, mas pelos sujeitos da pesquisa, tem

características totalmente contrárias ao modo de vida amazônida1. Os “intrusos” sem

consentimento da população do lugar, mas com consentimento das leis e do Estado, tiraram o

mais importante para os moradores da antiga Vila de São Francisco do Iratapuru: a relação

com o rio. Eles tiveram que mudar de suas casas feitas de madeiral, às margens do rio. Uma

nova história começou. E não começou bem. As perdas durante o processo, de 2010 a 2018,

só aumentaram e o sentimento de pertencimento2 dos verdadeiros donos do território vai

sendo afetado e eles vão procurando formas de (Re)Existirem; suas vidas transformadas

tiveram seus problemas agravados pelas mazelas sociais e econômicas do embrião de cidade,

a nova vila, um território até então inexistente. As casas de alvenaria, com 2 ou 3 quartos, sala,

cozinha e um banheiro na área externa da casa foram planejadas pela empresa proprietária da

UHE, sem consulta aos moradores, sem a participação deles. Essas casas são parte do novo

território e não todo o novo território propriamente dito.

A construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, no rio Jari em 2010, para

a produção de energia elétrica, justificada pelo discurso do desenvolvimento sustentável3,

transformou a vivência, a experiência cotidiana, na Comunidade Tradicional do Iratapuru. Os

micropoderes4 instalados, determinam novos modos de ação e atuação.

Toda e qualquer pesquisa em alguns momentos de sua construção se confunde com os

sujeitos pesquisados e com o sujeito pesquisador. Somos parte intrínseca de uma totalidade

complexa e contraditória, e, enquanto ser social que transforma e se transforma no movimento

da Existência. Somos pesquisa, somos ribeirinhos, somos povos da floresta. E é isso que me

move na certeza de que a luta junto aos grupos sociais desterritorializados, oprimidos pelas

forças do Estado e do capital é condição para a continuidade da vida.

1 Modo de vida amazônida: o modo de vida tradicional na Amazônia que respeita os ciclos da natureza e os
recursos naturais, a exemplo do rio e da floresta Amazônica. (COLFERAI, 2014).
2 Sentimento de pertencimento: identidade territorial (social e especial) do indivíduo (LESTINGE, 2004).
3 Desenvolvimento sustentável: a expressão está usada em itálico para reafirmar que essa proposta não se efetiva
na prática, pois o crescimento econômico não enxerga os povos e comunidades tradicionais e não respeita a
natureza nos processos de introdução de técnicas e tecnologias na Floresta Amazônica.
4 Micropoderes: é a junção de várias instituições em microesferas, que exercem poder sobre os indivíduos,
interferindo na sua autonomia, tornando-os mansos, subservientes. (FOUCAULT, 2006).
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INTRODUÇÃO

“A territorialidade combinada de múltiplos territórios
em termos de justaposição e convivência da diversidade
territorial, representada nas dimensões sociais, escalas e
dinâmicas, se desdobra num continum que vai do
caráter mais concreto ao mais simbólico, sem que um
esteja dicotomicamente separado do outro. No caso de
um indivíduo ou grupo social mais coeso, podemos
dizer que eles constroem seus territórios integrando, de
alguma forma, num mesmo conjunto, sua experiência
cultural, econômica e política em relação ao espaço.”

(HAESBAERT, 2004).

Este estudo apresenta a descrição, a discussão e a análise sobre as implicações

territoriais sofridas por uma comunidade tradicional amazônida do sul do Amapá, e as

peculiaridades cujas facetas prioritárias e complexas das configurações históricas, culturais e

geográficas serão descritas, discutidas e analisadas.

Embora já tenham sido feitos diversos estudos sobre os impactos socioeconômicos e

ambientais da construção de grandes obras na Amazônia, neste estudo que ora se apresenta

quer-se levar em consideração as repercussões no território, as alterações, as novas dinâmicas

e interferências no modo de vida das comunidades tradicionais, durante a construção e depois

dela.

Nesta pesquisa, visa-se a perpetuação do conhecimento empírico dos sujeitos da

pesquisa, valorizando-se suas experiências, vivências, conhecimentos tradicionais e suas

formas de perceber o lugar, a paisagem e as relações sociais na constituição do território antes

e depois da implantação de um Grande Projeto de Investimento - GPI no sul do Amapá.

Caminhos incertos e, por vezes, desconhecidos, foram percorridos para se conhecer a

história da comunidade tradicional do Iratapuru. Apesar da existência legal da Reserva de

Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru – RDSI e da instituição por Decreto Federal

(Decreto no 6,040/07) de uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais, a construção da UHE de Santo Antônio do Jari resultou apenas na

exploração de um recurso natural (água) abundante na região, sem se importar com a tradição

amazônida, do ribeirinho, do caboclo, e com suas relações profundas com a natureza, sua

vivência na floresta, seus saberes-fazeres.
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O território é constituído por ações e formas de uso, pela ação histórica do homem que

lhe imprime funções e características. O ambiente construído, a dinâmica populacional, as

atividades produtivas, o trabalho a legislação, a cidadania, a tradição, o modo de vida, as

relações interpessoais, as interferências externas, por parte do Estado ou de outras instituições,

afetam o território e vão lhe dando sua conformação. (SIQUEIRA CAMPOS, 2016).

Desta forma, o território é uma categoria de análise da Geografia que permite avaliar

várias e diferentes situações e/ou conflitos, reconhecendo os sujeitos e as instituições

envolvidas e suas esferas de atuação, suas influências, suas relações sociais. As desigualdades

entre os espaços vividos e os grupos sociais existentes e o entendimento sobre o processo de

desenvolvimento se é ou não sustentável, entre outros fatos são analisáveis a partir do

território.

Nesta tese, o objetivo principal é compreender as implicações territoriais da

construção e do funcionamento Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari na comunidade

tradicional do Iratapuru, na RDSI, no sul do Estado do Amapá, observando os problemas e as

fragilidade das medidas compensatórias do Estudo de Impactos Ambientais e do Relatório de

Impactos ao Meio Ambiente (EIA/RIMA). A interferência no desenvolvimento regional e na

conformação territorial, as novas dinâmicas do espaço, nos territórios recriados, nas leituras

do modo de vida tradicional, nas novas territorialidades decorrentes da introdução de novos

pensamentos, do aculturamento, das novas moradias e das (Re)Existências5 identitárias ao

desconhecido serão abordadas durante a elaboração da tese.

A hipótese é de que a implantação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, no

rio Jari, na RDSI, causou implicações territoriais (territorialização, reterritorialização,

desterritorialização e novas territorialidade) na Vila de São Francisco do Iratapuru. Ao longo

da pesquisa essas questões assumiram centralidade: i) os usos do território na RDSI após a

implantação da UHE de Santo Antônio do Jari? ii) e as (Re)Existências e construção das

territorialidades nos territórios, agora, híbridos?

Para tanto, certamente, há que se considerar a crise energética e a ocupação dos rios da

Amazônia, especificamente no sul do Amapá, organizados para a produção de energia elétrica

para atender aos mercados internos e externos a partir da participação das usinas hidrelétricas

já construídas e planejadas no Sistema Interligado Nacional.

5 (Re)Existência: processo de permanência modificada, a partir de uma ação política que se firma nos elementos
socioculturais, formatando espacialidades como condição para continuar (Re)Existindo (MENDONÇA, 2010).
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Os elementos históricos e geográficos, a vivência e a experiência da pesquisadora na

região, e os conhecimentos da população tradicional do lugar são os principais meios para se

entender a territorialidade antes existente e as (Re)Existências da população para não perdê-la.

A área de pesquisa é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru -

RDSI (Mapa 01), uma Unidade de Conservação (UC) estadual criada pela Lei Estadual nº 392,

de 11 de dezembro de 1997, com uma extensão oficial de 806.184 ha, correspondentes a

6.174,80 km2; estende-se pelos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Pedra Branca do

Amapari, sendo administrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA

(BARBOSA, 2001).

A criação da RDSI fez parte da política de apoio aos castanheiros do sul do Amapá

baseada nas diretrizes do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA) que

tinha como objetivo assegurar crédito, preço e mercado aos coletores de castanha por meio de

apoio produtivo e incentivos econômicos (GEA, 2005).

A Vila de São Francisco do Iratapuru, originou-se da junção de 10 famílias

(aproximadamente 40 pessoas) para se alojar em um território de área total de 7.579 hectares,

às margens do rio Jari, para facilitar o modo de vida tradicional e ribeirinho, bem como a

atividade econômica de extrativismo da castanha-do-Pará ou, hoje, castanha-do-Brasil.

Atualmente, possui cerca de 58 famílias, sendo 200 adultos e 50 crianças, que vivem na nova

vila construída depois da instalação da UHE de Santo Antônio do Jari, sendo assistidos, ainda

de maneira precária, nas condições básicas de saúde, saneamento, abastecimento de energia e

água tratada.

A antiga Vila de São Francisco do Iratapuru surgiu com a organização política dos

agroextrativistas no território da RDSI, resultado tardio de um processo de mobilização social

dos extrativistas e trabalhadores rurais da região do rio Jari na década de 1980, descendentes

de migrantes nordestinos, que tinham sido atraídos pela exploração da castanha, no início do

século XX. Nesta mobilização buscava-se melhores condições para comercialização dos

produtos agroextrativistas, bem como estavam na luta contra a opressão do Projeto Jari.

A viagem de Macapá-AP à área estudada leva em torno de 8h30min em época sem

chuva e até 12h nos períodos chuvosos. São aproximadamente 270 quilômetros de distância

de Macapá, em estrada sem pavimentação (conhecida pelos nortistas como estrada de barro),

com muitos atoleiros e buracos. Depois de se chegar em Laranjal do Jari, o restante do

percurso é feito em catraias (embarcações de pequeno porte) e leva cerca de 1h até a usina

hidrelétrica de Santo Antônio do Jari no rio Jari. Depois são mais 30 minutos de caminhada e

1h pelo rio Iratapuru até a Vila.
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Mapa 01 – Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru/AP.

Fonte: SEMA, 2003.

O estado do Amapá é um espaço geográfico bastante peculiar por possuir 72% de

áreas protegidas, cerca de 10,25 milhões de hectares. Ali atores sociais, os mais diferentes

buscam atender seus interesses e para isso usam o discurso de desenvolvimento local e

regional.

O atual estado do Amapá, originou-se do Território Federal do Amapá, criado junto

com outros, pelo Governo Federal na década de 1940. Nesta linha, o autor Jacques (1977)

relata que esses territórios federais eram núcleos de civilização nos recantos mais longínquos

do território nacional e sua importância econômica e social para o país seria conhecida pela

integração da Amazônia (Região Norte) à economia capitalista nacional e internacional, desde

que se garantisse também a soberania nacional.

De acordo com o IBGE (2018), o estado do Amapá situa-se na Amazônia Oriental,

extremo norte brasileiro; ocupa uma área da unidade territorial de 6.502,119 km², o que

corresponde a 3,9% da região Norte e 1,65% do território brasileiro; conta com uma

plataforma continental de 50.150 km², com litoral de extensão de 698 km. A sua população
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(2015) é de 456.171 mil habitantes, e sua densidade demográfica é de 62,14 hab/km².

Político-administrativamente (2009) é formado por 16 munícipios: Macapá (a capital),

Santana, Mazagão, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Oiapoque,

Calçoene, Amapá, Tartarugalzinho, Pracuúba, Itaubal, Ferreira Gomes, Cutias do Araguari,

Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Faz fronteira com o estado do Pará, com o Suriname e com

a Guiana.

A construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari já era estudada desde 1973,

mas só começou em 2011 é a primeira nos moldes do conceito de usina plataforma6, por meio

do leilão realizado em dezembro daquele ano, intitulado A-5, ganhando o direito de 190

megawatts do total, sendo que o restante de 73 megawatts, com um vertedouro de 1.500

metros, um dos maiores do mundo em extensão, foi adquirido em outros leilões (A-3 e A-5)

para a geração de energia com capacidade de 373,4 megawatts – energia suficiente para

abastecer uma cidade com cerca de 3 milhões de habitantes, seis vezes maior que a população

da capital do Amapá, Macapá.

O investimento para a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari foi de

R$ 1,4 bilhão, financiado pelo BNDES, por meio dos PAC, para a CESBE S.A Engenharia e

Empreendimentos e o Consórcio EDP (Energias de Portugal), empresa do ramo de geração e

distribuição de energia, que detém o maior número de ações deste empreendimento.

O empreendimento hidrelétrico, veio para o Amapá em decorrência dos recursos

hídricos e do aporte financeiro do Estado no incentivo da geração de energia elétrica. Mas, os

lucros obtidos com a produção e o uso dessa energia, a maioria, destinam-se as necessidades

das empresas transnacionais. A construção de uma usina hidrelétrica altera o uso do território

e intensifica os conflitos, e disputas. O protagonismo dos verdadeiros sujeitos do território

que ali já estavam é encerrado pelos novos sujeitos, os “intrusos”, que chegam. O recorte

temporal deste estudo, de 2009 a 2018 contempla a implantação da Usina Hidrelétrica de

Santo Antônio do Jari e as implicações territoriais na comunidade tradicional do Iratapuru.

Dentre as alterações provocadas pela UHE de Santo Antônio do Jari na comunidade

tradicional do Iratapuru está a mudança de lugar da Vila de São Francisco do Iratapuru. A

antiga vila foi inundada e foi construída uma nova, para a qual estavam previstos o

fornecimento de energia elétrica e água encanada, saneamento básico, acesso aos direitos

básicos a educação, saúde, mobilidade.

6 Usinas Plataformas: são modelos de hidrelétricas com o mínimo de impacto ambiental (http://www.pac.gov.br).
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As possibilidades de (Re)Existência dessa população serão abordadas seguindo o

pensamento de Mendonça (2010), que discute o processo de re-enraizamento, ou seja,

estabelecimento de novas raízes ou a fusão de novas com as já existentes, formando assim

uma nova territorialidade em que se preserve o sentimento de pertencimento e ao velho

território da comunidade tradicional do Iratapuru, para que se possa continuar a Existir,

enfrentando as pressões da ocupação do território pela Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do

Jari.

A compreensão da lógica de acumulação do capital, nacional e internacional, tanto na

região amazônica, quanto no Estado do Amapá, disfarçada pelo discurso da necessidade do

crescimento e desenvolvimento econômico, regional e local, teoricamente sustentável, é o que

permite a produção do conhecimento teórico-conceitual e empírico sobre os territórios e as

territorialidades.

A construção da pesquisa não foi fácil, em função da localização geográfica no meio

da floresta com muitas dificuldades de acesso em função das peculiaridades do bioma

amazônico e da precária infraestrutura existentes. As dificuldades logísticas, a ausência de

dados, a insegurança dos sujeitos, a limitação de acesso aos acontecimentos que geravam mais

indagações e inquietações eram constantes e, ás vezes, pareciam insuperáveis.

Mas a cada dia comprovava-se que a escolha fora acertada, pois, viver os processos, os

fenômenos e compreender, minimamente, as relações e os fatos não foi fácil. Foi necessário

recomeçar muitas vezes percorrer caminhos na contramão, compreender uma pluralidade de

signos e significados para se fazer essa pesquisa. Mas, como a Geografia é uma ciência capaz

de compreender para além da aparência dos fenômenos, com cautela, paciência e respeito,

principalmente, pelos pesquisados, foi possível concluí-la, o que não significa que o assunto

não requeira novas pesquisas.

Os capítulos que compõem a tese são resumidamente apresentados. O primeiro

capítulo, intitulado “Até a Última Gota: dos Pingos D’água à Crise Energética”, propõe uma

reflexão sobre a crise energética, no Brasil e no mundo. Ainda a adoção na matriz energética

brasileira do discurso de que as hidrelétricas produzem energia limpa. A contextualização da

construção de UHE’s e a análise do potencial hídrico no território amapaense, a reestruturação

capitalista e as mudanças nas questões culturais e tradicionais dos povos e comunidades
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tradicionais, das Cidades da Floresta7, especificamente na Comunidade Tradicional do

Iratapuru.

No segundo capítulo, intitulado “As Tramas Espaciais e os Micropoderes no uso do

Território Amapaense” foram analisados a formação social e a conformação espacial do

território amapaense, a implantação de grandes projetos de investimentos capitalistas, as

formas de uso e exploração na RDSI e as relações de poder envolvidas.

O terceiro capítulo, intitulado “A Produção da Existência na Vila de São Francisco do

Iratapuru” mostra as modificações territoriais, após a implantação da Usina Hidrelétrica de

Santo Antônio do Jari e as (Re)Existências da Comunidade. Também discutiu-se sobre a

desconstrução dos espaços sociais subjetivos e imateriais no território a partir das novas

relações de poder e construção das novas territorialidades, evidenciando o território

desconhecido e o território controlado pela Empresa proprietária da UHE.

No quarto e último capítulo, intitulado “Entre dois Territórios: Cadê o meu Lugar?”

serão apresentadas as implicações territoriais entre os sujeitos no novo território, bem como

as contradições, a desterritorialização e a reterritorialização precária do povo, suas lutas, seus

conflitos, suas tradições e possibilidades de (Re)Existência com a reafirmação dos seus

lugares e do território material e identitário na busca pela coexistência do velho e do novo.

Fundamentação Teórica

As categorias geográficas de análise fomentam a reflexão teórica das realidades

geográficas, como, por exemplo, território e territorialidade, e a partir disso, dar condições de

desvendar a realidade investigada. Para Gonçalves (2003) identificar o território conhecido ou

de conhecimento (epistêmico) se reinventa e cria formas de significar o estar no-mundo,

grafando a terra e cria territorialidades. Ainda, Raffestin (1981), em Geografia do Poder, diz

que o território não é um termo equivalente e nem sinônimo de espaço, os quais devem ser

utilizados diferentemente nas análises.

O espaço territorial amapaense está intimamente relacionado às formas de

territorialização dos complexos produtivos mundializados que promovem mudanças

significativas nas paisagens, configurando diferentes leituras territoriais, destacando-se:

territórios em rede, territórios flexíveis, territórios descontínuos (HAESBAERT, 1997).

A partir da década de 1970, o controle simbólico e não simbólico de um espaço passou

a ser chamado de território (RITTER, 2011). Todavia, na origem, sabe-se que o conceito de

7 Povos e Comunidades Tradicionais que vivem em locais criados para atender Grandes Projetos na Amazônia
(BECKER, 1990).
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território está associado ao Estado - instituição legal e moral que justifica a sua defesa e a

conquista de novos territórios (PERICO, 2009). Para Haesbaert (2004), o território é

construído a partir de ações e formas de uso da natureza, ou seja, pela história.

Essa ideia está ancorada em Raffestin (1981) já tinha afirmado que o território se

forma do e no lugar onde os sujeitos se apropriam (material e/ou simbolicamente) da natureza,

por um processo denominado de territorialização e humanização do espaço, o que resulta na

reorganização espacial e na criação de novas relações. Santos (2006) contribui, ainda, ao

afirmar que o território é um lugar onde desembocam todas as ações, paixões, poderes, forças

e fraquezas, onde se desenvolvem todas as relações sociais, afetivas, de trabalho e a existência

humana.

O território expressa as formas de apropriação social do espaço. Assim diversos

autores, dentre eles Leff (2009), Sack (2013), Santos (1997; 2002) e Haesbaert (2004),

analisaram teoricamente a categoria do território e suas reflexões serão abordadas ao longo

dos capítulos. As territorialidades expressam as qualidades que são inerentes a territórios e

podem ser ativadas ou desativadas na criação de territórios sobre um substrato territorial

anterior. Quem controla pessoas e recursos do território controla o território.

Dessa forma, [...] “a territorialidade é uma expressão geográfica primária do poder

social” (SACK, 2013, p. 63). Ou seja é uma forma de apreensão e representação de lugares

sejam controlados e usados por determinados grupos/sujeitos, nos quais eventos espaciais

atendem a objetivos políticos, econômicos ou culturais com formas de expressões sociais e

culturais, que têm forte capacidade de marcar com símbolos e identidades e os modos de viver

em determinados lugares (FUINI, 2014).

O livre acesso ao território de outrem pode ser mais ou menos restrita, mais material

e/ou mais simbólico. Os sujeitos de um território marcam os limites entre o “nós” e os

“outros” (SOUZA, 2011). Portanto, um território é um campo de forças, uma teia ou rede de

relações sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite,

uma alteridade: a diferença entre nós (o grupo, os membros de uma coletividade ou

comunidade) e os outros (SOUZA, 2011).

As reflexões sobre território e territorialidade na leitura geográfica dos fenômenos

desvelam suas especificidades e singularidades, promovem compreensão das relações

simbólicas, materiais e imateriais estabelecidas no processo de produção da existência,

mostram o empoderamento dos sujeitos (nós) e dos outros.

Na análise dos fenômenos no território, Frei (2017) afirma que parte significativa dos

trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações e teses, se dedica a análise das
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consequências de um determinado processo, fenômeno e/ou acontecimento e quase sempre,

senão sempre, prefere utilizar os termos impactos territoriais e efeitos territoriais.

Ao se dar o termo implicações territoriais, nesta pesquisa, quer-se criar a ideia de que,

como a territorialidade é dinâmica, os processos fenômenos ou acontecimentos que ocorrem

num determinado território, sendo também dinâmicos, continuarão agindo ali mesmo depois

de concluídos quaisquer estudos.

O autor citado justifica que o termo efeito (do latim effectu) tem os seguintes

significados: i) produto necessário ou fortuito de uma causa; ii) consequência, resultado; iii)

o que se procura alcançar: destino, fim, finalidade; iv) resultado prático de uma ação; v)

eficiência, eficácia de uma ação ou agente. Possui, portanto, uma conotação de coisa pronta,

acabada. (FREI, 2017).

Por sua vez, o termo impacto (do latim impactu) tem como efeito resultante da colisão,

choque e/ou encontro de dois ou vários corpos, com existência de forças relativamente

grandes durante um intervalo de tempo muito pequeno. A palavra impacto está associada à

ideia de força, de mudança exercida e/ou impelida por uma determinada ação e/ou objeto

(FREI, 2017).

Os impactos para Ab’Saber (2000) são atos para a tomada de precauções que garantam

a convivência e a compatibilidade de funções no interior do espaço total no futuro, sendo de

bom senso que se procure harmonizar o desenvolvimento comum com uma correta postura de

proteção ambiental.

Assim, embora se reconheça que as palavras efeito territorial e impacto territorial

podem ser atualizadas para se analisar o resultado, as consequências de uma determinada ação,

elas têm uma conotação relacionada à força física que pode mascarar as ações políticas,

sociais, culturais, simbólicas próprias da civilização humana, presentes em tais processos,

fenômenos e/ou acontecimentos. A palavra implicações territoriais parece deixar mais espaço

para a reflexão das contradições presentes. (FREI, 2017).

De fato, nosso objetivo não é analisar os impactos territoriais ou efeitos territoriais,

nem resultados ou consequências dos projetos hidrelétricos sobre a Comunidade Tradicional

do Iratapuru, mas, compreender para além dos impactos e dos efeitos, as implicações

territoriais nas relações sociais, culturais, econômicas, ambientais, no processo de

territorialização e desterritorialização da Vila São Francisco do Iratapuru.

A palavra implicação vem do latim implicatione e tem os seguintes significados: i) ato

ou efeito de implicar(se); ii) aquilo que fica implicado ou subentendido; iii) relação entre

objetos pela qual um deles não pode estar dado sem que o outro também não o esteja; iv) ato
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de envolver-se, envolvimento, comprometimento, complicação; v) falta de compatibilidade,

contradição, incompatibilidade; vi) relação estabelecida entre dois conceitos ou proposições,

de tal forma que a afirmação da verdade de um deles conduz à inferência necessária da

veracidade do outro (FREI, 2017).

Dessa forma, para a fundamentação teórico-metodológica, foram realizados

levantamentos bibliográficos para dar sustentação na propositura da tese, na composição dos

capítulos, nas discussões, na metodologia.

Na apresentação dos dados qualitativos (RAMIRES; PESSOA, 2009) para

interpretação dos aspectos sociais, econômicos, culturais e geográficos que não podem ser

quantificados, a investigação teve que ser mais próxima do vivido e do experienciado pelos

sujeitos da pesquisa. Nesse mergulho na realidade concreta é que são conhecidas as utopias, a

vida cotidiana, as contradições, as relações sociais, os consensos e contrassensos, as reflexões,

dos aspectos material e imaterial acerca do fenômeno geográfico estudado. A valorização do

conhecimento empírico, os saberes e os fazeres, sob o espectro da realidade social histórica e

geográfica foi essencial para a elaboração desta tese.

Outro procedimento adotado foi o levantamento de dados e informações em fontes

secundárias, como órgãos públicos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais (IBAMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério Público

do Amapá (MP-AP), Ministério de Minas e Energia (MME), ELETROBRÁS, Empresa de

Pesquisa Energética (EPE), Banco de Informações de Geração (BIG), Agência Nacional de

Energia Elétrica (ANEEL), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA).

Também pesquisamos no site oficial do Consórcio Energias de Portugal (EDP), site

oficial do Governo do Estado do Amapá, Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento

Territorial do Amapá (IMAP), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA), Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Iratapuru (COMARU),

Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA), Estudos de Impactos Ambientais (EIA), Sistema

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Ainda foi realizada análise da

legislação e dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impactos ao Meio

Ambiente (RIMA), elaborados para a construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do

Jari.

A necessidade de produção de energia elétrica e crise energética vivida no Brasil

neste início de século XXI, o uso indiscriminado pelo capitalismo da hidroeletricidade, o

desenvolvimento tido como sustentável, questões econômicas, ambientais e sociais, as
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peculiaridades da Amazônia, seus povos, as Cidades da Floresta8 foi obtido a partir de

pesquisa bibliográfica.

A metodologia escolhida tanto para o levantamento de dados e informações primárias,

e secundárias, quanto para a escrita da tese adotou o entendimento de que nada é absoluto, e

de que a qualquer momento podem surgir novas informações. Assim os quatro capítulos

pronunciam as implicações territoriais da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio

do Jari na Comunidade Tradicional no Iratapuru. A figura 01 mostra os procedimentos e

etapas de estudo.

Figura 01. Organograma do procedimento metodológico da tese

Fonte: Autora, 2019.

8 Cidade da Floresta: nova estrutura urbana e territorial da Amazônia, pelo processo de ordenamento territorial,
vista como um ecossistema florestal para a exploração econômica que apresentam características de pequenas
(TRINDADE JÚNIOR, 2011, p. 28).
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empresa)
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A ciência e o conhecimento não são neutros e abre a possibilidade para o pesquisador

de romper com seu “mandato oficial” de cientista e faça uma pesquisa com sentidos políticos

e lute para que seus estudos sejam aplicados, de uma forma ou outra. Essa postura em relação

à ciência, descobre os atos falhos da pesquisa tradicional. Mostra que o pesquisador é um

espelho social, que seu estudo reproduz e mostra como a sociedade está organizada. E, como

o mundo é possibilidade e, não, determinação, o pesquisador ao exercer assim seu papel,

mostra e cria possibilidades (BAITZ, 2006).

O trabalho de campo, visando compreender as vivências e as experiências dos sujeitos

pesquisados da Comunidade contou com as seguintes atividades: a) aplicação de questionários

semiabertos com 15 perguntas (Anexo II) sobre uma amostra de 34 residências; b) rodas de

conversas (com duração média de 40 minutos a 1h30min); c) entrevistas semidirigidas (anexo

III) e conversas informais com os moradores da Comunidade do Iratapuru, durando em média

de 30 a 60 minutos, realizadas em suas casas, na quadra de esportes, na igreja, no bar, na

cooperativa. Ocorreram durante a realização de suas atividades do dia a dia como a pesca, a

caça e a colheita, considerando os elos do sujeito e do seu entorno contextual.

Não serão apresentados apenas as falas e depoimentos, mas também os discursos das

entrelinhas e as imagens inesperadas que apareciam, sem estereótipos, criando uma certa

perturbação do previsível. Ações desenvolvidas: a) entrevista com o representante do

Movimento dos Atingidos da Barragem (MAB); b) participação em atividades na

Comunidade entre 2014 e 2018, como visita técnica com os alunos do Curso de Gestão

Ambiental e festas na Comunidade; c) visitas para produção de vídeos e registros fotográficos;

d) dinâmicas de grupo para a criação do mapa participativo – cartografia social, contribuindo

para atingir os objetivos e a hipótese, seguindo o perfil sociológico e histórico de narrativas

dos sujeitos da pesquisa.

Os trabalhos de campo foram realizados entre 2014 e 2019. Na primeira etapa, de

2014 a 2015 foram realizadas três visitas a Comunidade: a primeira em abril de 2014 (durou 3

dias), a segunda em agosto (3 dias), para desenvolver atividades acadêmicas e de extensão

com os alunos de Gestão Ambiental. Nesta oportunidade, ocorreu mudança da antiga para a

nova Vila e, esta, pesquisadora participou da tradicional festa da castanha. A terceira visita,

ano de 2015 foi em novembro (4 dias) para o reconhecimento das novas casas e da

infraestrutura construída pela EDP. Nesta ocasião, já se observava as deficiências nos

sistemas do fornecimento de água e energia 24h, bem como a inquietação dos moradores nas

novas casas.
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Nas novas moradias na nova Vila, a qualidade de vida, segundo os moradores não

melhorou, consequentemente, para eles isso não foi desenvolvimento. A implantação da

hidrelétrica trouxe implicações e interferências nas relações dos moradores com a natureza, no

modo de vida deles, sequer mencionado pela empresa. O uso que eles fizeram do território foi

alterado, assim como, os costumes, as tradições. No novo espaço de vivência, sem elos com a

natureza, eles se sentem “estranhos no próprio ninho”.

A observação e o reconhecimento de fenômenos singulares, da “fluidez” dos

acontecimentos e dos fatos vivenciados, as significações simbólicas do espaço e do território,

sem juízos de valor percebidos, levam à ciência, ao conhecimento e fazem o estranho se

tornar conhecido e o desconhecido familiar.

Entre 2016 e 2017, esta pesquisadora visitou a Comunidade em novembro de 2016

para mais uma observação direta (uma semana). Nas conversas informais, percebeu-se que os

moradores estavam insatisfeitos com a nova Vila e, ainda, que na Comunidade passaram a

existir conflitos ideológicos entre os moradores jovens e os moradores mais antigos. A vinda

da UHE de Santo Antônio do Jari, portanto, havia mudado a dinâmica do dia a dia dos jovens,

principalmente.

Para Bachelard (1996), o trabalho de formar o espírito científico tem que superar as

armadilhas das generalizações de primeira vista, para que o cientista possa explicar o que

observa, não pelo senso comum, mas a partir da produção de conhecimento científico

tradicional.

Entre 2018 e 2019, tendo em vista a dificuldade de acesso ao local, o contato pelo

telefone e pelas redes sociais com os moradores possibilitou acompanhar o movimento de

(Re)Existência, a organização da luta pela permanência no território, com a exigência do

poder público e do empreendimento, providências para diminuir as dificuldades do processo

de implantação da usina hidrelétrica e rever direitos negados, bem como obrigá-los a cumprir

as medidas compensatórias previstas no PBA, no EIA e no RIMA. Nesse período, foi tentado

contato com a EDP, por telefone e e-mail, para que ela tivesse o seu direito de manifestar-se,

mas a empresa ignorou essa tentativa.

As relações entre a pesquisadora e os pesquisados eram fortes desde a ida na

Comunidade em 2014. A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

(Anexo I) pelos pesquisados concedeu a pesquisadora maior liberdade para participar da vida

dos entrevistados, com certa autonomia para ir e vir, para frequentar espaços, visitar, conhecer

a rotina, conviver com os valores éticos, morais e humanos, com os códigos, as opiniões e as

intenções, sem máscaras e cerimônias.
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Nas visitas à Comunidade e ao território invadido pela UHE foi tentado contato com

os funcionários e engenheiros para se ter acesso ao canteiro, mas sem êxito: só se conseguiu

um diálogo com alguns trabalhadores na Vila de São Francisco do Iratapuru, quando em 2017,

eles estavam elaborando um levantamento dos impactos das áreas inundadas da floresta para a

fauna. Esses dados que eles recolheram não foram disponibilizados para esta pesquisa.

Como nenhuma sociedade existe sem imprimir em seu território simbólico e material

suas marcas, seu modo de vida, sua adaptação ao ambiente, sua forma de garantir sua

existência, conhecer um território significa conhecer a sociedade e os seus sujeitos. A análise

da história de vida, das experiências subjetivas e dos causos contados indica a territorialidade

dos sujeitos.

Nesta pesquisa foram considerados os sujeitos dinâmicos, vivos, atuantes,

protagonistas, não apenas como parte de uma população, objetos de análise acadêmica. Uma

pesquisa que percorre os mesmos caminhos que outros, caminhos prontos, não constrói pontes

entre conhecimentos, sujeitos e pesquisadores. As implicações territoriais da construção da

Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, no rio Jari, no sul do Amapá, na Amazônia são

de, ontem, hoje e amanhã e esta pesquisa pode ser uma ponte para as necessárias pesquisas e

ações futuras daqueles sujeitos ou dos que lhes sucederem.
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“As explicações são reformulações da
experiência aceitas por um observador. (...)
A ciência não tem a ver com a predição,
com o futuro, com fazer coisas, mas sim
com o explicar. Os cientistas são pessoas
que têm o prazer em explicar.”

Humberto Maturan (2012).

Cachoeira de Santo Antônio do Jari/AP.
Fonte: Arquivo da Pesquisa de campo (2017).

CAPÍTULO 1

ATÉ A ÚLTIMA GOTA: DOS PINGOS D’ÁGUAS À CRISE ENERGÉTICA

A centralidade desta tese está em compreender as implicações territoriais da Usina

Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, no rio Jari, no sul do Amapá, na Amazônia na

Comunidade São Francisco do Iratapuru, propondo um alcance mais amplo sobre as

dinâmicas impostas pelo sistema capitalista, ao alterar qualitativamente a RDSI com a

exploração dos pingos d’água (potencial hídrico) advinda da última gota de uma crise

energética.

Neste capítulo serão pontuadas as concepções diferentes do que a maioria de nós

comunga sobre as implicações territoriais, desenvolvimento, (des)envolvimento,
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(in)sustentabilidade do crescimento econômico, crise energética, potencial hídrico,

empreendimentos hidrelétricos – usinas hidrelétricas – distribuição de energia, Sistema de

Interligação Nacional (SIN), (Re)Existências.

1.1 As implicações territoriais do (des)envolvimento energético (in)sustentável na lógica do
crescimento econômico.

Muitos observatórios científicos, sociológicos, humanísticos, geográficos e

antropológicos buscam identificar as implicações socioambientais, culturais, econômicas e

territoriais a exemplo de Alves (2014); Gonçalves (2016); Frei (2017). Destarte, esta pesquisa

visa a compreensão das implicações territoriais na perspectiva dos sujeitos sociais que são

usurpados e (Re)Existem em territórios desconhecidos, com muitas tramas e fragilidades.

Na visão da escala global é imprescindível, em um mundo globalizado, o

entendimento de questões como água, energia, desenvolvimento. Assim, surgem indagações:

o desenvolvimento é sustentável ou (in)sustentável? Como se apresenta na escala nacional a

questão da hidroeletricidade? Ela pode ser encarada sob as vertentes do crescimento

econômico? Quais são as implicações da produção e da distribuição energética nas

comunidades, nos territórios e nas territorialidades? Dessa forma, considera-se de extrema

relevância discorrer sobre os pingos d’água, gota d’água, GPI, (des)envolvimento

(in)sustentável, implicações nos territórios e territorialidades.

A analogia dos pingos d’água e da gota d’água surgem da ideia de Becker (1990),

sobre o copo cheio de água na Amazônia – potencial hidrelétrico – e no caso da tese, refere-se

à Cachoeira de Santo Antônio do Jari, no Sul do Amapá e a lógica da gota d’água são as

implicações ambientais, econômicas, sociais, culturais e identitárias (implicações territoriais)

em comunidades tradicionais.

O que é desenvolvimento? É sustentável ou (in)sustentável? Para Furtado (2000), tem

dois sentidos: o primeiro relativo à evolução de um sistema produtivo e o segundo de acordo

com o grau de satisfação das necessidades humanas, contribuindo para a ascensão e para a

consolidação do crescimento econômico, da produção do poder, da acumulação e auto

expansão do capital.

O foco principal desta tese está no crescimento econômico dos grandes projetos

capitalistas na Amazônia, que são implantados com o discurso de desenvolvimento

sustentável como se atendessem aos anseios e à satisfação das pessoas envolvidas, retrato da

segunda ideia conceitual de Furtado (2000).
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Este tipo de desenvolvimento é insustentável, pois só vislumbra a acumulação de

capital, sem nenhuma preocupação em gerar empregos duradouros, promover acesso aos

direitos básicos: educação, informação, saúde, segurança, liberdade sem promover os direitos

de escolha, a qualidade social e ambiental, a participação, o lazer, a equidade.

Discutiremos pelo viés do crescimento econômico dos GPI’s, comprovando que o tipo

de desenvolvimento praticado e implantado no sul do Amapá, não é capaz de fomentar um

desenvolvimento humano com equidade econômica, ambiental e social, e que gera

implicações negativas ao Capital Natural9 e ao Capital Humano e Social10, agravadas,

proporcionalmente, pelo descaso aos valores materiais e imateriais (características culturais e

identitárias) na comunidade tradicional do Iratapuru.

Essa discussão sobre as implicações da produção energética e do colapso da última

gota – crise hídrica e energética – vem ao encontro dos objetivos da tese e a centralidade deste

capítulo, que são: compreender como as implicações do discurso desenvolvimentista imposto

pelo capitalismo corporativo, alterou a sustentabilidade da RDSI com a exploração dos pingos

d’água (potencial hídrico) advinda da última gota de uma crise energética.

E como se apresenta a questão da hidroeletricidade na escala nacional? No Balanço

Energético Nacional (BEN), sobre a produção energética do ano referência de 2017, realizado

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ainda existe uma crise entre o renovável e não-

renovável, tendo como fontes fósseis (carvão, petróleo e derivados) são menos utilizadas do

que as renováveis. Mas, das fontes renováveis, a hidráulica tem maior participação na Oferta

Interna de Energia (OIE), com cerca de 63,1%, segundo o Relatório BEN de 2018; em 2017

tinha cerca de 65,2% e em 2016 um percentual de 68,1%, com uma distribuição total de

370,906 GWh. Assim, houve uma queda de 2,1 % de 2018 para 2017 de 2,9% de 2017 para

2016. Essa queda da geração de energia elétrica por fonte hidráulica foi compensada pela

produção da energia eólica, conforme dados da figura 02.

Figura 02 – Produção energética por fonte.

9Capital Natural: são recursos renováveis e não-renováveis providos pela natureza, a partir dos quais são
produzidos materiais e serviços destinados à população (SENA, 2003).
10Capital Humano e Social: “expresso pelas conexões (relacionamentos) entre as pessoas e a comunidade,
pautando-se em um conjunto fixo de habilidades, experiências e posição social e geográfica” (GERSCHUNY,
2000, p. 85-6, tradução nossa).
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Fonte: Brasil (2018).

Segundo Bernard Laponche (2007), o crescimento econômico capitalista não é

compatível com o paradigma de produção e consumo de energia elétrica atual e vice-versa.

Nas mais variadas indústrias, nos espaços urbanos, na agropecuária tanto consome-se energia

elétrica a mais do que o necessário quanto desperdiça-se. O consumismo desenfreado da

modernidade contemporânea leva à produção desenfreada, que consome energia elétrica, mas

gera lucro.

A modernização (processo de expansão) citada anteriormente diz respeito ao

crescimento acelerado da demanda energética para dar vazão à produção em larga escala, o

que atende diretamente o consumismo pela alienação da depreciação material e periodicidade

das trocas e substituições desnecessárias – o que, para os empreendimentos capitalistas, são

sinônimos de lucro e crescimento para uma sociedade burguesa.

Mészaros (2002), diz que o poder despótico, controlador e econômico da sociedade

burguesa é dotado de um princípio metodológico que reproduz ampliadamente o capital

(sendo sempre capital sem relações com o social), dilacerando e fragmentando o território. As

práticas para a produção energética são, então, consideradas como críticas aos ciclos

históricos da Terra, tendo em vista as escolhas da humanidade para o futuro, tornando-se cada

vez mais frágil aos grandes perigos e às grandes promessas, o que repercute na diminuição da

magnífica diversidade cultural e formas de vida sem respeito pela natureza e pelos direitos

humanos universais, sem justiça na economia (CARTA DA TERRA, 2002).

Desde 1972 na Conferência de Estocolmo, urge na literatura e, sobretudo, nas

discussões sobre a preservação socioambiental já comprovaram inúmeras vezes o risco
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iminente que a vida na Terra está correndo e a necessidade de se mudar o modelo de

desenvolvimento.

Para Canepa (2007), Veiga (2005), Ascelrad (1999), o desenvolvimento da economia

sem que haja preocupação com a qualidade de vida dos homens e com os danos causados ao

meio ambiente não é desenvolvimento verdadeiro. Sem promover equidade social e proteção

do ambiente, o desenvolvimento econômico não cumpre a sustentabilidade do planeta e nem

atende aos princípios elementares do III Relatório do Clube de Roma (1976) e da Conferência

de Ottawa (1986)11.

É preciso, segundo a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento

(CMMAD, 1991) que o processo de crescimento atenda à conservação do uso racional dos

recursos naturais, proporcionando continuamente um crescimento renovável sem esquecer de

atender aos requisitos de empregabilidade, fornecimento de água, energia, alimento e

saneamento básico à população, por meio do resgate da conservação e proteção da base de

recursos com tecnologias e gerenciamento dos riscos, assim como a reorientação das relações

econômicas internacionais.

Nos dias atuais, esse cenário é um enigma, uma utopia, principalmente pelo

globalismo (VEIGA, 2005) engendrado na falta de harmonia em um processo de constantes

mudanças, no qual se compatibiliza a exploração dos recursos e o gerenciamento tecnológico

institucional do futuro (CANEPA, 2007). Sendo assim, a pluralidade conceitual associada aos

interesses de grupos sociais são entraves à sustentabilidade.

Cavalcanti (2003) define a sustentabilidade como a possibilidade de obter,

continuamente, boas condições de vida para as pessoas e seus sucessores em um dado

ecossistema. Para isso, o progresso material e para o consumo, antes visto como ilimitado.

Acselrad (1999) ainda discorre sobre as regras pioneiras da eficiência, do desperdício e da

racionalidade econômica sobre o espaço mercantil.

As repetitivas pressões sobre os recursos ambientais ocasionadas pelos fluxos do

mercado mundial, bem como a criação de estratégias para a regulação dos rumos dos tipos de

sustentabilidade. Sachs (1993) divide-a em sustentabilidade ambiental, econômica, ecológica,

social e política, em contraposição a Shumacher (CMMAD, 1991) que classifica somente em

ambiental, econômica e pessoal. Na atualidade, autores como Marina Silva, em entrevista à

11III Relatório do Clube de Roma (1976): o Clube de Roma, criado em 1968, na Academia de Leonardo da Vinci,
em Roma, objetivou estudar e propor soluções para os complexos problemas decorrentes da explosão
demográfica nos ecossistemas do planeta, bem como sobre os recursos não-renováveis (OLIVEIRA, 2012).
Conferência de Ottawa (1986): um documento que foi apresentado na Primeira Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde, realizado em Ottawa, capital do Canadá, em novembro de 1986 (acesso em
www.opas.org.br).
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Revista Abril (outubro de 2011), classificam-na em ambiental, econômica, social, cultural,

ética, política e estética.

Essas divisões e subdivisões ampliam as visões acerca da sustentabilidade, o que

favorece o entendimento contextual do objeto de estudo, demarcando os lapsos temporais

desta redação e contribuindo para a criação cronológico-conceitual, focando-se nos

parâmetros da sustentabilidade que envolve a sociedade, o desenvolvimento e a qualidade de

vida das comunidades desiguais. Ainda, que buscam universalizar o atendimento a questões

como saúde, educação, habitação e seguridade social, associando-se às questões econômicas e

à gestão eficiente dos recursos em geral (SACHS, 1993).

A ingerência energética organiza-se em torno da produção, da distribuição e do

consumo das matrizes energéticas, sem coesão, eficácia e viabilidade, cujo processo ignora os

territórios desvelados, o humano, o social e a capacidade ambiental e econômica dos povos,

resultado das práticas postuladas na rentabilidade e na lucratividade, implicações contrárias a

segurança mundial no que diz respeito às necessidades reais da energia.

As implicações territoriais dos empreendimentos hidrelétricos: nessa magnitude, a

intenção é de concebermos os potenciais das hidrelétricas, dos seus reservatórios, das gotas

ou pingos d’água (potenciais hídricos) sem gerência que tendenciam ao assombro de casos

emblemáticos de alerta dos copos cheios (áreas inundadas pelas águas das barragens) no

Brasil, na Amazônia e no Amapá.

Aportados nos acontecimentos históricos e nas narrativas cronológicas desta trajetória

traçada, deparamo-nos, na atualidade, com os caminhos obscuros que chegam na Amazônia,

construídos pelas tácitas manobras do mercado internacional que urge pela resolução das

deficiências do sistema energético, conforme os interesses e ações dos conglomerados

empresariais construtores de hidrelétricas.

Nessa lógica, podemos tratar o sistema energético brasileiro sob o espectro da

internacionalização dos bens naturais como produto de negociação para a implementação das

Usinas Hidrelétricas e a falência da dignidade humana, um sistema que não funciona de

maneira adequada e, por isso, não atende as necessidades sociais, priorizando apenas a

acumulação de riquezas (crescimento econômico).

O Brasil possui o segundo maior potencial hidrelétrico do mundo segundo estudo do

ano de 2017 e perde apenas para a China. No Brasil, a primeira usina hidrelétrica foi

construída em Campos (Rio de Janeiro) em 1883. Já a primeira hidrelétrica em Minas Gerais

foi construída em 1889. Na década de 1950, foi construída a Usina de Furnas em Minas
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Gerais (governo estadual de Juscelino Kubitschek e federal de Getúlio Vargas,

respectivamente).

A matriz energética brasileira é, majoritariamente, de fontes renováveis com

reparticipação da geração hidráulica, cuja política energética brasileira prevê manter a

participação atual de fontes de energia limpa na matriz elétrica futura, o que leva à priorização

de usinas hidrelétricas na expansão do setor elétrico por parte do Ministério de Minas e

Energia (MME), que tem se empenhado para a concretização de importantes projetos nos

segmentos de atuação que são de sua competência, em um panorama geral (EPE, 2018).

E o que é energia limpa? Como o próprio nome diz, energia produzida a partir de bens

renováveis não poluentes, conforme afirma Pinto (2013). Mas segundo o autor Bermann

(2008) a energia hidrelétrica não é limpa, nem barata e o território amazônico é um grande

conjunto de jazidas de megawatts. Isso permite uma reflexão sobre a implantação das UHE’s

no Brasil e em especial na Amazônia.

Segundo Bermann (2010), um dos maiores erros da política energética é de apoiar as

inverdades sobre o custo benefício das usinas hidrelétricas, pois estudos comprovam a

emissão de CO2 por conta da decomposição de matéria orgânica, acidifica a água e emite

metano, que é um gás 21 vezes mais forte que o gás carbônico, principal gás do efeito estufa.

Um dado alarmante é que as três maiores hidrelétricas construídas na região amazônica -

Balbina, Tucuruí e Samuel - emitem gases ao efeito estufa na mesma proporção que usinas

movidas a carvão mineral.

E não existe custo zero, por exemplo para a construção da usina de Belo Monte foi

financiado pelo BNDES, cerca de 30 bilhões do dinheiro público (80% de investimento pelo

Governo Federal), tendo em vista que o capital privado não teve participação e pelos estudos

do BEN (2018): 32,9% da energia produzida, a custos elevados, financiadas com o dinheiro

da população, são gastos pelas indústrias como as fábricas de aço, de alumínio, de aviões,

para o agronegócio (soja, café e açúcar); 32,7% pelos transportes e apenas 9,7% vão para as

residências.

Para Bermann (2010), a dependência da matriz energética brasileira das grandes usinas

hidrelétricas custa e custará muito caro, não apenas no aspecto econômico, mas também do

ponto de vista socioambiental. Uma hidrelétrica pode durar até 100 anos e, quando já não

funciona mais, a vida do rio estará morta, pela sua acidez, pela diminuição do oxigênio, pela

formação de macrófitas (algas); além da destruição vegetal natural, o assoreamento do leito

do rio é inevitável, como o desmoronamento de barreiras, e a extinção de certas espécies de
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peixes, e principalmente os impactos sociais relacionados ao deslocamento das populações

que ali viviam (QUEIROZ et al., 2013).

As primeiras grandes intervenções na Amazônia ocorreram após 1950. Com a adoção

de um modelo de planejamento do desenvolvimento do potencial hidrelétrico dos grandes rios,

estudou-se a possibilidade de geração de energia. Neste contexto, nasceram as primeiras

políticas públicas voltadas para o reaparelhamento da matriz energética brasileira, com

destaque para a produção hidrelétrica (BERMANN, 2007).

Neste estudo, mostra-se o potencial hidrelétrico da bacia hidrográfica do Amazonas

na região Norte do Brasil e as imensas extensões territoriais das Unidades de Conservação

(UC) e das Áreas de Proteção Ambiental (APA), com baixo ou nenhum trabalho social,

situação delicada que fez com que o governo criasse, após a década de 1950, a

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPEVEA) para atender

às necessidades econômicas da região e por questões geopolíticas (BECKER, 1990).

A partir de 1973, o potencial hidrelétrico dos rios foi considerado como forma para

promover o desenvolvimento regional e acelerar o processo de ocupação desta região. A falta

de energia elétrica nessa época foi provocada pela crise do petróleo, uma vez que, na

Amazônia predominavam as usinas termelétricas. De acordo com Myers (1985), o potencial

hidrelétrico da Amazônia não seria destinado somente ao pequeno mercado da região, mas

também envolveria exportações de energia para o Centro-Sul brasileiro por meio do Sistema

Integrado Nacional (SIN).

No segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso – FHC (1999 a

2003), o sistema energético no Brasil transitava sem planejamento, abrindo lugar para as

privatizações e para os lucros especulativos, com menor produção em decorrência das secas e

da baixa nos reservatórios. A ausência de linhas de transmissão com capacidade suficiente

para transferir as cargas impedia a transferência entre as regiões. Foi elaborado um plano de

racionamento, entre 2000 e 2001, resultando em um verdadeiro colapso que atingiu diversas

regiões do Brasil, mais conhecido como “a crise do apagão12”.

Em 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Lei n. 10.438 e do

Decreto nº 4.873, alterado em 2008 (Decreto nº 6.442/2008), em 2010 (Decreto nº 7.324/2010)

e em 2018 (Decreto nº 9.357/2018), foi instituído o Programa Luz para Todos, que deve durar

até 2022. Esse Programa é um instrumento de universalização que ofereceu condições de

12 A crise do apagão foi uma crise nacional que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica entre
julho de 2001 a fevereiro de 2002, causada principalmente pela falta de planejamento e investimentos em
geração de energia no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (SOLNILK, 2001).
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atingir o maior número de gratuidade do fornecimento de energia elétrica, assim como de

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e uma modicidade tarifária, com um impacto

na revisão das tarifas é controlada e previsível, promovendo a eletrificação rural. É gerido

pelo Ministério de Minas e Energia (CAMARGO; PINHEIRO, 2010).

Entre 2008 e 2015, de acordo com os dados do Ministério de Minas e Energia

(BRASIL, 2007), iniciou-se um novo ciclo: a “poupança energética” pela sobrecarga das

Usinas Hidrelétricas devido ao alto consumo doméstico e dos empreendimentos. Os

momentos elencados comprovam, então, a motivação da tese quanto à produção de energia

pelas UHE’s, tendo, em 2010, um maior incentivo ao aumento desta produção na fase no

segundo Mandato de Lula.

Entre as desvantagens da construção de usinas hidrelétricas assinala-se o espaço

ocupado pelo represamento das águas dos rios para a construção das barragens, a exemplo das

áreas de reservas florestais, ricas em fauna e flora, e os habitats de comunidades indígenas e

populações tradicionais que têm nesses espaços/territórios, não somente um local de moradia,

mas também, um espaço afetivo, longe do qual dificilmente irão se adaptar. Outra

desvantagem é que as usinas hidrelétricas não induzem o desenvolvimento socioeconômico da

região onde se localizam; desempenham, muitas vezes, apenas a função de produtores de

energia elétrica.

Mediante as assertivas citadas anteriormente sobre a produção e a matriz energética

brasileira, as políticas públicas, o mercado internacional e as implicações nas comunidades e

povos tradicionais, são indicadas ainda que de maneira superficial, o desequilíbrio social na

geografia simbólica do território amazônida, cujos problemas sociais e os interesses

específicos do capital são escamoteados pelo discurso desenvolvimentista. Neste sentido, eles

serão mais fortemente descritos nas laudas sucessoras, começando com o território dos pingos

d’água no copo cheio da Amazônia.

1.2 O território dos pingos d’água no copo cheio na Amazônia

O acesso a água e energia, a estradas e aeroportos, a meios de transporte e a

escoamento de produtos é critério essencial para o desenvolvimento, sendo que, sem estes,

ocorre lentidão ou inexistência deste processo (LEFEBVRE, 2000). Essa ideia, associada à

crescente escassez da água, faz surgir “um novo apocalipse”, que vem intensificando guerras

pela necessidade de governabilidade global sobre seu uso, não somente para conter as

implicações na biodiversidade ou no clima, mas pelo valor econômico e estratégico dado a

este bem natural nos últimos anos (BECKER, 2011).
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Souza (2000) concorda com a ideia citada, e faz referência à água como fonte

econômica que, explorada inadequadamente, vem gerando degradação ambiental e

desvalorização dos “recursos” mais preciosos – o Território e o Homem – pelas dinâmicas dos

investimentos do capital, ensejando mudanças nas formas de uso e apropriação territorial pela

reestruturação produtiva, controle na reprodução social e a ingerência sustentável, que

implicam no (des)envolvimento (in)sustentável, com maiores desigualdades nas populações

tradicionais atingidas pelos empreendimentos hidrelétricos.

Dentro da almejada sustentabilidade desenvolvimentista, o território assume o papel

de epicentro dos variados problemas e alterações socioambientais, tendo as implicações não

recompensáveis pelo progresso dos empreendimentos capitalistas, “como um copo cheio de

água ao ponto de derramar”, ideia registrada por Becker (1990).

Uma contradição do território dos pingos d’água no copo cheio na Amazônia é

apresentada no índice de domicílios sem água encanada, esgoto sanitário, acesso a serviços

básicos, uma vez que, cerca de 92% dos moradores da comunidade tradicional do Iratapuru

enfrentam esse desafio pós-implantação da UHE de Santo Antônio do Jari. De acordo com

Becker (1990), esses problemas são oriundos da exploração descontrolada e incentivada pelo

Governo Federal do potencial hidráulico da Amazônia.

O Estado, incentiva os GPI’s, não fiscaliza e nesse sentido, é um ator fundamental

para as estratégias das empresas que se instalam na Amazônia para explorar seus recursos

naturais porque dentre outras coisas, cria os marcos jurídicos que viabilizam essa exploração e

as financia, por meio das instituições públicas além de manusear a sociedade reproduzindo a

ideologia do capital. Na sociedade, os meios de comunicação, patrocinados por grandes

empresas capitalistas, tratam de maquiar, manipular e veicular as informações conforme os

interesses dos grupos hegemônicos (CASTILHO, 2014).

Ao longo dos últimos 30 anos, a Amazônia voltou a ser alvo do Estado para a

conclusão dos estudos e relatórios sobre as suas bacias hidrográficas e suas potencialidades na

geração de energia. Também foi reativada do projeto e concluída a construção da hidrelétrica

de Belo Monte, em favor de sua reprodução o capital promove uma reconfiguração

socioespacial (COSTA, 2005). A criação da Superintendência do Plano de Valorização

Econômica da Amazônia (SPEVEA) passou, assim, a ser prioridade para o governo brasileiro

por conta das necessidades econômicas da nação e de questões geopolíticas (BECKER, 1990).

O governo de Juscelino Kubitschek adotou um modelo de planejamento tecnocrático e

autoritário para o desenvolvimento econômico. A energia elétrica gerada como matéria-prima

para o progresso nacional, em que oferecia o combustível para o arranco desenvolvimentista,
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bem como o potencial hidrelétrico dos grandes rios, com a possibilidade de geração de

energia a partir de uma fonte colocada como “limpa, renovável e barata” (BERMANN, 2007).

Antes, o Plano de Salte13, do governo de Gaspar Dutra (1946-1950), salientou a

importância da Amazônia para a matriz energética com a criação da Superintendência para a

Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA (ALMEIDA, 2004). Neste sentido, a

eletrificação da Amazônia foi planejada complementar a outros grandes projetos, como a

construção da rodovia federal Belém-Brasília. Na década de 1960, foram criados a

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (1965), substituindo a

SPEVEA, e o Comitê Organizador dos Estudos Energéticos da Amazônia, ambos vinculados

ao Ministério de Minas e Energia com o intuito de supervisionar o aproveitamento do

potencial energético.

Nos anos 1970, no governo Geisel, com a proposição do II Plano Nacional de

Desenvolvimento, é implantado o Projeto Polo Amazônia, destacando-se a construção das

UHE’s de Tucuruí, Balbina e Samuel, numa época em que ainda não se cobrava o EIA e o

RIMA (GARCIA, 2006). Segundo Carvalho (2001), o modelo escolhido e incentivado pelos

governos militares gerou muitas consequências ambientais na Amazônia, mas não foram

obstáculos para a continuação da prática.

A exploração do potencial hídrico na Amazônia provocou inundações que chegaram

2.430 quilômetros quadrados como a UHE de Tucuruí. E a energia elétrica produzida servia

apenas para as fábricas instaladas na região: Albrás e Alunorte, em Barcarena/PA, Alumar

próximo a São Luís/MA e Complexo de Minério de Ferro Carajás – PA.

Esse importante feito do fortalecimento das empresas capitalistas sinalizou para os

governantes seguintes, José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco, que este tipo de

desenvolvimento, mesmo com pequenos ajustes, atenderia às necessidades do mercado

internacional e nacional (BUARQUE, 2006).

Nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), Luiz Inácio Lula da Silva

(2003 a 2010) e Dilma Rousseff (2011 a 2016), foi revista a ação do Estado com políticas

públicas de planejamento estratégico, situacional e participativo para retomar mais

incisivamente os grandes projetos hidrelétricos, com o discurso de reverter o lapso de uma

década sem investimentos na geração, distribuição e implementação de novas alternativas

para a matriz energética brasileira (SOLNIK, 2001).

13Plano Salte - plano econômico elaborado pelo governo brasileiro, na administração do presidente Eurico
Gaspar Dutra (1946-1950), que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento de setores como saúde,
alimentação, transporte e energia – exatamente o significado da sigla “SALTE” (COSTA, 1970).
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No Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE, elaborado entre fevereiro de 2017 e

setembro de 2018, o aproveitamento hidrelétrico ainda representa um elemento importante

para a ampliação da oferta de energia elétrica para o SIN (EPE, 2018). E com base no Banco

de Informações de Geração – BIG (2019), são cerca de 1.345 usinas em operação com total de

105.858.671 kW, o que representa 60,96% da energia elétrica produzida no Brasil. Estão em

construção 37 usinas com possibilidade de produzirem 944.241 kW e 113 empreendimentos

com construção não iniciada, podendo gerar até 2.207.131 kW.

Ações geoeconômicas foram impostas pelo governo para a Amazônia, para atender ao

acordo da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul Americana (IIRSA), com

ações do Ministério de Minas e Energia, através do PAC - Fases 1, 2 e 3 do Programa de

Aceleração do Crescimento dos Planos Decenais de Energia (PDEs) e do Plano Nacional de

Recursos Hídricos, fundamentados no discurso do fortalecimento do SIN, culminando no

copo cheio da Amazônia por conta dos seus potenciais hídricos. Para Sevá Filho (2010), neste

momento há um jogo de relações internacionais para a expansão de infraestrutura produtiva

do capitalismo à custa dos recursos naturais.

A água – um recurso natural de uso público – tomada como matéria-prima básica

(mercadoria primária) para a produção da mercadoria energia passa a sofrer uma forte

investida do capital nacional e internacional. Nessa lógica da mercantilização, a Amazônia é

uma grande matriz hidroenergética e vai sofrer com implantações de UHE’s desastrosas

(ALVES 2014).

Essa situação pode ser mais bem compreendida a partir da análise dos planos estatais

para o setor elétrico, como: o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), o Plano Decenal

de Energia 2027 e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – Fase 01). No período de

2007-2010, ocorreu a construção de nove UHE’s, conforme Quadro 01 da ANEEL (2019).

Vale destacar, que a velocidade dessas implantações não atendeu o esperado por conta das

pressões quanto as implicações sociais, ambientais e econômicos.

Quadro 01 – Construção de Usinas Hidrelétricas.

Implantação da Usina
Hidrelétrica

Produção de
Energia em MW

Localização
Estado/Rio

Data de
Operação

Belo Monte 11.233 MW Pará – Rio Xingu 20/04/2016
Santo Antônio 3.568 MW Rondônia – Rio Madeira 30/03/2012

Jirau 3.300 MW Rondônia – Rio Madeira 06/09/2013
Balbina (parte I) 250 MW Amazonas – Rio Uatumã 20/02/1989
Coaracy Nunes 78 MW Amapá – Rio Araguari 30/12/1975
Curuá-Uma 30 MW Pará – Rio Curuá-Uma 01/01/1977
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Tucuruí I e II 8.535 MW Pará – Rio Tocantins 30/12/1984
Samuel 216 MW Rondônia – Rio Jamari 17/07/1989

Luís E. Magalhães 902 MW Tocantins – Rio Tocantins 01/12/2001
Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1) - 2010.

A construção de novas usinas hidrelétricas proporcionou, a introdução de novas

tecnologias na Amazônia, sem evitar os problemas de baixa produtividade e as grandes

implicações territoriais para a região, como os ocorridos com Balbina (AM), Samuel (RO) e

Tucuruí (PA), embora as turbinas bulbo de grande potência agora utilizadas e as usinas a fio

d’água14, em tese, mais viabilidade econômica com menores reservatórios e uma maior

potência de geração (GARZON, 2009).

Podemos aferir, preliminarmente, conforme Castro (2003), que a fragilidade dos

Estudos e Relatórios Ambientais dos Impactos Ambientais (EIA/RIMA) na Amazônia, são

aportada na reflexão político-econômica do movimento da privatização e da mercantilização.

Para que esses elementos sejam consolidados, e todos os interesses dos envolvidos

sejam avaliados, é primordial um diagnóstico basilar para qualquer avanço, onde os percalços

sociais, ambientais e econômicos sejam respeitados e moldados para o coletivo. Nesta

perspectiva, Faria (2004) retrata os grandes empreendimentos responsáveis pelo progresso e

pelo desenvolvimento de regiões isoladas, a relevância dos Estudos de Impactos Ambientais

(EIA) e dos Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA) da área de influência e entorno,

buscando dirimir as implicações.

Mas as implicações da crise energética, camufladas por documentos oficiais

superficiais, frágeis, mal elaborados e sem a participação dos moradores afetados, como os

EIA e RIMA, que servem de instrumentos de manobra para os detentores de poder

(corporações internacionais, financiadas pelo Estado), para tornar invisíveis os povos, as

comunidades, pessoas, as tradições, os modos de vida, ignorar as mazelas socioeconômicas e

driblar a legislação ambiental por meio de um modelo de desenvolvimento bastante

questionável.

Na Amazônia, áreas protegidas foram ocupadas com o discurso do desenvolvimento

pelos projetos capitalistas e grandes empreendimentos capitalistas privados. Mas esse

discurso esconde a realidade: as necessidades reais dos povos da floresta, construindo novos

territórios e reconfigurando as estruturas de acordo apenas com a lógica da política do Estado

(BECKER, 1990).

14Usinas hidrelétricas “a fio d’água” são aquelas que não dispõem de reservatório de água ou têm dimensões
menores do que poderiam ter, mantendo um estoque de água que poderia ser acumulado em uma barragem –
opção adotada para a construção das Usinas de Belo Monte, Santo Antônio e Jirau (ANEEL, 2017).
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Observa-se, neste sentido, que as inferências documentais dos grandes

empreendimentos fogem a realidade e aos mecanismos de reparo, amenização ou

compensação, não sendo suficientes para sanar problemáticas e tendo como resultados, em

muitos casos, as implicações devastadoras, irreparáveis e insustentáveis, mudando as

dinâmicas dos espaços, dos territórios e das territorialidades tradicionais (SIQUEIRA

CAMPOS, 2016).

Trindade Júnior (2014) destaca as práticas de construção e implantação desses

empreendimentos em áreas protegidas para o uso de recursos naturais, implicando em

territórios desequilibrados (grifo nosso), sem estruturação adequada à manutenção dos ritos

culturais, sociais e econômicos, modificando as atividades preexistentes, a desconstrução das

relações e o deterioramento do modo de vida da população in loco, proporcionando o

crescimento desordenado da população, desemprego, favelização, marginalização social.

Ao longo das últimas décadas, as Cidades da Floresta tiveram a introdução de grandes

empreendimentos capitalistas que expulsaram milhares de pessoas de suas casas e terras,

quase todas pobres, e, politicamente marginalizadas, além de tribos indígenas e outras

minorias étnicas que também foram desapropriadas (VIANA, 2001). Estes grupos sociais

afetados foram os menos beneficiados, perdendo, inclusive, parte dos domínios territoriais,

dos conhecimentos e dos saberes-fazeres tradicionais. A maioria nem sequer teve acesso a

energia elétrica, por exemplo, ficando às margens da melhoria de sua produção, do

extrativismo, da agricultura, da criação de animais, da implementação de tecnologias e

maquinários (EPE, 2015).

Entre as implicações desse tipo de desenvolvimento, segundo Piacenti et. al. (2003),

estão as novas dinâmicas demográficas por meio de reassentamentos, desapropriações e

processos de migração involuntária, alterando os modos de vida destes indivíduos que, ao se

deslocarem, perdem o vínculo com suas casas, com seus territórios, com suas identidades. Das

entrevistas realizadas, o Sr. S. A. relatou: “Eu sinto falta da minha casa na beira do rio. Lá não

tínhamos os problemas que enfrentamos nessa nova Vila”.

De modo particular, ao enveredarmos para tratar questões como os recursos hídricos e

sua soberania, os potenciais hidráulicos e seus sistemas de implementação e implantação, as

UHE’s e a superficialidade das implicações nos EIA’s/RIMA’s, reportamo-nos à apropriação

do território, a degradação ambiental e social, e aos empreendimentos que, assistidos pelas

políticas do Estado, intensificam as tramas e reorganizam as atividades expansionistas e

econômicas valoradas no mercado internacional.
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O reordenamento do território amazônida atende unicamente aos interesses dos

mercados nacionais e internacionais, tendo como base a construção de grandes

empreendimentos e o controle absoluto das terras, das águas, das fontes de geração de energia,

da floresta e do seu povo, vide o que ocorre nas Cidades da Floresta, o deslocamento

compulsório e compulsivo das estratégias capitalistas por meio do domínio e do poder –

cenários comuns no Pará e Amapá com a implantação dos grandes projetos, a exemplo da Jari

Celulose, que não garantem vida às pessoas.

Para Ribeiro (1991), a característica mais importante e evidente da execução dos

grandes projetos de investimentos são os arranjos de poder que as empresas criam em

diferentes níveis, do local até o internacional, envolvendo estruturas de poder político e

econômico e estabelecendo complexas relações para se tornarem competitivos e lucrativas.

O que podemos empreender com esse intricado jogo de poder é que o processo de

implementação de políticas e diretrizes para a matriz energética na Amazônia ergue-se as

obsolescências estruturais para a exploração dos recursos hídricos, sob um perverso

desenvolvimento (in)sustentável que produz energia para quem? Neste estudo, constatamos

que não são para as comunidades atingidas.

Em menos de 10 anos, 10 UHE’s foram planejadas para essa região, formando um dos

principais polos energéticos do mundo, reforçadas pela emblemática narrativa do governo em

promover o desenvolvimento do país e das regiões mais marginalizadas, e traz com ela uma

série de desafios, principalmente de caráter ambiental e das incertezas geradas pela ausência

de regulamentação dos dispositivos legais e normativos que interferem diretamente nas terras

indígenas (EPE, 2018).

O Quadro 02, traz as Usinas Hidrelétricas já em operação e as planejadas para serem

construídas até 2027 na Amazônia, de acordo com os dados da ANEEL, BIG (2019) e o PDE

(2030) que evidenciam os novos empreendimentos hidrelétricos já construídos (2011 a 2018),

planejados (2019 a 2027) e fomentados pelo Governo Federal e o capital estrangeiro para uma

produção do total de energia elétrica de 282.202 MW.

Quadro 0 2 - Usinas Hidrelétricas em operação (2011 a 2018) e planejadas (2019 a 2027)

Usina Hidrelétrica Rio UF Potência

MW

Situação

Dardanelos Arapuanã MT 261 Em operação desde 2011

Estreito Tocantins TO 1.087 Em operação desde 2011
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Rondo II Comemoração RO 74 Em operação desde 2012

Santo Antônio Madeira RO 3.150 Em operação desde 2012

Jirau Madeira RO 3.750 Em operação desde 2013

Santo Antônio do

Jari

Jari AP/PA 373 Em operação desde 2014

Ferreira Gomes Araguari AP 252 Em operação desde 2015

Colíder Teles Pires MT 300 Em operação desde 2015

Belo Monte Xingu PA 11.233 Em operação desde 2015

Teles Pires Teles Pires MT 1.820 Em operação desde 2015

Foz de Apiácas Apiácas MT 230 Em operação desde 2016

Sinop Teles Pires MT 400 Em operação desde 2017

São Manoel Teles Pires MT 700 Em operação desde 2017

Cachoeira Caldeirão Araguari AP 219 Em operação desde 2017

Água Limpa Das mortes

(Bacia Xingu)

MT 320 Em operação desde 2017

São Luiz do Tapajós Tapajós PA 6.133 Em andamento para

operação em 2019

Cachoeira de Patos Jamanxim PA 528 Planejada para 2019

Jatobá Tapajós PA 2.336 Planejada para 2019

Jamanxim Jamanxim PA 881 Planejada para 2020

Cachoeira do Caí Jamanxim PA 802 Planejada para 2020

Serra Quebrada Tocantins TO/MA 1.328 Planejada para 2020

São Simão Alto Jurena MT/PA 3.509 Planejada para 2021

Marabá Tocantins PA/TO/MA 2.160 Planejada para 2021

Salto Augusto Baixo Jurena MT 1.461 Planejada para 2021

Bem querer Branco RR 709 Planejada para 2024

Tabajara Ji Paraná RO 400 Planejada 2025

Castanheira Arinos MT 140 Planejada 2027

Escondido Jurena MT 1.248 Planejada S/D

Hidrelétrica

Binacional Bolívia e

Brasil

Beni/Madeira e

Mamoré

RO 3.000 Planejada S/D

Chacorão Tapajós PA 3.336 Planejada S/D
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Urucupatá Jari AP 292 Planejada S/D

Total 54.432
Fonte: ANEEL (2019) e PDE (2030). Org. Autora - s/d – sem data.

Conforme os dados apresentados no quadro acima mostram que são 17 UHEs em

operação que já geram da Amazônia no período de 2011-2017, um total de 24.169 MW, com

destaque para Belo Monte (11.233 MW), Santo Antônio (3.150 MW), Jirau (3.750 MW),

Teles Pires (1.820 MW), Ferreira Gomes (252 MW), Colíder (300 MW), Santo Antônio do

Jari (373 MW), Estreito (1.087 MW). Outras 12 UHE’s entre 2018 a 2027, que já estão

planejadas e com datas previstas para o começo da operação gerarão um total de 20.387 MW.

As 4 UHE’s que ainda não tem data definida para o início de suas atividades produzirão7.876

MW de energia elétrica.

A região Amazônica é a que concentra a maior expansão no PDE 2030, em número de

projetos em operação, em construção, com construção ainda não iniciada, os planejados com

datas definidas para o início da construção e/ou entrar em operação, os inventariados, além do

potencial hidrelétrico ainda não explorado e em estudo.

Outro dado relevante para a discussão do quadro 02 é que das construções de UHE’s

planejadas para o período de 2019 a 2027, os estados com as maiores potenciais são Pará,

com 31.291 MW, Mato Grosso, com 10.389 MW e Rondônia com 10.374 MW.

A partir deste roteiro de análise, evidenciamos os sentidos da matriz energética

brasileira, sua história e seu potencial, mostrando como a Amazônia pode ser considerada

uma indutora de (des)envolvimento (in)sustentável. Esse fato será extraído e discutido nos

próximos parágrafos, chamando a atenção para as Cidades da Floresta e a redefinição do

Complexo Hidrelétrico neste território e faz-se alusão ao copo cheio dessas regiões – os

potenciais hidroenergéticos – que ao serem aproveitados pelos empreendimentos hidrelétricos,

transformam os pingos d’água em energia, dando origem à gota d’água, que transformados

pela intensiva exploração dos recursos naturais, produz as implicações territoriais e

apresentam conflitos nos territórios criados e recriados, assim como, se expressa nas novas

territorialidades.

1.3 As Cidades da Floresta na redefinição do complexo hidrelétrico.

As Cidades da Floresta na Amazônia são a retratação de um povo ou região que atende

a um Grande Projeto de Investimento, sendo que suas dinamicidades estagnam-se no tempo e
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no espaço, pois seguem apenas critérios estabelecidos para a criação de um perfil demográfico

e de extensão territorial, socioeconômico e ambiental, sem presidir as especificidades da água

e da floresta enxergadas como ponto de partida e não de chegada, motivação para a

exploração e para as suas invisibilidades.

Esses territórios sob a influência do dinheiro, escapam de toda regulação interna.

Criam nos sujeitos (moradores nativos) um sentimento de instabilidade, de medo e de

paralisia, obrigando-os a apoiar aquilo em que não creem apenas pelo receio de perder ainda

mais seu trabalho, suas terras, sua identidade (SANTOS, 2006).

Sendo assim, como forma de interligar as linhas sucessoras da tese, erguera-se uma

sistematização das reflexões sobre Bertha Becker (1990) e Trindade Júnior (2013) que tratam

sobre a implantação de tecnologias e os grandes projetos de investimentos na Amazônia,

tecendo suas impressões a partir das dinâmicas territoriais, da organização e da reorganização

do espaço.

As diferentes formas de ocupação dos espaços pelos grandes projetos demarcam as

desigualdades dos territórios explorados, o antagonismo existencial entre os intrusos

mercados capitalistas (corporativismo) e os povos e comunidades da floresta: de um lado, as

tecnologias implantadas; e, de outro, o território identitário denominado de grande objeto,

onde pulsam o modo de vida ribeirinho, caboclo, tradicional, com suas peculiaridades cultura,

economia, política, bens materiais e imateriais tornam-se invisíveis aos olhos dos desatentos.

Para Bertha Becker (1990), as Cidades da Floresta e seus povos são a constituição

territorial do espaço social e assumem características de territorialidade que correspondem às

relações sociais multidimensionais, ou seja, efetivadas em diferentes situações da vida

cotidiana tendo como local vivido a reprodução de aspectos sociopolíticos e econômicos que

determinam a politização da natureza e a tradução do espírito da distribuição tecnológica e

ambiental dos ditames tecnológicos, transformando o território em mais uma mercadoria.

No Estado do Amapá, as Cidades da Floresta são introduzidas com a Indústria e

Comércio de Minérios S.A - ICOMI (BRASIL, 1943), em Serra do Navio (exploração do

minério de manganês). O Complexo Industrial Jari Celulose, em Laranjal do Jari (exploração

da celulose), a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari (explorando os recursos hídricos

da bacia do rio Jari), na RDSI, tendo como efeito a construção de dois territórios: um era para

atender os trabalhadores (mais planejado) e outro cheio de novos aspectos, infligindo as

limitações geográficas, e extrapolando as fronteiras do conhecimento tradicional, do modo de

vida dos sujeitos do lugar.

O poder econômico instalado com as suas técnicas e tecnologias dominam o sistema,
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controlam as pessoas e suas relações, tratando os envolvidos como objetos regulados pela

hierarquia da descontínua articulação governamental e da iniciativa privada para a

funcionalidade e intencionalidade mercantil em detrimento dos nativos, destroçando a

natureza, a segurança, a esperança do progresso, as territorialidades, as dinâmicas dos arranjos

espaciais, os sistema de espacialidade, as características de identidade e os grupos sociais que,

sem autonomia, desiquilibram-se e passam a resistir ao que lhes foram impostos (SANTOS,

1997).

A construção do território e dos espaços sociais15 pelo capital não pode ser confundida

com a apropriação social e cultural da natureza exteriorizada, nem a reconstrução do território

e dos espaços sociais pelos povos tradicionais com a reapropriação dos potenciais ecológicos

locais. Essa multiterritorialidade, marcada pela diversidade de relações, identidades e

necessidades não pode impedir a busca do desenvolvimento sustentável e da autonomia

cultural de cada comunidade (LEFF, 2009).

O desequilíbrio imposto implica nas redefinições dos espaços, nas novas relações de

apropriação e formação dos territórios, do espaço e produção dos territórios, no surgimento de

novos grupos sociais e modos de vidas, nos interesses externos, nas riquezas naturais,

originando conflitos entre os sujeitos, as grandes empresas transnacionais e o Estado.

Segundo Saquet (2010), os homens, quando inseridos em territórios construídos,

desconstruídos ou reproduzidos, deve ser o “recurso” mais valioso, e ser atendido com

emprego, segurança, qualidade das relações e respeito às diversidades culturais. No entanto,

isso não vem ocorrendo com a implantação de empreendimentos, tendo como contrapartida

ecossistemas sociais sem relações, destruídas pelos interesses capitalistas.

A desterritorialização provocada por um novo sistema de produção, com suas técnicas

e seu uso das matérias-primas do lugar, sua criação de infraestrutura básica, apresenta-se na

materialidade das transformações, mas também nos elementos subjetivos e imateriais. Por

isso, a reterritorialização de quem sofreu a desterritorialização não consegue recriar o mesmo

antigo território, mas, sim, um novo, transformado, mas vinculado ao antigo.

Santos (2002) e Haesbaert (2004) enfatizam a dicotomia entre material e funcional, o

sistema de objetos e a imaterialidade do simbolismo dos sistemas de ações, demonstrando a

pluralidade das compreensões sobre o território e sua construção e desconstrução. Neste

sentido, o espaço híbrido de Milton Santos, passa a ser concebido nesta tese como território

híbrido.

15 Espaços sociais - espaço geográfico no interior do qual se mantém relações sociais (PIERRE, 1987).
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Esse território híbrido (junção do antigo e o novo por meio da coexistência), contém

produtos, recursos, organização do trabalho, fluxos de matérias-primas, relações econômicas,

socioambientais, culturais, saberes e valores, em interação dinâmica e ampliada.

Nessa metamorfose conceitual, o território surge em meio à complexidade das suas

relações internas e das externas com o espaço geográfico, principalmente por conta da

introdução do dinheiro, dos bens materiais e imateriais, do desenvolvimento de estratégias de

uso e reprodução da terra, da competitividade dos sujeitos globais pela maior fatia desse

espaço, tendo, em muitos casos, ainda, a própria subordinação e dependência do território ao

Estado. Essa problemática espacial e da construção do território é bastante confusa por

envolver sujeitos, objetos, coisas, produtos, classes e seus conflitos, como condição

fundamental da vida cotidiana naquele ambiente, que não se traduz em, meramente elementos

soltos no espaço e no tempo.

Haesbaert (2004) ratifica essa ideia e contribui dizendo que o território passa a ser um

espaço que atua conjuntamente a todas as esferas sociais, políticas e econômicas, públicas e

privadas, sendo fonte de recursos e avanços possíveis com bases tecnológicas embutidas e

realizadas pelos grupos sociais, cuja territorialidade é marcada pela ligação com a terra – no

sentido físico do termo – em que ocorre a apropriação dos bens encontrados no ambiente.

O espaço geográfico pode ser considerado como uma totalidade que envolve

sociedade e natureza. É produzido pela sociedade e reflete, suas desigualdades e contradições,

as relações de produção que ela desenvolve e a apropriação que essa sociedade faz da

natureza (OLIVEIRA, 1994). Ainda, pode-se concebê-lo como a totalidade formada pelas

ações e objetos sociais e também pelos objetos naturais numa relação dinâmica (SANTOS,

1997).

Essa criação e organização espacial é configurada por Santos (2002), que atribui ao

termo o sinônimo de espaço banal, um espaço de todas as pessoas, de todas as empresas e de

todas as instituições, onde desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes,

todas as forças, todas as fraquezas e se mantém as relações sociais, afetivas e de trabalho, o

lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida, manifestados

pelas suas existências.

A Fordlândia16 introduzida na floresta, em 1920, localizada à beira do rio Tapajós/PA,

tinha um sistema pautado no padrão norte americano, assentando suas técnicas e tecnologias

16 Fordlândia - cultura americana de trabalho introduzida na Amazônia, que fornecia uma alimentação
tipicamente norte-americana, casas americanas, e os obrigava a usar crachás e a trabalhar sob um modelo ao qual
não estavam habituados (DIAS, 1999).
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nos rios e nas florestas para atender ao Ciclo da Borracha. Nesses espaços, eram negadas as

espacialidades e as potencialidades do rio e da floresta que, antes vistos pelas suas dimensões

múltiplas (recursos, circulação, ludicidade, lazer, uso doméstico e representações simbólico-

culturais), passaram a uma nova concepção de organicidade.

Os desdobramentos dessas práticas levaram à lógica urbana e desenvolvimentista sem

interação homem-natureza, tendência que marcará a expressão “grandes objetos”. Para

Raffestin (1993), que vê o espaço como precursor do próprio, ou seja, o espaço se

transformando em território na medida em que ocorre a apropriação (material e/ou simbólica)

do espaço pelos sujeitos, este processo pode ser denominado de territorialização do espaço e

humanização da natureza pelo desenvolvimento das relações de poder.

Consoante Trindade Júnior (2014), essas perspectivas territoriais de desenvolvimento

regional, nas Cidades da Floresta, têm sido reflexo da implantação de tecnologias com a

construção de empreendimentos para o uso de recursos naturais, culminando na desconstrução

das relações e deterioração dos modos de vida da população in loco, principalmente em áreas

protegidas, implicando, com isso, no surgimento de territórios desequilibrados, sem

planejamento urbano e regional e sem estruturação de políticas públicas.

No final do século XX, as dinâmicas territoriais passaram por novas configurações e

organizações espaciais, estimulando a reconfiguração econômica do acesso em regiões com

recursos naturais abundantes, pelos complexos hidrelétricos com a retórica de conectar

regiões às vias de fluxos e redes, e, assim, abrandar as desigualdades e as contradições

relacionadas as questões sociais e econômicas.

Vainer; Araújo (1992), afirmaram que esses grandes projetos trouxeram às áreas de sua

atuação a ideia de crescimento e progresso, entretanto, de modo geral, apenas desestruturaram

as atividades pré-existentes, ocasionando o crescimento desordenado da população,

desemprego, favelização, marginalização social e, quase sempre, degradação ambiental.

A organicidade dos “grandes objetos” tornou-os, principalmente, fontes de recursos

minados de implicações. Piacenti et al. (2003) complementam afirmando que as maiores

implicações são desencadeadas desses processos de desenvolvimento, reassentamentos,

desapropriações e migrações, alterando a dinâmica demográfica, o modo de vida, os modelos

da economia, a sua forma de produção e o espaço social.

Segundo Becker (1997), o novo território produzido é consequência das relações

evidenciadas como um fenômeno de organização frente às mudanças funcionais, territoriais,

políticas, econômicas e de poder dos processos socioespaciais no uso do território e nas

tramas instaladas.
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E esses processos de organização, objetivam o controle territorial para a expansão do

capitalismo, sendo que, estas relações vêm provocando implicações territoriais, forçando o

Estado ao processo expansionista por meio da acumulação de capital, o que configura e gera

um desenvolvimento geográfico desigual (HARVEY, 2005).

Nesta perspectiva, trataremos sobre o complexo energético e hidrelétrico no território

amapaense (Estado do Amapá), observando os fatores considerados essenciais para a análise

das dinâmicas de implantação das hidrelétricas e como a construção de UHE’s modificou a

organização espacial na região.

1.4 O complexo energético e hidrelétrico no território amapaense.

A formação do espaço amapaense, segundo Porto (2003), foi primeiramente

influenciada pelas atividades econômicas concentradas na propriedade da terra. A partir da

segunda metade da década de 1970, com a criação dos Distritos da Produção da Mineração

(locais com muito potencial mineral), chegaram os grandes empreendimentos na área da

mineração como a ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios S.A) e o sonho do

desenvolvimento econômico pela população.

O almejado desenvolvimento divagou na possibilidade das transformações, no

crescimento aliado a introdução de técnicas e tecnologias, na diminuição dos recortes

territoriais de isolamento, gerando melhor padrão de vida e para isso a criação de aparatos

como o fornecimento de energia para atender principalmente os GPI’s (SIQUEIRA CAMPOS,

2016).

Fischer (1992) relata que a complexidade desse desenvolvimento está na escala local,

no conjunto de redes estruturadas em torno de interesses identificáveis e no favorecimento ao

processo migratório desordenado e sem planejamento, que muda a dinâmica de ocupação do

território com o surgimento de novos espaços sociais.

As novas dinâmicas socioespaciais introduzidas pelos grandes projetos engendram os

serviços básicos essenciais, como o saneamento, o abastecimento de água, o fornecimento de

energia elétrica e as habitações, ditando ao território caminhos tortuosos e de transformações

estruturais.

A escolha por territórios híbridos segue a mesma ideia de Araújo (2010) afirma que

essa reestruturação ocorre sob a tutela do Governo Federal e dos interesses da elite,

transformando o espaço em um mosaico de territórios sobrepostos, como aconteceu na

comunidade de São Francisco do Iratapuru, com os territórios híbridos da antiga e nova vila.
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O espaço geográfico deve ser considerado como algo que participa igualmente da condição do

social e do físico, um misto, um híbrido (SANTOS, 2006).

A constituição do território amapaense foi marcada pela exploração das

potencialidades naturais, pelo capital e por intervenções estatais que nortearam as relações

sociais. Desta forma, os ajustes espaciais têm relação direta com o capital internacional, com

os interesses de grandes empresários e com a manutenção da dicotomia entre tradicional e

moderno (PORTO, 2011).

Portanto, o Amapá foi moldado de acordo com os interesses das elites, nacionais e

internacionais. As pressões dos movimentos sociais pouco puderam fazer. A sua inserção na

economia mundial se deu por sua exploração desmedida, que sempre impede o progresso

social.

A baixa expectativa de desenvolvimento no território amapaense é interligada a

ausência de políticas públicas que dialoguem entre si e tenham o objetivo de suprir

deficiências estruturais (energia, água, esgoto) de forma integrada, evitando que os projetos

empresariais impactem negativamente nos espaços sociais, econômicos e ambientais.

Segundo o Ministério de Minas e Energia e o Plano de Atendimento de Energia

Elétrica da Eletronorte 2007/2016, no Amapá, o sistema de geração da Eletronorte possuía

uma capacidade efetiva instalada de 234,8 MW, dos quais 116,8MW eram oriundos da Usina

Termelétrica de Santana (de propriedade da própria Eletronorte) e 40 MW eram contratados

junto a um Produtor Independente de Energia, totalizando 156,8 MW. Isso gerava custos

elevados da produção de energia elétrica, o que levou a estudos de viabilidade dos potenciais

hídricos para a adesão de novas usinas hidrelétricas.

O cenário energético amapaense piorou em 2009, com a venda da energia contratada

(45 MW) pela Eletronorte, aumentando a produção energética de 234,8 MW para 239,8 MW

das Termelétricas de Santana, sendo mantida pela Companhia de Eletricidade do Amapá a

geração termelétrica de 17,123 MW para atender aos municípios de Laranjal do Jari, Vitória

do Jari e Oiapoque, assim como a localidade de Lourenço, no município de Calçoene (CEA,

2006).

O desejo de diminuir as implicações e os gastos com a produção energética em

termelétrica surgiu em 1955, com o Plano de Industrialização do Amapá, do Governador

Janary Gentil Nunes, em que se recomendava a implantação de um polo minério-metalúrgico

aproveitando as reservas de ferro, manganês e a madeira local. Para tanto, era necessário

recorrer ao potencial hidráulico dos rios e construir uma usina hidrelétrica, quando, então, por

meio do incentivo da política pública desenvolvimentista, começou a construção da usina
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hidrelétrica de 100 MW na cachoeira de Paredão, no rio Araguari, atualmente em operação

(MARQUES, 2009).

Sua capacidade de geração de energia de 25 MW seria o suficiente para abastecer

Macapá, o porto de embarque de minérios e as instalações da Serra do Navio, sobrando, ainda,

10 MW para implantar uma indústria de ferro de manganês e de pasta de papel. O projeto da

hidrelétrica foi custeado pelos royalties do manganês e, apesar de se referir a industrialização

como um todo, relacionava-se direta e imediatamente ao aproveitamento do manganês e,

portanto, tornava-se uma pré-condição fundamental para atrair capitais à industrialização

amapaense, o que fez com que o desenvolvimento econômico do território levasse a sua

transformação em Estado.

Na mesma época, foi criada a Companhia de Eletricidade do Amapá, por meio da Lei

n. 2.740/1956, sendo esta uma sociedade de economia mista, com capital subscrito pelo

governo do Território Federal do Amapá e pela Superintendência do Plano de Valorização da

Amazônia – SPVEA. Assim, em 1976, com a conclusão das obras da hidrelétrica do Paredão,

a Eletronorte assumiu o empreendimento e passou a injetar recursos próprios para

manutenção e funcionamento.

Com o fornecimento de energia elétrica em andamento, outros grandes investimentos

de capital adentraram ao espaço amapaense, a exemplo do então Projeto Jari, ocupando áreas

do sul do Amapá e do Pará – envolvendo 3,2 milhões de hectares de terra –, tendo como

idealizador o norte-americano Daniel Ludwig, com o objetivo de produzir arroz e celulose a

partir de uma imensa floresta de plantio na área do projeto, o que fez desenvolver, também, a

produção mineral a partir da extração da bauxita refratária e do caulim (MARQUES, 2007).

Durante sua existência, o projeto contou sucessivas vezes com o apoio financeiro

estatal, o que não evitou suas diversas crises e, apesar da montagem da usina de força, um

problema constante era o abastecimento energético. Em decorrência disso, o empreendimento

tentou apoio para a construção da Hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Jari, solicitando apoio

do Governo Federal e de outras empresas, sem sucesso (MARQUES, 2009). Por outro lado,

apesar da existência do empreendimento no Jari, a entrada em operação da hidrelétrica, em

janeiro de 1976, não foi suficiente para alimentar projetos industriais de grande significância,

sendo que a pré-condição para a industrialização não conseguiu satisfazer os setores privados

(nacionais e estrangeiros).

Nos anos 1990, outros elementos contribuíram com o cenário político do processo e

ocupação/configuração espacial do Amapá, o qual passou por novas transformações advindas

do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que ampliou as áreas de uso restrito
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com a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana e com a retomada da

produção mineral (caulim e ouro), ampliando as expectativas de diminuição das limitações de

infraestrutura (logística de transporte, estradas de acesso e abastecimento energético).

Entre 1990 a 2004 foi elaborado o Plano Diretor de Macapá, conjuntamente com a

proposta de governo local do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá – PSDA,

que incentivou a ampliação do Porto de Santana, a intensificado do fluxo de cargas na rodovia

Duca Serra e a reorganização de Serra do Navio que enfrenta em 1997, o encerramento das

atividades da ICOMI, que gerou muitos desempregos.

Em 2005, o Estado exportou US$ 33,93 milhões e, dois anos depois, saltou para US$

80,73 milhões, representando 63% da economia de exportação do Estado. Neste momento,

várias empresas se instalaram no território, dentre as quais a MMX - Anglo American e a

MPBA, explorando ferro, ouro e outros minerais; assim, o manganês retornou a pauta de

exportação a partir do aproveitamento do minério de baixo teor que havia sido descartado pela

ICOMI. Em 2017, a ICOMI retornou as atividades e, ainda hoje, exerce a extração do

manganês – faz-se relevante salientar que as demais empresas não estão mais no mercado.

Com o crescimento econômico e o reordenamento espacial, as discussões sobre a

demanda energética e as reivindicações industriais se intensificaram de modo que a produção

mineradora foi levada a implantar, por meio da Amapari Energia, uma usina termelétrica com

potência instalada de 22 MW. Contudo, sua baixa capacidade repercutiu no aprofundamento

dos problemas econômicos e sociais, pois a demanda de energia elétrica era muito superior à

sua capacidade de geração, produzindo sucessivos apagões que fizeram com que as medidas

emergenciais – e não programadas – tomadas gerassem muitas críticas e poucas soluções.

Esse quadro de deficiência levou o Governo Federal, por meio do Programa de

Aceleração do Crescimento (BRASIL, 2010), a inserir investimentos de cerca de R$ 3,1

bilhões, dos quais: R$ 2,267 bilhões para a construção da linha de transmissão de Tucuruí até

o Amapá, tendo o Amazonas como destino final; R$ 4,5 milhões para o inventário da

produção de energia elétrica na bacia do rio Jari; e, R$ 21 milhões para o Programa Luz para

Todos (BRASIL, 2008).

No Banco de Informações de Geração de Energia da ANEEL, a capacidade total

energética do Amapá está pautada nas 13 usinas termelétricas (UTE) em operação, com a

potência total de 927.949 kW, conforme o Quadro 03.

Quadro 03 – Capacidade energética do Amapá.

Usina Potência
(kW)

Destino da
Energia

Proprietário Data de
início da

Município
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Outorgada operação

Calçoene 1.296
Serviço
Público
São Paulo

100% para
Companhia de
Eletricidade do

Amapá

-
Calçoene –

AP

Coaracy
Nunes 78.000 Serviço

Público
São Paulo

100% para Centrais
Elétricas do Norte do

Brasil S/A

30/12/1975 Ferreira
Gomes – AP
Macapá –

AP

Laranjal do
Jari 8.675 Serviço

Público
São Paulo

100% para
Companhia de
Eletricidade do

Amapá

01/06/1994 Laranjal do
Jari – AP

Lourenço 720 Serviço
Público
São Paulo

100% para
Companhia de
Eletricidade do

Amapá

-
Calçoene –

AP

Santo
Antônio do

Jari 373.400 APE
100% para EDP

Participações CESBE
S.A.

17/09/2014 Almeirim –
PA

Laranjal do
Jari – AP

Oiapoque 8.250 Serviço
Público
São Paulo

100% para
Companhia de
Eletricidade do

Amapá

01/09/1998
Oiapoque –

AP

Florida
Clean

Power do
Amapá

1.700 Registro 100% para Flórida
Clean Power do
Amapá Ltda.

12/08/2010
Macapá –

AP

Ferreira
Gomes 252.000 Produção

Independente
100% para Ferreira
Gomes Energia S.A

04/11/2014 Ferreira
Gomes – AP

Amapá
Garden
Shopping

4.600 Registro 100% para Amapá
Garden Shopping S.A.

01/07/2013 Macapá –
AP

Fonte: Banco de Informações de Geração - BIG (2019).

A energia, por possuir um caráter estratégico para o alavancamento da economia do

país, e assim fomentar o progresso técnico e científico, e o Amapá por deter um considerável

potencial hídrico, serviu de motriz à redefinição da matriz energética brasileira por meio do

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Este objetivou aumentar a capacidade do

fornecimento de energia por meio da construção e implantação de Usinas Hidrelétricas que,

além de levar aos mercados consumidores um Sistema Interligado Nacional de transmissão de

energia, possibilitou que regiões desprovidas desse mecanismo fossem contempladas,

sanando problemas primários de agricultura, comunicação e transporte.

Com base nos Relatórios da MME/EPE (BRASIL, 2000; BRASIL, 2008), as Bacias

Hidrográficas do Amapá têm 23 potenciais locais para a instalação de UHE’s, sendo que

apenas três estão em operação e as demais em fase de planejamento para as etapas de leilão,

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=191:Centrais%20Elétricas%20do%20Norte%20do%20Brasil%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=191:Centrais%20Elétricas%20do%20Norte%20do%20Brasil%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=191:Centrais%20Elétricas%20do%20Norte%20do%20Brasil%20S/A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5272:ECE%20Participações%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5272:ECE%20Participações%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5272:ECE%20Participações%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=151:Companhia%20de%20Eletricidade%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30335:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30335:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30335:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30335:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5981:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5981:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5981:Flórida%20Clean%20Power%20do%20Amapá%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30385:Ferreira%20Gomes
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30385:Ferreira%20Gomes
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6052:Ferreira%20Gomes%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6052:Ferreira%20Gomes%20Energia%20S.A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31250:Amapá%20Garden%20Shopping
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31250:Amapá%20Garden%20Shopping
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=31250:Amapá%20Garden%20Shopping
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7123:Amapá%20Garden%20Shopping%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=7123:Amapá%20Garden%20Shopping%20S.A.
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implementação e execução, o que contribuirá com 2.179,500 KW para a transmissão de

energia ao Brasil; deste total, estão previstas no rio Jari, local que já está em operação a UHE

objeto desta tese, um quantitativo de 1.362.000 KW de potência.

Os primeiros estudos de fontes renováveis de energia, observando os potenciais

hidrelétricos dos rios e bacias hidrográficas, com o mapeamento detalhado de onde podem ser

construídas as usinas hidrelétricas, foram conduzidos, primeiramente, nos estados de Minas

Gerais e São Paulo, entre o final do século XIX e a primeira década do século XX, com a

ajuda dos investimentos de grupos estrangeiros; assim, a implantação de termelétricas e

hidrelétricas para a transmissão e utilização de energia elétrica foi possível (MIELNIK;

NEVES, 1988).

No Quadro 04 estão descritas as potencialidades e suas respectivas contribuições, que

estão representadas no Mapa 02.

Quadro 04 – Situação da energia hidrelétrica do Amapá.

Intitulação Potência
KW

Município e Rio Tipo Fase

Açaipé B 831.100 Laranjal do Jari
Rio Jari

UHE17 Eixo Inventariado

Água Branca 73.000 Pedra Branca do Amapari
Rio Amapari

UHE Inventário Suspenso

Bambu I 84.000 Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari

UHE Eixo Inventariado

Cachoeira do
Travessão

3.100 Calçoene
Igarapé Carnot

PCH18 Eixo Inventariado

Cachoeira do
Caldeirão

219.000 Ferreira Gomes
Rio Araguari

UHE Em operação
05/05/2016

Cachoeira
Duas Irmãs

2.300 Tartarugalzinho
Rio Tartarugal Grande

CGH19 Eixo Inventariado

Cachoeira
Grande

12.200 Calçoene
Rio Cassiporé

PCH Eixo Inventariado

Cachoeira
Grande II

3.100 Tartarugalzinho
Rio Tartarugal Grande

PCH Eixo Inventariado

Carecuru 240.100 Laranjal do Jari
Rio Jari

UHE Eixo Inventariado

Carnot 5.200 Calçoene
Rio Calçoene

PCH Eixo Inventariado

Champion 400 Tartarugalzinho
Rio Tartarugalzinho

CGH Eixo Inventariado

Coaracy Nunes 78.000 Ferreira Gomes
Rio Araguari

UHE Em operação
30/12/1975

17UHE – Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari instalada em PCH de 1,1 MW até 30MW.
18PCH – Pequena Central Hidrelétrica de 1 MW até 30 MW.
19CGH – Central Geradora Hidrelétrica de até 1 MW.
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Coronel
Correia

3.900 Amapá
Rio Amapá Grande

PCH PB20 aceito

Ferreira Gomes 252.000 Ferreira Gomes
Rio Araguaia

UHE Em operação
04/11/2014

Franconim 1.400 Oiapoque
Rio Regina

CGH Eixo Inventariado

Paredão 1.600 Calçoene
Rio Calçoene

CGH Eixo Inventariado

Porto da Serra I 54.000 Ferreira Gomes
Rio Araguari

UHE Eixo Inventariado

Salto Cafesoca 7.500 Oiapoque
Rio Oiapoque

PCH Construção não
iniciada

Sapucaia 1.300 Oiapoque
Rio Cassiporé

CGH Eixo Inventariado

Tracuá 5.800 Oiapoque
Rio Cassiporé

PCH Eixo Inventariado

Trapiche 9.000 Calçoene
Rio Calçoene

PCH Eixo Inventariado

Travessão 3.100 Ferreira Gomes
Rio Araguari

CGH Eixo Inventariado

UHE de Santo
Antônio do Jari

373.000 Laranjal do Jari
Rio Jari

UHE Em operação
17/09/2014

Urucupatá 291.500 Laranjal do Jari
Rio Jari

UHE Eixo Inventariado

Varador 20.000 Oiapoque
Rio Cassiporé

PCH Eixo Inventariado

Fonte: EPE (2000; 2008). Adaptado pela Autora

Os Mapas 02 e 03, respectivamente, tratam das potencialidades de produção de

energia elétrica por UHEs diagnosticadas nos estudos de viabilidade do MME – 2000 e 2008,

relacionadas às fontes de energia renovável tocantes do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC 01) e da situação atual da geração de 844 MW que até 2021 estará

totalmente interligada ao SIN, que conta com 5 regiões geoelétricas21: Sul, Sudeste, Centro –

Oeste, Norte e Nordeste.

Mapa 02 - Estudo da potencialidade energética do Amapá.

20PB – Plano Básico (EPE, 2000).
21 Regiões geoelétricas: Sul (S) - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; Sudeste - Centro-Oeste (SE/CO)
- Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Acre e Rondônia; Norte (N) - Pará, Tocantins e Maranhão; Amazonas e Amapá (a partir de 2012) e
Roraima (a partir de 2014); Norte (N) - Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins e Maranhão; Nordeste (NE) - Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (ALVES, 2014) .
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Fonte: Rauber, 2019.

Das linhas de transmissão, no Brasil, têm-se 22 concluídas, o que corresponde a 5.256

km de extensão, e 33 linhas em andamento, que abrangem 10.704 km, que interligaram

Tucuruí-Macapá-Manaus. Em operação, vamos destacar, a partir de agora, a Usina

Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, localizada na região limítrofe entre os municípios de

Almeirim/PA, pelo Distrito de Monte Dourado, e Laranjal do Jari/AP, em implantação desde

2010 (SIQUEIRA CAMPOS; PORTO; CAMPOS, 2015).

Mapa 03 – Usinas Hidrelétricas implantadas no Amapá e interligados ao SIN (2019)
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Fonte: Rauber, 2019.

Até abril de 2018, o SIN contava com uma capacidade instalada de pouco menos de

158 GW, com a participação de 60% (94.691 MW) das UHE implantadas no Estado do

Amapá (Santo Antônio do Jari, Ferreira Gomes, Cachoeira Caldeirão e Coaracy Nunes II foi

indicada a implantação do transformador 500/230 kV e circuito da linhas de transmissão de

230 kV Jurupari – Laranjal do Jari (EPE, 2018).

A construção de novas usinas hidrelétricas no estado do Amapá marca, então, a

reintrodução do capital, com técnicas e tecnologias em seu território. Na década de 1960, a

Jari Celulose foi a pioneira nessa implantação.

O Consórcio Energias de Portugal S.A (EDP) anunciou, no dia 14 de dezembro de

2011, na Câmara dos Vereadores do Município de Laranjal do Jari, o início da construção da
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Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, localizada entre os municípios de Laranjal do

Jari/AP, Vitória do Jari/AP e Almeirim/PA, a 150 km da foz do rio Jari, não garantiu melhoria

no fornecimento de energia, nem na produção, nem no barateamento oferta do serviço no

Estado. Podemos ainda destacar, que muitos conflitos ainda perduram até os dias atuais, a

exemplo das comunidades extrativistas do Maracá, que mesmo com o SIN, ainda não tem

energia 24h.

O histórico dessa usina é longo, começando na década de 1970 com os primeiros

estudos que visaram diagnosticar o aproveitamento do potencial hidroenergético do rio Jari,

no local denominado Cachoeira do Santo Antônio do Jari. Em 1984, com a criação do Projeto

Básico Ambiental (PBA), foi possível mensurar as implicações territoriais nas comunidades

do entorno do empreendimento: Santo Antônio, Iratapuru, Padaria e Quilombo São José.

Em 1992, apenas duas comunidades (Santo Antônio e Iratapuru), tiveram o direito de

escolher seus representantes para participar das negociações junto aos responsáveis pelo

empreendimento, mas as negociações foram paralisadas para que as fases de estudos e

elaboração do Relatório de Impactos ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) fossem concluídas,

dando início as etapas documentais e as reuniões institucionais.

Em 1989, foi expedida a Licença de Instalação concedida pelo Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); entre 1995 e 1996, foram

realizadas as reuniões de consulta sobre os Estudos de Impactos Ambientais com as

comunidades e as instituições governamentais. Já em 2000 foi apresentada a nova concepção

de potência da Usina Hidrelétrica pelos engenheiros responsáveis e, em 2004, a Agência

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou a construção da usina com cinco unidades

geradoras.

Em 2005, foi determinado pelo IBAMA que se fizessem novos estudos ambientais

para que fossem incluídas as comunidades tradicionais de Padaria e Quilombo São José,

sendo necessárias uma nova elaboração do EIA para a expedição de nova Licença de

Instalação e também uma nova escolha dos representantes das 4 comunidades.

Em 2007, foi determinado que houvesse no projeto previsão de interligamento no

Sistema Interligado Nacional (SIN) com o plano de expansão (BRASIL, 2007).

Em 2008, o IBAMA liberou um novo Termo de Referência para o Licenciamento

Ambiental. Em 08 de dezembro de 2009, pela Licença Ambiental Prévia – LP n. 337/2009,

sendo que a Licença Ambiental de Instalação – LP n. 798/2011, de 3 de junho de 2011, foi

emitida com todos os procedimentos previstos, como o desvio do rio para setembro de 2011, o

enchimento do reservatório para março de 2014 e a geração de energia entre agosto a
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dezembro de 2014.

De acordo com a EDP (Energias de Portugal) em seu site oficial, as obras gerariam

cerca de 1.400 postos de empregos na fase de construção, período de dezembro de 2011 a

dezembro de 2014, bem como 50 na fase de funcionamento, no começo de 2015. Declarou,

ainda, que cumprira todas as exigências ambientais e que atenderiam todas as compensações

sociais para os moradores do entorno do empreendimento (EDP, 2010).

Desta forma, os levantamentos e diagnósticos socioambientais e econômicos

embasaram a elaboração de estudos e relatórios ambientais (EIA e RIMA) que elencaram as

implicações geradas e as possíveis ações mitigatórias, objetivando a viabilização de medidas

para sanar problemas às comunidades atingidas, na RDSI.

Nessas ações, foram desenvolvidos 38 projetos de cunho ambiental e social sobre

Educação Ambiental, Potencial Turístico, Fauna e Flora, Saúde, Resíduos, Atividades

Pesqueiras e outras, com o intuito de tratar as repercussões quanto ao controle da poluição,

recuperação de áreas degradadas, monitoramento de processos erosivos, saúde, segurança,

conservação da fauna e flora, educação ambiental, indenização e realocação da população

atingida, capacitação dos moradores locais, controle e monitoramento do processo migratórios,

assim como para fomentar as atividades pesqueira e extrativista e propiciar mecanismos de

educação patrimonial e preservação da história local (EDP, 2011).

Desse modo, os esforços de sucessivos governos do estado e do país em dotar o

Amapá de uma capacidade de produzir energia hidrelétrica objetivaram atrair investimentos e,

consequentemente, ter maiores níveis de competitividade, conforme as demandas do

desenvolvimento regional e local, gerando melhorias nas condições econômicas e sociais.

Mas de fato isso acontece? E para quem vai a energia produzida no Estado do Amapá? Essas

questões e as tramas espaciais decorrentes dos novos usos do Território Amapaense, serão

abordadas no segundo capítulo.
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“Descobrir consiste em olhar para o que
todo mundo está vendo e pensar uma coisa
diferente.”

Roger Von Oech, 1948

Território do Amapá – Vista da Fortaleza de São José de Macapá
Fonte:Arquivo da Prefeitura de Macapá

CAPÍTULO 2

AS TRAMAS ESPACIAIS E OS MICROPODERES NO USO DO TERRITÓRIO

AMAPAENSE

A trama dialética da territorialização, desterritorialização e reterritorialização, seja nos

campos, seja nas cidades, sem contar com o fluxo constante entre essas duas dimensões

espaciais, diante das complexas tramas de relações que caracterizam a reestruturação

produtiva do capital, nessa virada de século, será observada a partir da construção da UHE e

das implicações territoriais decorrentes (THOMAZ JUNIOR, 2008).
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Neste capítulo, abordar-se-ão como centralidade os aspectos do uso do território

amapaense e os acontecimentos históricos, sociais e econômicos importantes para sua

formação, contextualizando a ocupação da região do Vale do Jari, cujas dinâmicas envolvem

a implantação de empreendimentos capitalistas corporativistas, como o Complexo Jari

Celulose e a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari - Consórcio Energias de Portugal

(EDP). Ainda, faz-se mais relevante compreender as implicações territoriais sobre as

comunidades ribeirinhas, com destaque para a Vila de São Francisco do Iratapuru, localizada

na RDSI.

É imensa a contradição entre abundância dos recursos hídricos e a geração de energia

e a falta de acesso aos direitos sociais básicos como educação, saúde, saneamento. No sul do

Amapá, quer-se trazer à tona, a implantação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari,

cujas implicações da ocupação territorial atingiram as formas de uso e exploração da RDSI e

as formas de atuação e (Re)Existências dos povos e comunidades tradicionais da Vila de São

Francisco do Iratapuru.

A formação territorial brasileira é consequência da lógica econômica de exploração a

que o capital submeteu a terra priorizando a propriedade privada, o latifúndio e os pareceres

jurídicos sobre esses territórios. Tudo isso ancorado na postura do poder público frente aos

conflitos e questionamentos que sustentam e incentivam a continuação desse tipo de

economia exploratória dos Grandes Projetos de Investimento – essa realidade aconteceu e,

ainda acontece, no Vale do Jari e na RDSI.

A mercantilização dos recursos hídricos para a produção de energia elétrica na

Amazônia está vinculada as mudanças climáticas, a racionalidade ambiental e a economia

verde, uma vez que, decorre das necessidades do capitalismo corporativo que apregoa

discursos verdes com a implantação de tecnologias na natureza (BECKER, 2011). É

perceptível que a demanda por fontes de energia elétrica mantém uma tendência crescente em

buscar na natureza terrestre meios para atender ao alto consumo de mercadorias no mundo,

principalmente quando se relacionam às fontes não renováveis de geração de energia elétrica

voltadas a produção.

A introdução de técnicas e tecnologias dos Grandes Projetos de Investimento no

território amapaense sempre foi um problema, pois seus negócios atuam em escala espacial e

territorial de grande proporção pelos jogos de poder e interesses do capitalismo corporativo,

implicando fortes impactos socioambientais pela atuação que afeta, de forma bastante

significativa, o território e os moradores.
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2.1 As leituras no domínio do território amapaense a partir dos grandes projetos.

Para Euclides da Cunha (1967, p. 11-12), a visão da Amazônia tinha relação com a

emergente necessidade de incorporar a região ao Brasil e possibilitar aos brasileiros

amazônidas o pertencimento perdido pelo imperativo da natureza:

[...] ao defrontarmos o Amazonas Real, vemo-lo inferior à imagem subjetiva ao
longo do tempo prefigurada. A impressão dominante que tive, e talvez
correspondente a uma verdade positiva é esta: o homem ali, é ainda um intruso
impertinente pois a natureza ainda está arrumando seu vasto e precioso salão e ainda
se encontra na opulente desordem, mesmo sendo portentosa é incompleta. A
Amazônia é talvez a terra mais nova do mundo, tem tudo e falta-lhe tudo. Daí sua
singularidade.

O autor Lima (1945, p. 76), no livro “A Amazônia: a terra e o homem”, teceu críticas a

esse pensamento e intitulou tal ideia como precipitada e tumultuosa, claudicante pela

deficiência de análise da observação, oscilando entre os arroubos de exaltação otimista e os

libelos de um pessimismo fulminador. Segundo Lima, a Amazônia era malvista, pouco

conhecida e erroneamente interpretada, o que acontecia pelo fascínio, pela sedução e pelo

mistério que a região despertava como primeiras impressões:

[...] para quantos ousam palpitar sobre a região, se não há um erro de visão, ante ao
esplendor da natureza opulenta e grandiosa. Essa excitação, envolve os sentidos e os
domina. E os forasteiros ficam perplexos. O território amazônico era descrito pelos
olhos errôneos dos escritores em que a magnitude da natureza se contrapõe à
pequenez humana.

As leituras sobre a Amazônia e a invasão no seu território seguem a mesma lógica para

o Estado do Amapá, e têm preliminarmente em sua história fatos, eventos e ocorrências

relativas aos séculos XVI e XVII, quando a Amazônia Brasileira foi disputada por

portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Nesta conjuntura, eis que surge a

história do Amapá, dividida em quatro grandes fases: a ocupação, as ações governamentais, as

estratégias geopolíticas e econômicas e as políticas de proteção do território, as quais previam

a manutenção da soberania e a possibilidade de integração do espaço geográfico (PORTO,

2014).

Na primeira fase, no período colonial, por motivos políticos a Coroa portuguesa visava

proteger a bacia do rio Amazonas da invasão estrangeira, tendo como estratégia a construção

de fortes, sob a jurisdição do governo da Província do Grão-Pará: a Fortaleza de São José de

Macapá; o objetivo, portanto, era conter as invasões francesas. Os autores Araújo (2010) e
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Porto (2003 e 2006) narram vários conflitos pelas terras da margem esquerda do rio

Amazonas, entre Portugal e França e, posteriormente, entre França e Brasil. O domínio do

território. O domínio do território foi definido pelo Tratado de Utrecht, de 1713, e, em 1900,

pelo Laudo de Berna ou Laudo Suíço22.

A segunda fase inicia-se em 1901, quando os tratados de instalação dos limites entre

França e Brasil mesmo oficialmente definidos ainda não eram plenamente respeitados. As

invasões dos franceses foram intensificadas entre os rios Oiapoque e Araguari, principalmente

para as atividades de garimpagem do ouro e da pecuária extensiva, que deram continuidade às

disputas naquela fronteira internacional. Já a ocupação do núcleo urbano do município do

Amapá foi estimulada pela instalação da base aérea norte-americana entre 1939 e 1945

(PORTO, 2003).

A terceira fase foi marcada pela criação do Território Federal do Amapá23 (Território

de Fronteira), em 1943, fruto de estratégias do Governo Federal para o desenvolvimento da

região por meio da implantação de empreendimentos estrangeiros na região Amazônica, para

explorar recursos naturais (como o minério de ferro). Houve também a criação de novos

municípios, a exemplo de Oiapoque (1945) e Calçoene (1956).

Brito (2005) também embasa suas análises nas ações de políticas públicas,

especialmente, e sob a justificativa oficial (Governo Federal) com a ideologia da Defesa

Nacional para transformar o espaço amazônico, principalmente no que diz respeito ao

domínio, à ocupação e à apropriação dos recursos naturais da região.

Os limites do Brasil, principalmente os da Região Norte, com outros países, a exemplo

do Amapá, foram delimitados pela mediação do Barão do Rio Branco. A quarta fase da

história do estado do Amapá se inicia com a instituição do Território Federal do Amapá. Porto

(2007) apresenta a periodização em gênese, estruturação produtiva e organização espacial, e

as divide em períodos, quais sejam: 1943 a 1974, fase do planejamento estatal e diversificação

produtiva com; 1975 a 1987, com a chegada da estadualização e sustentabilidade econômica;

e pós-1988, com a introdução de ações do governo e de empresas privadas quanto a aplicação

de investimentos na região.

Como poucos outros, o território do Amapá possui um fundamento histórico e

22 Laudo suíço: acordo realizado em 1° de dezembro entre Brasil e França, que acolheu os argumentos, da agora
nação brasileira, confirmando o Tratado de Utrecht, que já definia o rio Oiapoque como limite da fronteira
(MATOS, 2012).
23 Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943. Dispõe sobre a criação dos Territórios Federais do Amapá,
do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguaçu, com partes desmembradas dos Estados do Pará, do
Amazonas, de Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina, respectivamente (BRASIL, 1943).
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geopolítico, por ser um, sempre foi objeto de cobiça desenfreada de estrangeiros. Seu

processo de formação e de integração ao espaço político brasileiro foi lento, trabalhoso, dando

margem às páginas de heroicidade e pondo à prova os sentimentos cívicos de luso-brasileiros

cujos valores patrióticos contribuíram para sua ocupação e permanência (REIS, 1982).

O primeiro período, se caracterizou pela presença de investimentos: de um lado, do

governo da União para a instalação de infraestrutura que subsidiaria a circulação do capital

estrangeiro no território amazônico, também nos entes federativos fronteiriços, e, do outro

lado, do próprio capital estrangeiro que introduziu tecnologias para a exploração dos recursos

naturais e minerais, apropriando-se das riquezas da Amazônia.

D’Alessio (2006) trata a integração do espaço amapaense ao Brasil como sinônimo de

desenvolvimento econômico do país, a partir do discurso de interiorizar a economia e

desenvolver o mercado interno com a promoção do crescimento em territórios estratégicos e

fronteiriços que, vazios e despovoados, são inimigos do progresso e da produção.

A ideia de criação do território do Amapá já tinha sido manifestada, antes da criação

em 1943, pela população local em documento enviado ao Presidente da República, em 1920.

Fazendeiros, comerciantes, funcionários civis, artistas, operários e representantes das classes

sociais, com residência fixa no município de Montenegro (ex-Amapá), à época Estado do Pará,

fizeram um abaixo-assinado relatando o descontentamento com o Governo Paraense,

cansados de suportar a incúria, o desleixo e o esquecimento, bem como pedindo mais escolas,

hospitais e estradas (REIS, 1982).

Em 1944, Magalhães Barata encaminhou relatório ao Presidente esclarecendo sobre o

contraste da extensão territorial, as potencialidades naturais e a insuficiência econômica em

que vivem os homens nestas terras, e expõe:

[...] aqui a intervenção oficial na ordem econômica, dentro dos postulados da defesa
nacional, tem que ser mais direta e ofensiva, pela situação que nos encontramos em
relação à economia nacional, pela zona de produção e pela grande desproporção
entre os meios que dispomos e as dificuldades que enfrentamos para a ocupação da
terra e a exploração. (GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 1944, p.102).

Na Constituinte de 1946, em relação a continuidade da existência ou não dos

territórios federais, foi posta a discussão sobre o desmembramento do Pará e Amapá pela

incapacidade do Governo Paraense em administrar aquelas terras. Assim, no decorrer do

debate até o segundo período. Em 1969, o Decreto-Lei n. 411/1969 definiu os Programas

Plurianuais (PPA) com a finalidade de incentivar o planejamento regional e a implantação de

infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento amapaense, tais como: a implantação da
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rodovia federal BR 156, ligando inicialmente Macapá a Oiapoque; a conclusão da UHE

Coaracy Nunes (1976); a inserção de Unidades de Conservação (Parque Nacional do Cabo

Orange); a Reserva Biológica do Lago do Piratuba; e, a Reserva Biológica da Fazendinha,

criada em 1984 (a qual, atualmente, está configurada como Área de Proteção Ambiental –

APA).

No terceiro período, o “Embrião de Estado”, passa por transformações espaciais e

econômicas criando novas dinâmicas administrativas, políticas e territoriais em novos espaços

deste ente federativo, tais como: a ampliação da preservação ambiental em suas políticas de

desenvolvimento e de uso do território; a busca pela integração transfronteiriça com a Guiana

Francesa; a criação de novos municípios (Itaubal, Cutias, Ferreira Gomes, Porto Grande,

Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Pracuúba e Vitória do Jari); e, a busca de

alternativas econômicas (Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, Zona Franca Verde),

tendo uma área total de 5.047 km² com densidade demográfica de 0,78 hab/km² (PORTO,

2003).

Após a concretude das fases e períodos, os fatos relatados em cronologia histórica têm,

para sua continuação, o aporte da Constituição Federal de 1988: o marco da passagem do

Amapá enquanto Território Federal para Estado da Federação. O Governo Federal criou, então,

os ajustes espaciais24 com a finalidade de instalar condições de redes informais para a

reprodução do capital e a possibilidade de controlar os espaços e as formas de ocupação.

Outra peculiaridade que torna o estado do Amapá singular é a origem da sua formação

político-administrativa, criado em 13.09.1943 como Território Federal25 por meio do Decreto-

Lei 5.812 de 13.09.1943, sob a justificativa da necessidade de ocupação dos vazios

demográficos das áreas fronteiriças (PORTO, 2002).

Segundo Porto (2003), a criação de muitas cidades amapaenses, assim como de muitas

outras cidades Amazônia, foi influenciada por projetos capitalistas, grandes empreendimentos

privados, muitos dos quais foram induzidos por práticas intervencionistas do Governo Federal,

sob a alegação da inelutável necessidade de ocupação de áreas vazias demograficamente

(PORTO, 2003).

24 Ajustes espaciais: entende-se como as adaptações que são efetivadas no espaço, visando a garantia da
instalação, existência, fluidez, manifestação e reprodução do capital. (PORTO, 2007).

25 Territórios Federais: foram mecanismos adotados pelo Governo do Brasil para estimular a ocupação de áreas
de reduzida densidade demográfica, administrar sua potencialidade natural e garantir o domínio da região
fronteiriça nacional e percorreram três etapas: a centralização, a descentralização e a estadualização. (PORTO,
2002)
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Desmembrado do Estado do Pará com uma área de 142.827,897 km² o estado do

Amapá, apresentava no final da década de sua criação uma população de 37.477 habitantes,

sendo que destes 20.594 encontravam-se na cidade de Macapá (IBGE, 1990), sua capital.

Diversos fatores devem ser considerados na análise da organização do espaço

amapaense; Porto (2003) destaca os seguintes: a influência governamental que estimulou

atividades econômicas concentradoras da propriedade da terra, que impuseram, neste sentido,

uma estrutura territorial nova para o Amapá, principalmente a partir da segunda metade dos

anos 1970 com a criação dos Distritos de Produção.

Essa nova organização espacial amapaense determina seus usos, seja como receptor

dos investimentos públicos de maior vulto, seja como receptor de investimentos privados, a

exemplo dos Distritos de Produção (Mapa 04), com o suporte e incentivo do Estado para

ocuparem os “espaços vazios do território do Amapá”, sem reconhecer os sujeitos das terras

indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, dos assentamentos, das áreas de

extrativismo.

Dentre os empreendimentos estão: empresa Caulim da Amazônia Sociedade Anônima

(CADAM), que explorou o caulim nos municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, a

exploração de mais de 20 toneladas de minérios de ferro nos municípios de Serra do Navio e

Pedra Branca, pelo Grupo CAEMI (Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração) e o

maior representante, ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios Sociedade Anônima); MPBA,

UNAMGEM, Novo Astro Sociedade Anônima, Mineração Yukio Yoshidome Sociedade

Anônima (MYYSA), empresa australiana Beadell, Zamim, criaram um sistema de exploração

de ouro no Amapá, Calçoene e região do Lourenço. Nos municípios de Mazagão, Serra do

Navio, Pedra Branca e Porto Grande houve as extrações de cromita e a retirada de seixo, areia

e terra (PORTO, 2017).

Em 2019 as empresas CADAM, Beadell e Zamim estão ativas e em pleno

funcionamento exportando caulim e minério de ferro para o Peru, a Austrália e os E.U.A,

enquanto que CAEMI (Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração) e o maior

representante, ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios Sociedade Anônima); MPBA, a

UNAMGEM, o Novo Astro Sociedade Anônima, a Mineração Yukio Yoshidome Sociedade

Anônima (MYYSA) estão desativadas e nos municípios de Laranjal do Jari e Mazagão estão

previstas para atuarem e formarem novos Distritos de Produção, de terras ainda desocupadas.

Até a criação do território, os municípios de Macapá, Amapá e Mazagão tinham uma

população muito reduzida e atividade econômica irrelevante, sendo que basicamente suas

atividades se limitavam à exploração de ouro e a criação de gado, que abastecia os
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mineradores, além da coleta de borracha ou castanha na área mais próxima ao rio Amazonas,

coleta que sustentava uma reduzida população (JORGE, 2003).

Mapa 04 – Distritos de produção do Amapá

Fonte: Rauber, 2019.

Ainda conforme Porto (2003), a configuração do Estado do Amapá teve algumas

transformações ao longo do tempo. Os municípios de Amapá, Calçoene, Oiapoque e

Tartarugalzinho mais ao norte do estado são interligados pela rodovia federal BR-156. Na

área central, alojaram-se Macapá, Ferreira Gomes, Porto Grande, Itaubal, Cutias, Pedra

Branca do Amapari, Pracuúba, Serra do Navio e Santana e, ao sul, Mazagão, Laranjal do Jari
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e Vitória do Jari. A implicação de grandes investimentos de capital foi responsável pela

criação dos municípios de Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Santana e Laranjal do Jari (Mapa

05).

Mapa 05 - Divisão Política do Amapá

Fonte: Rauber, 2019

Para Raiol (1992), na década de 1940, a criação do Território Federal do Amapá não

vislumbrava somente o povoamento das terras fronteiriças amapaenses, mas representava

também o interesse do grande capital estrangeiro em explorar os seus recursos naturais,

principalmente as estratégicas jazidas manganíferas do Amapá em plena Guerra Fria, dando
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início à apropriação contemporânea do capital sobre os territórios locais.

De acordo com Lima (2008), na implantação do Projeto Fundiário do Amapá, o Incra

promoveu ações que, de um lado, agilizaram a legalização de muitas parcelas de terras

amapaenses, mas que, de outro, ensejaram a legitimação de grandes propriedades, sendo que

em muitas delas o processo ocorreu de forma irregular.

Conforme Torrinha (2006), a concentração de terras que esses programas estatais

promoveram no então Território Federal é um dos principais elementos para se explicar os

atuais conflitos pela terra no Amapá, pois, à medida que crescia a concentração de terras, se

avolumava também o número de conflitos.

Para Raiol (1992), a expropriação do camponês local se deu nesse cenário de

consolidação de grandes latifúndios. O camponês era expropriado da terra e, em seguida, seu

trabalho era explorado pelas grandes empresas capitalistas. O camponês amapaense era

separado da sua terra com a fantasia de poder alcançar a independência econômica com os

altos salários proporcionados pelas grandes empresas agrominerais instaladas no então

Território Federal.

No Mapa 06, há a descrição das áreas disponíveis no Estado do Amapá. Acordos

legais e internacionais restringiram o uso das terras, com a implantação de áreas protegidas e

a demarcação de terras indígenas, para preservar o meio ambiente (TOSTES, 2012). Esse

período ficou caracterizado, sobretudo, por movimentos ambientalistas, que definiam a região

como: - reserva mundial de energia (gás natural, potencial hidrelétrico, depósito de biomassa);

responsável pela sobrevivência da humanidade (pulmão do mundo, grande biodiversidade

que poderia esconder soluções para desafios humanos, como o câncer); - responsável pela

sustentação da vida ou a subsistência de Gaia (banco genético da biodiversidade vegetal e

animal) o que acarretaria profundas mudanças no espaço territorial amapaense com a

demarcação das terras indígenas e as unidades de conservação (SACHS; MENDES, 1997).

Mapa 06 - Áreas disponíveis no Estado
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Fonte: Rauber, 2019.

O Amapá possui 19 unidades de conservação em seu território, sendo 12 federais,

cinco estaduais e duas municipais. Destas, oito são do tipo unidade de proteção integral e 11

de uso sustentável. No total é uma área de 8.798.040,31 de hectares. Cerca de 72% do

território do estado do Amapá correspondente a áreas especialmente protegidas. O objeto de

estudo desta tese é uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável de responsabilidade (gerida)

pelo Estado do governo estadual.

Para melhor detalhamento, o Quadro 05 faz um breve balanço das unidades, dando

enfoque para a jurisdição, a base legal, o grupo e os municípios abrangidos.

Quadro 05 – Unidades de Conservação do Amapá em ordem cronológica de criação.
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Item Nome Jurisdição Base Legal Grupo Municípios
abrangidos

01 Parque Nacional do
Cabo Orange

Federal Decreto Federal n.
84.913, de 15/07/1980

Proteção
Integral

Calçoene e
Oiapoque

02 Reserva Biológica
do Lago Piratuba

Federal Decreto Federal n.
84.914, de 16/07/1980
e Decreto Federal n.
89.932, de 10/07/1984

Proteção
Integral

Tartarugalzinho e
Amapá

03 Estação Ecológica
Maracá-Jipióca

Federal Decreto Federal n.
86.061, de 02/06/1981

Proteção
Integral

Amapá

04 Estação Ecológica
do Jari

Federal Decreto Federal n.
87.092, de 12/04/1982
e Decreto Federal n.
89.440, de 13/03/1984

Proteção
Integral

Laranjal do Jari e
Almerim (PA)

05 Floresta Nacional do
Amapá

Federal Decreto-Lei Federal
n. 97.630, de
10/04/1989

Uso
sustentável

Amapá, Ferreira
Gomes e
Pracuúba

06 Reserva Extrativista
do Rio Cajari

Federal Decreto Federal n.
99.145, de 12/03/1990

e Decreto s/n.

Proteção
Integral

Laranjal do Jari,
Mazagão e

Vitória do Jari
07 Parque Nacional

Montanhas do
Tumucumaque

Federal Decreto Federal s/n.,
de 22/08/2002

Proteção
Integral

Calçoene,
Laranjal do Jari,
Oiapoque, Pedra

Branca do
Amapari, Serra
do Navio e

Almerim (PA)
08 Reserva Particular

do Patrimônio
Natural Retiro

Paraíso

Federal Portaria 86-N-
IBAMA, de
06/08/1997

Uso
sustentável

Macapá

09 Reserva Particular
do Patrimônio

Natural REVECOM

Federal Portaria 54-N-
IBAMA, de
29/04/1998

Uso
sustentável

Santana

10 Reserva Particular
do Patrimônio
Natural Seringal

Triunfo

Federal Portaria 89-N-
IBAMA, de
10/07/1998

Uso
sustentável

Ferreira Gomes

11 Reserva Particular
do Patrimônio

Natural Retiro Boa
Esperança

Federal Portaria 120-N-
IBAMA, de
24/08/1998

Uso
sustentável

Porto Grande

12 Reserva Particular
do Patrimônio
Natural Aldeia

Ekinox

Federal Portaria 91-N-
IBAMA, de
21/11/2000

Uso
sustentável

Macapá

13 Área de Proteção
Ambiental da
Fazendinha

Estadual Decreto Territorial
20/84, de 14/12/1984

Uso
sustentável

Macapá

14 Reserva Biológica
do Parazinho

Estadual Decreto Territorial 5,
de 21/01/1985

Proteção
Integral

Macapá

15 Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável do Rio

Estadual Lei Estadual n. 392,
de 11/12/1997

Uso
sustentável

Laranjal do Jari,
Mazagão e Pedra

Branca do
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Iratapuru Amapari
16 Área de Proteção

Ambiental do Rio
Curiaú

Estadual Lei Estadual n. 431,
de 15/09/1998

Uso
sustentável

Macapá

17 Floresta Estadual do
Amapá

Estadual Lei Estadual n. 1028,
de 12/07/2006

Uso
sustentável

Serra do Navio,
Pedra Branca do

Amapari,
Mazagão, Porto
Grande, Ferreira

Gomes,
Tartarugalzinho,

Pracuúba,
Amapá, Calçoene

e Oiapoque
18 Parque Natural

Municipal do
Cancão

Municipal Decreto Municipal n.
085, de 14/11/2007

Proteção
Integral

Serra do Navio

19 Reserva Extrativista
Beija-Flor Brilho de

Fogo

Municipal Municipal n. 139, de
19/11/2007

Uso
sustentável

Pedra Branca do
Amapari

Fonte: http://www.mpap.mp.br/download/107-atlas-das-unidades-de-conservacao-do-estado-do-amapa.

A criação e a manutenção de áreas protegidas são as estratégias mais eficazes para a

conservação e a preservação dos recursos naturais na Amazônia; originalmente, somente as

unidades de conservação eram consideradas áreas protegidas (AMAPÁ, 2011). Desde 2006, o

Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) incluiu, nesse conceito, as terras indígenas e os

territórios quilombolas (Decreto n. 5.758/2006), pois ambos também abrangem áreas naturais

definidas geograficamente, regulamentadas, administradas e/ou manejadas com objetivos de

conservação e de uso sustentável da biodiversidade (ASSUNÇÃO; CHAVES, 2015).

É muito importante o envolvimento popular na tutela do ambiente. Para Ferrasesi

(2016, p. 28), isso “extrapola a mera feição de componente necessário e vem ostentar a

condição de verdadeiro direito dos seres humanos, compreendida como um conjugado de

normas e procedimentos realizados tanto pelo Estado como por toda a sociedade”

No tocante às terras indígenas, o Estado do Amapá abriga várias etnias distribuídas em:

Galibi Marworno, Galibi do Oiapoque, Karipuna, Palikur, Tiriyó, Kaxuyana, Wayana, Apalaí

e Waiãpi. De acordo com os dados do Relatório “Brasil Indígena” (2010), o Amapá possui

uma população de 7.411 índios, sendo 5.956 em terras indígenas e 1.455 fora delas, ocupando

os municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari e, notadamente, no Parque Nacional Montanhas

do Tumucumaque.

Já em relação as comunidades quilombolas, Silva (2012) relata que, até 2011, foram

identificadas 138 comunidades remanescentes de quilombos no Amapá e, desse universo, 30

já têm a certidão de auto reconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares (FCP). E,
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destas, três comunidades tiveram seus títulos emitidos: Curiaú, Mel da Pedreira e Conceição

do Macacoari, todas localizadas no município de Macapá.

Em 2017, as unidades de conservação (terras indígenas, comunidades tradicionais e

quilombolas do Amapá) foram ameaçadas pelo Governo do Presidente Michel Miguel Elias

Temer Lulia com a publicação do Decreto nº 9.159 de 28 de agosto de 2017, que visava a

abertura da Reserva Nacional de Cobre e Associados – RENCA para a exploração de minerais.

Mas, em setembro do mesmo ano, Michel Temer teve que recuar devido às fortes pressões

dos amazônidas e ambientalistas.

Desde 1970, o fornecimento de energia elétrica, no Amapá mencionado por Carvalho

(2010), era reconhecido como entrave para o desenvolvimento, impedindo a geração de

emprego e renda em larga escala.

Em um estudo da Eletronorte (2006), o Estado do Amapá contava apenas com as

usinas termelétricas da Central de Santana e com Usina Hidrelétrica do Paredão, no rio

Araguari-Coaracy Nunes, bem como com as unidades geradoras nos municípios de Laranjal

do Jari e Oiapoque, situação esta que impedia o interligamento ao chamado Sistema Elétrico

Interligado Nacional (SIN), necessidade urgente não só para a população, mas aos

empreendimentos da construção de UHE’s.

2.2 As implicações territoriais na ocupação territorial do sul do Amapá.

A região sul do Amapá possui, aproximadamente, 69.280 habitantes, 10,36% da

população estadual, segundo o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE, 2017). Deste contingente, 12.858 habitantes vivem na zona

rural, combinando atividades extrativistas e agricultura organizam-se em forma de produção

familiar. A maior parte dessa população agroextrativista ocupa espaços protegidos destinados

ao uso sustentável por meio de assentamentos e reservas, organizando-se politicamente em

associações locais e cooperativas de trabalhadores extrativistas, sendo representada em nível

regional e nacional pelo Conselho Nacional dos Seringueiros (FILOCREÃO, 2007).

Os principais investimentos públicos utilizados para viabilizar essas áreas protegidas

foram destinados ao fomento da coleta, a industrialização e a comercialização de dois

principais produtos: a castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa) agora denominada castanha-do-

Brasil e o açaí (Euterpe oleraceae), resultando na instalação de três fábricas para o

beneficiamento da castanha.



81

Desta maneira, a partir das informações e reflexões anteriores, nossas atenções estão

focadas, agora, na análise da região sul do Amapá, na delimitação da microrregião do

município de Laranjal do Jari, para aferirmos suas dinâmicas espaciais a partir dos

empreendimentos ou grandes projetos instalados.

O município de Laranjal do Jari, criado pela Lei Federal n. 7.639, de 17 de dezembro

de 1987, também conhecido como paraíso das águas, primeiramente foi habitado pelos índios

das tribos waianos e apalais26 e, mais tarde, pelos imigrantes nordestinos que foram trabalhar

na extração da borracha no maior latifúndio do mundo, com 3,5 milhões de hectares nos

municípios de Almeirim e Porto de Moz (no Estado do Pará) e Mazagão (Laranjal e Vitória

do Jari, no Estado do Amapá), pertencente ao cearense Coronel José Júlio de Andrade,

(SIQUEIRA CAMPOS et al., 2011).

Combatido pela Revolta Tenentista27, o Coronel José Júlio de Andrade, como foi

chamado pela população local, manteve o monopólio sobre a comercialização dos produtos da

floresta destinados ao mercado internacional. Entretanto, com a opressão da população

insatisfeita, foi obrigado a fugir para o estrangeiro, e a partir desta data, o domínio sobre a

área passou às mãos de um grupo de empresários de origem portuguesa que continuaram a

exploração extrativista no sistema do aviamento28. Vale destacar, antes de prosseguir, que o

título honorífico militar do Exército de “Coronel da Guarda Nacional”, é de grande influência

nos campos político, social e econômico, e tem relação direta como o coronelismo, em função

de exercer um sistema rígido de controle como um chefe político na detenção das terras e na

exploração da mão de obra dos extrativistas. Para Martins (1993), o trabalhador não

assalariado, o que produz para sua própria subsistência e de seu grupo familiar, segue o

pensamento e a execução capitalista do imaginário do poder.

Os recursos explorados pelos seringueiros e castanheiros eram trocados por

mercadorias, deixando os extrativistas sempre endividados. Ainda hoje, o sistema continua na

RDSI. A castanha é comprada a baixos preços e tendo como proprietários do monopsômio –

estrutura de mercado da microeconomia dos famosos irmãos Mutran (LINS, 2001).

26 São povos de língua karib que seguem ritos coletivos com a natureza, habitam a região de fronteira entre o
Brasil (na região dos baixos e médios cursos dos rios Curuá, Maicuru, Jari e Paru de Leste), o Suriname (rios
Tapanahoni e Paloemeu) e a Guiana Francesa (alto rio Maroni e seus afluentes Tampok e Marouini), sendo
distribuídos em aldeias pequenas, com cerca de 7 a 30 indivíduos cada (BARBOSA, 2007).
27 Movimento que ganhou força entre militares de média e baixa patente durante os últimos anos da República
Velha. Surgiu como um levante dos militares em inconformidade com as classes médias urbanas e contra os
desmandos e o conservadorismo presentes na cultura política do país (www.historiadomundocom.br).
28 Sistema de aviamento: sistema utilizado na Amazônia como adiantamento de mercadorias a crédito, instituído
na época colonial (ciclo da borracha) e que se consolidou como sistema de comercialização e parte da identidade
da sociedade amazônica (MARTINELLO, 1988).
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Em 1967, o milionário Daniel Keith Ludwig adquiriu uma enorme extensão de terras

(as antigas terras do Coronel José Júlio), com subsídios públicos, visando fundar um projeto

pioneiro, que serviria de modelo para o aproveitamento econômico da Amazônia, com carro-

chefe a produção de celulose em grande escala, de arroz, a criação de gado e a mineração de

bauxita e caulim. Foram derrubadas grandes áreas da floresta nativa na região. Esse projeto

ficou conhecido como Projeto Jari (GREISSING, 2010).

Em 1982, o Complexo Industrial da Jari Celulose foi vendido ao Grupo CAEMI

(Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração), uma corporação de empresários brasileiros

e estrangeiros dirigida, durante muito tempo, pelo português Augusto Trajano de Azevedo

Antunes. Contudo, o desafio de levar o projeto à rentabilidade econômica não foi vencido

(ALVES PICANÇO, 2005) e apenas na década de 1990 a situação tomou um novo rumo.

Os governos do Amapá e do Pará começaram a reivindicar, então, parte das terras que

a empresa ocupava ilegalmente, a exemplo da Reserva Extrativista do rio Cajari, além de o

Amapá reivindicar medidas compensatórias quanto aos problemas sociais provocados pela

instalação do projeto: favelização, desmatamento e desemprego. Em 1997, um incidente

técnico na fábrica29 colocou-a à venda e, em 1999, ela foi adquirida pelo Grupo Orsa (LINS,

2011).

O Grupo Orsa, cujo responsável é Sérgio Amoroso, já possuía várias fábricas

especializadas na fabricação de papéis e cartões de embalagem no país, mas o Projeto Jari era

um desafio excepcional, pois era preciso fazer da produção de celulose uma atividade

economicamente viável, nas condições da fábrica, para ganhar novamente o apoio dos

dirigentes políticos e a aceitação das populações da região.

As inovações técnicas para a modernização da fábrica e do processo de produção da

celulose, eram parte de um novo modelo de gestão e de uma nova ética empresarial que

incluiria, pela primeira vez, os princípios da responsabilidade social e ambiental. Sendo assim,

em 1994 foi criada a Fundação Jari, para a elaboração e o desenvolvimento de pequenos

projetos sociais e econômicos em benefício das populações locais. Em 2000, essa fundação

passou a ser chamada de Fundação Orsa (PINTO, 2002).

Nos primeiros anos, também foi construída a infraestrutura necessária para o

desenvolvimento das atividades pretendidas pelo empresário Sérgio Amoroso: estradas,

aeroporto, ferrovia, acampamentos para os trabalhadores, a Vila com nome de Monte

29 O incêndio atingiu o gerador de energia da empresa e a sala de controle da fábrica de celulose (Narrativa do
morador da comunidade, 2017).
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Dourado, no estilo típico das Company Towns30, com estradas asfaltadas, canalização e

eletricidade no lado do estado do Pará. Já no Amapá, do outro lado do rio, formou-se, como

contraste, o que se pode chamar de primeira favela da Amazônia: o Beiradão31, uma

acumulação caótica de barracos sobre palafitas onde se instalaram os mais pobres, os expulsos

do meio rural, os delinquentes e as prostitutas (GARRIDO FILHA, 1980).

Browder; Godfrey (2006) afirmam que Cidades da Floresta são aquelas regiões

planejadas e construídas, quase que, instantaneamente para abrigar, confortavelmente, apenas

os gestores e trabalhadores de alto escalão do empreedimento. No entanto, em pouco tempo,

aparece uma multidão heterogênea de favelas temporárias, do lado de fora das cercas de

segurança, para abrigar precariamente os trabalhadores temporários que convergem para a

região na esperança de conseguirem trabalho.

Os depoimentos dos moradores da comunidade tradicional do Iratapuru – Vila São

Francisco do Iratapuru – comprovam que suas vindas para a Região Amazônica, no sul do

Amapá, ocorreram pela busca de novas oportunidades para terem melhores condições de vida.

Para o morador 01, um dos moradores mais antigos da Vila: “Sou do Pará e vim para Laranjal

do Jari atrás de trabalho, mas não consegui nada, e tive que me alojar às margens do rio Jari.

Depois, vim para o Iratapuru e aqui já vivo com minha família há quase 30 anos. Por muito

tempo fomos explorados por não termos condições de manter nossas famílias.”

A moradora 02 também comentou sobre os vínculos criados com a produção da

castanha, quando faltavam oportunidades e mercadorias: “Alguns navios vinham do Pará

trazendo vários produtos que eram trocados pela castanha. Trocava-se até mesmo uma saca de

castanha por uma lata de leite em pó”.

Thalez; Couto (2007) discorrem sobre os efeitos negativos da implantação do

Complexo Jari Celulose no território amapaense, como a ocupação desordenada na margem

esquerda do rio Jari e por migrantes em busca de melhores condições de vida, mas que não

conseguiram emprego na empresa, surgindo, assim, uma população heterogênea que se alocou

em áreas de risco e muito longe da realidade da cidade de Monte Dourado, no lado paraense.

Para os autores Browder; Godfrey (2006), o Complexo Industrial Jari Celulose é um

projeto agroindustrial que trouxe técnicas e tecnologias para explorar e produzir celulose em

grande escala, na rica floresta primária da região. Sua chegada trouxe implicações para a

30Company Town significa cidades de empresa. É uma vila ou cidade onde quase tudo, casas, escolas, hospital,
supermercado, cinema, posto de gasolina e estabelecimentos comerciais pertencem a uma única empresa. São
caracterizadas pelo monopólio, pelo paternalismo, pelo isolamento e pela excelente qualidade de vida. (PORTO,
2014).
31 Beiradão: Vila de casas pré-fabricadas às margens do rio Jari – AP (CLARETO, 2003).
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região do Vale do Jari, como o desmatamento de cerca de 140.000 hectares de mata nativa, a

ocupação desordenada do território pelo processo migratório e a construção de áreas habitadas

para pequenas comunidades em locais impróprios e insalubres, com sérios problemas

socioeconômicos e ambientais.

Laranjal do Jari tem uma área territorial de 30.782,998 km2, é banhado pelo rio Jari, e

é o terceiro munícipio mais populoso do Amapá, com 47.554 habitantes. Ainda, apresenta

baixa densidade demográfica (1,29 hab/km²) e tem grande parte de sua extensão em áreas

protegidas ou que fazem parte do empreendimento (IBGE, 2017), conforme Figura 03.

As áreas de preservação são parte da terra indígena do Tumucumaque, Parque

Nacional Montanhas do Tumucumaque (os rios Jari e Oiapoque são as principais vias de

acesso natural a referida área, mas a presença de inúmeras cachoeiras e corredeiras constituem

sérios impedimentos a navegação), Terra Indígena do Waiãpi (ambiente natural dominado por

floresta de terra firme, recortada por rios e igarapés), RDSI (um dos principais polos de

extração da castanha-do-Brasil do Estado). Ainda, tem-se parte da Estação Ecológica do Jari

(na porção centro-sul do município), a RESEX do rio Cajari (no extremo sul do município).

O município de Laranjal do Jari conta com o Assentamento Agroextrativista do rio

Maracá (assentamento do INCRA), a Propriedade da Jari Celulose e Gleba Patrimonial

Urbana e o Assentamento (essas terras incluem os perímetros da sede municipal e o

Assentamento Maria de Nazaré Mineiro).

Na RDS do Iratapuru, foi criada a Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do

Iratapuru – COMARU (produção de óleo da castanha para a indústria de cosméticos). Em

Laranjal do Jari, existe a Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos Agricultores do Laranjal

do Jari – COMAJA (produção de castanha descascada e embalada a vácuo e produção de

óleo). A terceira, na RESEX Cajari, Cooperativa Mista dos Extrativistas do Alto Cajari –

COOPERALCA (produção de castanha desidratada com casca) (FILOCREÃO, 2007).
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Figura 03 – Município de Laranjal do Jari.

Fonte: SEMA, 2006.

Segundo Anna Greissing (2011), a região do Jari se caracteriza por uma floresta

primária tropical muito rica em recursos naturais, principalmente a Castanha do Pará

(bertholletia excelsa) e a seringa (hevea brasiliensis), cujas explorações sempre constituíram

a fonte principal de subsistência para as populações extrativistas. Já que na fase da

colonização, os missionários instalados na região do Jari enriqueciam-se com a

comercialização das “drogas do sertão”32.

Quanto ao aspecto social, o Vale do Jari recebeu, em 1960, uma desordenada

imigração, afã da política nacionalista de melhores condições de vida pela implantação do

Complexo Industrial Jari Celulose, tendo uma gama grandiosa da população que não foi

assistida pelo empreendimento o que a obrigou a viver às margens do rio. Conforme Soares;

Rodrigues (2011), a constituição da Vila foi considerada um problema social causado pela

32 Drogas do sertão eram cacau, castanha do Brasil, guaraná extraídos da Floresta Amazônica. Sertão, no século
XVI correspondia a terra oculta, interior, inóspita e sem arvoredo e as drogas eram as potencialidades extraídas
pelos portugueses e indígenas (RIBEIRO, 1995).
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implantação do Projeto Jari. Os autores enfatizam as condições precárias em que a Vila foi

criada, caracterizando-a como uma verdadeira “favela sobre o rio”:

[...] quanto ao aspecto social, o maior problema provocado pelo Projeto Jari foi a
ocupação desordenada da região por migrantes de todas as partes do país,
principalmente do Norte e Nordeste, que foram para lá em busca de emprego. Como
grande parte desses migrantes não conseguiu o tão sonhado emprego, o resultado foi
a formação de um enorme aglomerado de casebres conhecido como Beiradão, às
margens do rio Jari em condições precárias. O contraste que existe no local é muito
evidente: numa margem do rio Jari estão as palafitas do Beiradão e na outra margem
as casas pré-fabricadas feitas para funcionários do Projeto Jari. Além das condições
miseráveis, o desemprego na região provocou, também, outros sérios problemas
como os altos índices de violência, a prostituição e inúmeras doenças provocadas
pelas precárias condições de saneamento básico, tornando a região uma verdadeira
“favela sobre o rio. (SOARES; RODRIGUES, 2011, p. 76-77).

O Beiradão (Figura 04), considerada a maior favela fluvial do mundo, foi criado em

1967, com o levantamento dos primeiros barracos. Sendo assim, foram erguidas cerca de 26

casas, nas quais residiam 229 moradores que não eram bem vistos, o que ocorreu em razão

das condições da falta de higiene e de insalubridade que existiam no local (FERREIRA, 2008).

Atualmente moram há cerca de 27 mil pessoas na região alagada.

Em menos de 10 anos, o número de habitantes do Beiradão já somava o dobro de

habitantes de Monte Dourado: “em 1977, enquanto Monte Dourado tinha 2.096 habitantes, no

Beiradão já existiam 5 mil [...]. Em 1983 no Beiradão moravam 12 mil pessoas e em Monte

Dourado 8.500” (FERREIRA, 2008, p. 82). Nesta época, a Vila do Beiradão crescia muito

rapidamente e, com isso, a realidade passou a ser outra, uma vez que passou a chamar a

atenção do poder público que, em 1987, elevou a Vila do Beiradão à categoria de município

de Laranjal do Jari.
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Figura 04 – Visão do Beiradão, em 2018, na fase da pesquisa de campo.

Fonte: Vinícius Campos, 2018.

Clareto (2003, p. 701) afirma que, antes de saírem a campo, “ouvimos muitas histórias

acerca da maior favela fluvial do mundo, como Laranjal é considerada pela imprensa em geral

e por algumas pessoas que moram na região, mais especificamente em Monte Dourado”. Essa

afirmação refere-se a uma pesquisa documental, realizada por sua equipe de pesquisadores

antes da saída a campo, junto à imprensa, sobre o Projeto Jari, envolvendo documentos desde

a década de 1970 até os dias atuais.

Paixão (2008) também faz referência a ocupação desordenada em áreas impróprias para

habitação e como os moradores amargaram sérios problemas, destacando-se: a ausência de

saneamento; precárias condições de salubridade; esgoto a céu aberto; alta densidade de resíduos

sólidos e lixo sem coleta regular; além de ausência de mobilidade e acessibilidade urbana.

Os espaços sociais de Laranjal do Jari, a partir do Complexo Industrial Jari Celulose,

se redefinem para atender os grandes projetos, principalmente, àqueles vinculados a extração

de recursos naturais. A organização e a reorganização espacial do município, com construções

de palafitas amontoadas e isentas de privacidade, a ocupação desordenada e a ausência de

políticas públicas de quaisquer natureza são implicações territoriais da instalação dessa

empresa capitalista.
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Outros grandes projetos instalados também, ocuparam as terras, reordenaram o

território, reconfiguraram as paisagens e transformaram a economia e as relações dos

moradores com o ambiente natural. Dentre eles, tem-se as barragens e as usinas hidrelétricas,

cujos objetivos principais são explorar os recursos hídricos dos rios e produzir energia elétrica,

geralmente de maneira menos onerosa (MENDES, 2005).

Não se trata de se estabelecer um território intocável, mas de definir negociações

multilaterais em que os sujeitos envolvidos disponham de informações suficientes sobre as

relações de ganhos e perdas e, assim, evitar o desenvolvimento insustentável no Amapá.

Jong (1993) analisou as grandes obras hidroenergéticas e suas implicações regionais.

Para ele, a produção de energia elétrica, a partir da construção de grandes usinas hidrelétricas,

defendida pelos governos como forma mais eficiente, aproveita o recurso natural abundante,

mas não se importa com os custos sociais e ambientais. Para Jong, as principais implicações

são:
[...] A inundação de vastas áreas, a realocação compulsória das populações afetadas,
os movimentos de populações induzidos durante a etapa da construção, os conflitos
sócio culturais relacionados a tais movimentos, os efeitos inflacionários localizados
oriundos do aumento pontual da demanda de bens para a construção ou o consumo,
as modificações advindas da construção ou inundação dos ecossistemas naturais.
(JONG, 1993, p. 174).

Bortoleto (2001), discute os efeitos socioambientais dos projetos hidrelétricos, vê a

construção das usinas como responsável pelo crescimento populacional e pelos problemas de

reassentamento das famílias tradicionais, que perdem não apenas valores materiais, mas

também afetivos e simbólicos, sua relação com a cultura e a história suas peculiaridades e

especificidades.

Vainer (1993) ressalta, ainda, que essas implicações são impostas às populações das

áreas onde se implantam essas empresas que provocam profundas alterações nos meios e

modos de vida, por meio do deslocamento compulsório de milhares ou dezenas de milhares de

pessoas. Na RDSI, em 2009, as ações estratégicas voltadas para atender as demandas do

capitalismo corporativo na implementação e construção da Usina Hidrelétrica de Santo

Antônio do Jari, provocaram implicações até os dias atuais, incluindo a perda do território.

Segundo Rosa et al (1988), a fase de implantação de uma UHE é mascarada por

estratégias feitas, exclusivamente, para atender as exigências de organismos institucionais,

mas sem comprometimento e responsabilidade com a causa social.
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2.3 As formas de uso e exploração na Reserva de Desenvolvimento do Iratapuru e na

Vila de São Francisco do Iratapuru.

O Governo Federal, ao criar as reservas, teve o intuito de transformar os principais

espaços extrativistas da Amazônia em áreas de uso especial para o usufruto das populações

tradicionais. Os primeiros Projetos de Assentamento Extrativistas (PAE’s) ficaram sob a

administração do INCRA e, no início da década de 1990, as primeiras RESEX’s (Reservas

Extrativistas) ficaram sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Alguns governos estaduais também criaram as Reservas de Desenvolvimento

Sustentável (RDS), sob a responsabilidade dos seus órgãos ambientais, resultado de lutas

políticas das populações extrativistas, para garantir de seus espaços de coletas (FILOCREÃO,

2007) e do aproveitamento socioambiental de maneira a conservar as riquezas da floresta,

tendo em sua sustentação a preservação dos recursos naturais como ponto fundamental à

promoção do desenvolvimento regional em bases sustentáveis, sendo gerida pela Secretaria

Estadual de Meio Ambiente (ROMARCO, 2011).

As formas de uso e exploração na RDSI (Figura 05) vêm desde 1882, com o Ciclo da

Borracha no maior latifúndio de todos os tempos, caracterizando o território como empresarial.

Já em 1967, com o início do Complexo Jari Celulose, mudaram a região e os limites deste

território, cuja transformação dava continuação as implicações alavancados pelo processo

migratório desordenado ao município de Laranjal do Jari e a desmedida exploração dos

recursos naturais (SIQUEIRA CAMPOS, 2016).



90

Figura 05 – Localização da RDSI no Estado do Amapá (microrregiões e municípios).

Fonte: GEA (2015). Arquivo da COMARU.

As transformações e ocupação territorial são de uma área total de 7.579 hectares, às

margens do rio Jari, a qual, em 1992, é rearranjada com a criação, segundo Vilhena (2004), de

uma comunidade intitulada Iratapuru por ser a guardiã, usuária e beneficiária da reserva do rio

Iratapuru. Essa, por sua vez, tem como principal fonte de renda o extrativismo da castanha do

Brasil (Bertholletia excelsa), além de outros produtos florestais como copaíba, breu branco

(resina) extraído da árvore cumaru, entre outras, sendo que esse beneficiamento é gerenciado

pelo Conselho de Gestão, que compreende associações e cooperativas de produtores

(COMARU).

Vale ressaltar que essas Reservas Extrativistas podem ser definidas como áreas de

exploração autossustentável e de conservação dos recursos naturais renováveis pelas

populações tradicionais. Assim, as reservas seriam uma alternativa dentro da evolução

histórica do extrativismo, representando caminhos para o equilíbrio entre o desenvolvimento,

a conservação do meio ambiente, a autogestão das áreas pelas comunidades, o
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aperfeiçoamento do saber popular, entre outros; ademais, fariam parte de uma política

ambiental implementada nos últimos anos (VILHENA, 2004).

Conforme Sousa (2006), a partir da constituição de cooperativas de extrativistas na

região, os atravessadores tradicionais passaram a oferecer preços melhores para a castanha.

Assim, a organização dos extrativistas promoveu a melhoria da sua renda.

Com o apoio do governo estadual e de acordo com o Plano de Desenvolvimento do

Amapá (PDA), foi fundada a Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio

Iratapuru (COMARU), a qual surgiu da vontade dos moradores da comunidade na busca por

alternativas de fugir dos atravessadores e agregar valor à castanha, começando a sua formação

com 22 sócios que fabricavam artesanalmente o óleo, o doce, a paçoca e a farinha

(FILOCREÃO, 2007).

Em 1995, a COMARU conseguiu um financiamento de R$ 25.000,00 do Banco do

Estado do Amapá (BANAP), que foi utilizado para a compra de motores de popa, melhorias

da estufa e como capital de giro para a comercialização da safra. A cooperativa iniciou o

fornecimento de biscoito de castanha para a merenda escolar da rede estadual de ensino,

atendendo ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Assim, ela ficou conhecida fora

do Estado do Amapá como produtora de biscoitos de castanha no meio da floresta e tornou-se

um dos principais ícones do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amapá

(PDSA) (FILOCREÃO, 2007).

A COMARU além da atuação econômica, assumiu o papel de porta-voz das

reivindicações dos direitos dos moradores do Iratapuru, principalmente nos aspectos ligados à

educação, à saúde e a questão da terra e conseguiu obter melhorias nesses serviços públicos e,

principalmente, garantir o direito ao usufruto das florestas pelas famílias, por meio da criação,

pelo Governo Estadual, da RDS Iratapuru, em 1997 (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO

AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1997).

Para Piccinini,

[...] É por meio da união de interesses que pessoas das mais diversas categorias
sociais conseguem, mediante princípios de igualdade e solidariedade, concretizar
seus desejos e a satisfação de suas necessidades, dificilmente realizadas
individualmente. Este ambiente de coletividade e ajuda mútua propõe levar aos
cooperados a distribuição de funções em regime de igualdade e democracia, para
que cada um possa exercer sua criatividade e desenvolver seu potencial.
(PICCININI, 2004, p. 71).

Entre 1995 e 2000, a COMARU conseguiu recursos da ordem de R$ 1.333.786,00,

mas a falta de prestação de contas da maior parte desses recursos levou à destituição do grupo
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que a dirigia desde a sua criação. A nova diretoria, que foi eleita para o biênio 2001/2002,

movimentou R$ 403.494,64 (FILOCREÃO, 2007) em recursos.

Em outubro de 2003, a fábrica foi destruída por um incêndio (Figura 06). Nos

depoimentos dos moradores da Comunidade, ficou claro que existe a suspeita de que se tratou

de um incêndio criminoso, provocado pelo grupo destituído do poder em 2001, mas não há

provas.
Figura 06 – Incêndio da COMARU em 2003

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2017.

Com o incêndio, muitos sonhos se perderam, muitas dificuldades foram enfrentadas

mas, em 2004, novas oportunidades surgiram. A COMARU inicia uma nova fase de sua

história, com a assinatura de um contrato com a indústria de cosméticos Natura e recuperou a

fábrica, agora para a produção do óleo da castanha (Figura 07).

O contrato assinado deu exclusividade, com o regime de acesso e repartição de

benefícios da biodiversidade para a Natura, que passou a receber da Cooperativa, a matéria-

prima na forma de breu branco, que é o óleo da castanha do Brasil, andiroba e de copaíba para

a produção de cosméticos. A COMARU recebe, além do pagamento da matéria-prima,

capacitação para uma produção mais tecnológica e sustentável.

O regime de acesso e repartição de benefícios da biodiversidade foi uma forma de uso

proposta pela Convenção sobre a Diversidade Biológica33, visa promover a conservação e o

uso sustentável dos recursos naturais, reconhecendo as comunidades e povos (locais,

tradicionais, indígenas, quilombolas), as relações de interação permanente que exercem com a

33 Convenção sobre a Diversidade Biológica: um dos primeiros acordos internacionais sobre o meio ambiente
global a cobrir os aspectos da biodiversidade biológica (BASTOS, 2010).
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biodiversidade, o respeito ao estilo de vida, ao conhecimento, aos saberes e fazeres. E, desta

forma, é encorajada a repartição equitativa dos recursos.

Figura 07 – COMARU: depois do incêndio e antes da UHE de Santo Antônio do Jari.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2015.

Em 2012, a COMARU chegou a produzir e vender oito toneladas de óleo de castanha

do Brasil para a Natura e desde 2015, garante o sustento de 58 famílias – cerca de 250 pessoas,

que se dividem em trabalhos de extração, processamento e administração. Para o morador 05,

na entrevista em julho de 2018:

[...] a parceria da Cooperativa com a Natura, por meio de um contrato de longo
prazo que garante a compra do óleo da castanha, trouxe grandes benefícios para a
população da Vila. Além de a empresa pagar o preço justo pela matéria-prima, muito
acima do valor de mercado, cerca de 0,5% da receita líquida da venda dos produtos é
convertido para um fundo destinado a projetos de desenvolvimento sustentável para
a comunidade.

A moradora 02, que já participou da administração da Cooperativa, quando

interrogada sobre a importância da COMARU para os moradores, respondeu:

[...] antes da Cooperativa, não tinha energia em nenhum período do dia, nem escola,
agente de saúde, rádio ou meios de comunicação, como telefones. Essas evoluções
vieram graças a Cooperativa. É fácil verificar isso olhando comunidades próximas
que não se organizaram e, hoje, não têm tantas melhorias. Só depois da Cooperativa
passamos a ter acesso a recursos.

Para Vilhena (2004), a criação da COMARU permitiu a Comunidade ter acesso a

infraestrutura necessária a produção, incluindo condições de transporte, abastecimento de

energia elétrica, meios de comunicação, habitação, entre outros. Permitiu, ainda, o
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esclarecimento da importância do associativismo, a capacitação técnica dos cooperados e,

principalmente, a exploração dos produtos, possibilitando mudanças no padrão tecnológico,

na diversificação da produção e no acesso a linhas de crédito para a implantação de novos

projetos que garantam a sustentabilidade da atividade no longo prazo.

Em 2016, após a reforma feita pelo empreendimento (Figura 08), os cooperados

resolveram investir em maquinários e renovaram o contrato com a Natura, sem alterar

nenhuma cláusula. No decorrer de 2017 e 2018, a gestão de jovens moradores, investiu em

máquinas para descascar a castanha e renegociou o preço do quilo do óleo da castanha. Para o

morador 05, a Cooperativa fortalece o trabalho dos extrativistas e dá autonomia financeira aos

moradores da Vila de São Francisco do Iratapuru. Todo o processo, da coleta à extração do

óleo, é feito pelos moradores da Vila de São Francisco Iratapuru, homens, mulheres e

adolescentes (GECOLOGY BRASIL, 2008).

Figura 08 – COMARU depois da reforma feita pelo empreendimento.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2015.

As atividades do extrativismo, intituladas pelos moradores como “a vida no

Castanhal”, começam em dezembro com os preparativos (construção dos barcos, compra de

combustível, manutenção ou compra de motores, compra de equipamentos para o

acampamento e armazenamento de insumos e alimentos). No mês de março, assim que o

período chuvoso diminui e os riscos da queda dos frutos (ouriços) são menores, (a queda dos

ouriços sobre as pessoas pode causar graves acidentes), os extrativistas sobem o rio,

constroem seus alojamentos e fazem a coleta da matéria-prima até o final de junho.
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A subida pelo rio Iratapuru até as respectivas áreas de cada extrativista, que são de

tamanhos distintos e são passadas de geração em geração, algumas bem distantes (as mais

produtivas) e outras bem próximas da Comunidade leva o tempo de 1 hora a 3 dias. A viagem

é por águas turbulentas, com obstáculos e cachoeiras. Após a implantação da usina

hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, o trabalho ficou mais arriscado e difícil.

Quando chegam em suas áreas, os trabalhadores montam um acampamento às

margens do rio, acesso mais rápido para escoar a produção. Daí entram na floresta para

coletar os frutos (ouriços) que estão sobre o solo, abrem, retiram as castanhas (Figura 09),

colocam-nos em uma espécie de cesto, chamado de “panero”, que depois é levado nas costas.

Esse processo se repete pelos meses de março a jumho, quando, então, a coleta acaba e os

grupos de castanheiros retornam com os barcos cheios de sacas de castanhas, para a

Comunidade.

Figura 09 – Coleta e quebra do ouriço, para a retirada da castanha.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2015.

Por causa do trajeto feito pelo rio, as castanhas chegam úmidas e o primeiro

procedimento ao chegarem na Vila é deixá-las secar em um galpão, separadas em lotes

(Figuras 10a e 10b). Logo depois é realizada uma seleção e os lotes são colocadas em um

forno para secagem. Ao final, as castanhas estão prontas para o processamento, que ocorre

entre os meses de setembro a novembro, seguindo as etapas da quebra das castanhas para a

retirada da casca e prensagem.
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Em média, 34% é óleo bruto, o restante é a torta úmida, que é passada por um segunda

prensa e produz cerca de 13% de óleo; ao final do processo, 47% são óleo bruto. A produção

é colocada em recipientes com capacidade de 45 kg.

Figura 10 – a) Castanha colocada no galpão para secagem e b) Separação em lotes.

Fonte: Vinícius Campos, 2017.

A Cooperativa, protagonista na luta pela permanência e pertencimento no território,

pela água, pela energia, sofreu as implicações da implantação da UHE de Santo Antônio do

Jari e vem enfrentando grandes dificuldades no transporte da castanha dos castanhais para a

Vila (Figuras 11a e 11b), por causa da mudança do curso d’água do rio Iratapuru, causada

pela barragem da UHE no rio Jari. O principal problema é a inundação e a inatividade do

Porto Sabão. Assim, o transporte ficou mais caro e sem segurança e até já houve casos de

perda da produção. O transporte mais caro também inviabilizou, a distribuição em pequenas

quantidades e o abastecimento contínuo.

Com essa problemática instalada, os atravessadores vêm criando mecanismos para

comprar essas pequenas produções e manter o acesso livre com os extrativistas do Iratapuru,

causando instabilidade nas relações entre a Cooperativa, extrativistas e cooperados. A

Diretoria da COMARU, sensível à situação, vem buscando novos clientes a fim de reduzir a

dependência do cliente único e criar mais possibilidades para as 58 famílias cooperadas e

obter preços justos por seus produtos.
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A cadeia de comercialização da castanha do Brasil é complexa e envolve uma série de

sujeitos, como extrativistas, aviadores (atravessadores da Comunidade, municipais e

regionais), exportadores e empresas multinacionais, os quais influem, diretamente, nos ganhos

dos extrativistas e, assim limita os povos da floresta de se tornarem autossustentáveis, ou seja,

de garantirem a possibilidade de sustento, sem comprometer, no presente e no futuro as fontes

de matéria-prima, conciliando o desenvolvimento econômico, social e a conservação da

floresta.

O transporte, um dos principais fatores para o acesso, escoamento, mobilidade no

cotidiano, apresenta após a UHE limitações sérias do direito de ir e vir, comprometendo a

cadeia produtiva, a vida dos moradores quanto a mobilidade diária ligada a fonte de renda

(pescar, caçar, coletar açaí, extração e venda da castanha e outros produtos da floresta, vender

o peixe); a saúde (fazer exame e consulta médica); para a educação (assistir aulas da

faculdade, em curso e na escola); rever familiares (filhos, irmãos, amigos e outros parentes), a

busca dos benefícios da seguridade social (bolsa-família, seguro defeso, salário e

aposentadoria).

A mobilidade é a capacidade dos indivíduos se moverem de um lugar para outro, em

qualquer hora, dia e na direção na qual o indivíduo pretende viajar; depende de características

individuais, tais como renda, propriedade de veículo, recursos que se pode gastar na viagem,

sexo, idade (TAGORE; SKIDAR, 1995).

Figura 11 – a) Logística para o transporte da matéria-prima da área dos
castanhais e b) Escoamento da matéria-prima (castanha do Brasil) para
Laranjal do Jari

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2017.
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Para o morador 03, o transporte é:

[...] O meio como os moradores podem vender os produtos da floresta e manter suas
famílias, é a forma como as pessoas podem ser atendidas no momento de
emergência, muitos aqui quase morreram por falta de transporte e, agora mais caro,
pois o caminho é maior e mais inseguro; eu tenho medo que muita gente aqui tenha
graves problemas de saúde e de sustentar seus familiares.

A ampliação e aquisição de máquinas para a fábrica, em 2015 (Figura 12), permitiu a

fabricação de novos produtos e diversificou o beneficiamento. Sendo assim, buscou atender a

novos clientes, inclusive com a comercialização na Comunidade e nos munícipios do entorno

(Laranjal do Jari/AP, Monte Dourado e Almeirim/PA), fortalecendo a categoria dos

castanheiros e estimulando a agregação de valor nos produtos.

Figura 12 – Aquisição de maquinários para o beneficiamento da castanha.

Fonte: Vinícius Campos, 2015.

Para o morador 05, um sonho é realizado com a implantação do maquinário que

contribui com novos postos de trabalho, com o beneficiamento da castanha e com a

rentabilidade da Cooperativa. Desta maneira, ele afirma:

[...] Trazer os jovens para a Cooperativa e a extração da castanha, tentar capacitá-los
em áreas mais específicas, como gestão ambiental, e dar reconhecimento a eles,
fazendo com que a comunidade também os reconheça. Para que eles tenham orgulho
de ser da floresta.
[...] Outro desafio é cumprir a meta (demanda) da Natura, fazendo com que os
cooperados entreguem suas produções para a cooperativa e não para os
atravessadores, pois desde 2016 que a gente não consegue atingir a meta, [...] ele
acha que isso tem a ver com o preço do hectolitro.
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Nas entrevistas realizadas, perguntou-se sobre a origem dos entrevistados, ou seja, de

onde eram antes de virem para a Comunidade. Os residentes responderam que são oriundos

do Nordeste: Ceará (22%); Maranhão (40%); Pará (38%). Vieram por diversos motivos:

acompanhar a família para o Projeto Jari Celulose e para praticar a atividade de pesca e,

principalmente, a de extração de castanha e a agricultura e em busca de melhores condições

de vida e saúde. Para os moradores 06 e 04 chegar na RDSI, na Vila de São Francisco do

Iratapuru, foi como um sonho realizado.

[...] A Vila é o nosso lar, nossas casas na beira do rio, criarem uma relação única
entre os moradores e a RDSI e tudo mais que a floresta, a natureza e o rio podiam e
podem nos oferecer. Tínhamos a sensação que vir de outros estados, de outros
municípios, uns mais perto e outros bem longe, deixando tudo para traz, incluindo
familiares, podia dar errado, mas ao chegarmos aqui, com a união, a organização e a
nossa esperança, mudamos nossas vidas, nossas histórias.

Nesse universo amazônico, as habitações são importantes para se entender as relações

constituídas entre os moradores e os recursos naturais, a floresta e a família. Da Mata (1997, p.

15) chamou a atenção para a casa, como categoria sociológica fundamental a fim de

compreender a sociedade brasileira. Assim, pode-se interpretar as casas “acima de tudo como

entidades morais, de esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade,

domínios culturais institucionalizados e, por causa disso capaz de despertar emoções”.

De acordo com Oliveira (2012), a antiga Vila de São Francisco do Iratapuru (Figura

13) tinha cerca de 40 casas (palafitas), uma igreja e uma escola. Ali moravam 58 famílias,

sendo 200 adultos e 50 crianças (entre 2010 a 2018). Apresentava grandes limitações de

desenvolvimento e qualidade de vida devido à ausência do fornecimento de energia elétrica,

água encanada e tratada, saneamento básico, acesso à educação e saúde, bem como

dificuldade de acesso devido ao sistema de transporte limitado.

Os dados populacionais da Vila de São Francisco do Iratapuru, estão mostrados no

quadro 06 abaixo.

Quadro 06 – Dados Populacionais da Vila de São Francisco do Iratapuru.

Ano Nº de

Famílias

Número de

Pessoas

Fonte Crescimento

Percentual

1999 27 144 SEMA (1999) 5,3 %

2004 32 194 AMAPAZDS (2004) 6,06%

2009 35 183 Picanço (2009) 5,22 %

2012 40 200 Oliveira (2012) 5,0 %

2019 58 250 Autora (2019) 4,31 %

Org.: Autora, 2019.



100

Figura 13 – Constituição da Vila de São Francisco na década de 1990.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2015.

Os moradores 01 e 04, que são casados e criaram seus filhos na RDSI, são líderes

sociais e por muitos anos ficaram à frente da Cooperativa, não apenas como cooperados

(membros), mas como gestores, incentivadores e sonhadores para mudar o cenário de

precariedade nas condições de vida dos moradores. Para eles a nova Vila foi:

Uma das maiores decepções de nossas vidas, se um dia sonhássemos que seria
assim, jamais sairia de minha casa, jamais deixaria que me expulsassem de lá, lá
criei todos os meus filhos, de lá tenho as melhores e maiores lembranças de nossa
história de luta e de vitórias.

Atualmente, na nova Vila vivem 58 famílias, sendo 200 adultos e 50 crianças que

convivem em um novo território, desconhecido, limitado, frágil e ineficiente dos setores de

saneamento, saúde, educação, padrão de moradias, transporte, fornecimento de energia e água

(Figura 14).

A maioria dos moradores tem relações de parentesco e já eram extrativistas da região

do rio Iratapuru quando formaram a Vila. Assim, mantiveram a cultura e os modos de vida no

território da floresta e do rio dentro de uma lógica do saber tradicional, participando do

processo de desenvolvimento e crescimento da região com o compromisso de se ajudarem

mutuamente na produção e no beneficiamento da castanha do Brasil, essência de breu e óleo

de copaíba, a maior geração de renda da RDSI (ROMARCO, 2011).
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Figura 14 – Constituição da nova Vila de São Francisco, em 2018.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2015.

Na Figura 14, podem ser observadas as alterações a que foram submetidos os

habitantes na nova: a disposição das moradias, a construção direta no solo, o arruamento, a

distância do rio. As populações tradicionais possuem uma construção espacial própria e

seguem legislação específica sobre o tipo de território que ocupam, apesar de também

seguiram a lógica política do Estado.

O uso e o controle dos inúmeros recursos naturais, com a exploração das matérias

primas e os produtos da região amazônica por projetos do capital privado, apresentam

interferências progressivas no modo de vida dos habitantes da região, sobretudo nas questões

de natureza cultural, dos valores, das crenças e dos costumes (OLIVEIRA, 2004).

No território da RDSI foram demarcados os castanhais (Mapa 07) de cada extrativista

e sua família. Desta maneira, a extração de castanha passou a ser organizada pelo poder

público. Mas na RDSI também há seringais e açaizais, que foram responsáveis pela ocupação

econômica inicial e pela tradição histórica da atividade de coleta no território amapaense.

Ainda, este tipo de manejo florestal é “considerado altamente promissor, devido ao baixo

efeito ecológico dessa atividade, aliado à existência de mercados potenciais ou consolidados

na esfera na nacional e/ou internacional” (RIBEIRO; FILOCREÃO, 2009); (CAMPOS, 2009,

p. 137).
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Mapa 07 – Divisão dos castanhais com os moradores da Vila de São Francisco do Iratapuru.

Fonte: RAUBER, 2019

Com a implantação da Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, as comunidades da

Cachoeira de Santo Antônio, Padaria, RDSI e Quilombo São José (MAPA 08), necessitariam

de medidas compensatórias, relatadas e previstas no EIA e no RIMA do empreendimento,
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para sanar, mitigar e compensar as implicações territoriais oriundas do processo de

construção da UHE.

Diferentes órgãos públicos reconhecem limites diferentes da RSDI: Secretaria de

Estado do Meio Ambiente (SEMA-AP), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do

Estado do Amapá (IEPA) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). Isso dificulta,

sobremaneira, uma análise mais acurada da área.

Mapa 08 – AUHE de Santo Antônio de Jari e as Comunidades do entorno.

Fonte: GEA (2015). Arquivo da COMARU.

Pela Lei de Criação n. 0392, de 11 de dezembro de 1997, a RDSI é delimitada a oeste

em grande parte pelo rio Jari, que é, também, divisa entre os estados do Amapá e do Pará e

limite da Floresta Estadual do Paru (Pará); divide com a Estação Ecológica do Jari a sudoeste;

ao norte faz divisa com a Terra Indígena (TI) Wajãpi; a nordeste com a Reserva Extrativista

Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo; a leste com o Assentamento Extrativista Maracá do
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e com o Módulo II da

Floresta Estadual de Produção; e, ao sul, confronta-se com a Gleba Santo Antônio, de cerca

de 100.000 ha, reclamada pela Companhia Jari Celulose S.A., onde se situa a atual vila de São

Francisco do Iratapuru (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, 1997).

O mais intrigante, ainda, é que a Vila de São Francisco do Iratapuru não se situa no

interior da RDSI; situa-se na gleba (uma área de aproximadamente 290 mil hectares que

abrange as vilas de Santo Antônio da Cachoeira, Padaria e Retiro) que é reivindicada pela Jari

Celulose S.A., mas cujo domínio não é reconhecido pelo governo do Estado do Amapá.

Assim, em 2002, foi solicitada a esta empresa que doasse 25 ha de terras sobre as quais se

assentam a Vila e as roças da Comunidade.

Segundo a Amapaz Desenvolvimento Sustentável (2004) e o Instituto de Meio

Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá (IMAP), iniciou-se em 1995, uma invasão

nas terras reclamadas pela Jari Celulose S.A. Até 2014, a situação ainda não havia sido

resolvida. De acordo com a SEMA-AP (2015), ainda não foi feita a regularização fundiária

da área da RDSI, visto que há uma disputa judicial entre o GEA e a Fundação Jari pela posse

das terras.

Esse é uma das implicações territoriais da implantação da Jari Celulose S.A que, de

certa forma, também repercutiu nas medidas compensatórias da UHE de Santo Antônio do

Jari pelo fato da Vila de São Francisco do Iratapuru não estar situada dentro da RDSI (a

distância ainda não delimitada, justamente porque não se chegou em um acordo sobre os

limites do território). Desta forma, vem ocorrendo problemas de descontrole do seu

crescimento, uma vez que, não está sujeito às normas das unidades de conservação.

Dentre as medidas compensatórias pela construção da UHE, no trabalho de campo,

observou-se a realocação das famílias na nova Vila de São Francisco, planejada um embrião

de cidade, muito diferente da antiga vila – palafitas às margens do rio (Figura 15) – que, por

conta da mudança do curso d’água, foi inundada. A nova Vila marca a nova formação de

territórios e as novas territorialidades em Iratapuru.

De acordo com Renn (2008), os locais afetados pelos grandes empreendimentos

hidrelétricos são habitados por indivíduos desprovidos de conhecimento e com grau de

instrução limitado em decorrência do isolamento geográfico. A percepção de risco que eles

têm não são suficientes para a formação de julgamento sobre a seriedade, a probabilidade e a

aceitabilidade destas situações e, assim, acreditam no discurso de desenvolvimento e

progresso, com a esperança de melhorem suas condições de vida.
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Essa leitura dos habitantes locais é questionável, pois os saberes e fazeres desses

sujeitos são fundamentais para manter a floresta em pé e com usos sustentáveis. E, ainda

significa, uma hierarquização de conhecimentos, que não condiz com a realidade pesquisada.

Nas entrevistas e na aplicação de questionários, a maioria da Comunidade respondeu:

“Saímos de nossas casas, por acreditarmos que seria melhor para os moradores, comunidade,

cooperativa e a floresta, mas confiamos em que não deveríamos confiar, afinal a empresa era

e ainda é desconhecida, uma intrusa”.

O discurso utilizado pela EDP junto às famílias, para convencê-los a aceitarem a

implantação da UHE, não expôs claramente os direitos deles e as consequências de todo o

processo, contribuindo para que os moradores se sentissem enganados e manipulados.

Após a coleta desses depoimentos de insatisfação dos moradores foi feito com a EDP

por e-mail, várias tentativas de agendamento de uma entrevista. A última tentativa foi dia 04

de junho de 2019 para a representante da comunicação da empresa, conforme anexo IX, com

o intuito de conceder-lhe o direito de resposta, mas até a entrega final da tese, não houve

retorno.

Figura 15 – Antigo território antes da implantação da UHE de Santo Antônio do Jari.

Fonte: https://jarinoticia.blogspot.com, 2014.

Na figura 16 pode-se observar que até invasão do território pela UHE de Santo

Antônio do Jari, a antiga Vila, era mais integrada a floresta, que tinha boas condições de

conservação. Após a invasão, a nova Vila é um território desconhecido, imposto e construído.

https://jarinoticia.blogspot.com
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As implicações territoriais da construção da UHE mudaram o comportamento dos

moradores, que foram obrigados a reorganizar seus ritos cotidianos no embrião de cidade,

perdendo, em muitos casos, a relação do espaço vivido, a experiência com o meio natural.

Figura 16 – Novo território após a implantação da UHE de Santo Antônio do Jari.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.

Dessas mudanças decorreram diversas ações políticas que podem ser compreendidas

como (Re)Existências, assunto que será tratado mais adiante.

[...] as (Re)Existências são ações construídas no processo de luta pelos territórios da
vida, expressas na luta pela permanência na terra, na luta pela Reforma Agrária, na
luta contra a construção desenfreada e injustificada dos empreendimentos
hidrelétricos que expulsam milhares de famílias de seus lugares de existências, na
luta pela água, entre outras ações de natureza política que possuem como fundante
as relações de pertencimento. (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54).

A mudança da Vila, das moradias, do curso do rio etc., alteraram significativamente a

dinâmica da vida dos moradores do Iratapuru. Eles passaram a consumir produtos, serviços e

informações que afetaram o seu modo de vida. Agora, o lugar passou a ser atravessado pelo

mundo.



107

“O mundo é formado não apenas pelo que
já existe, mas pelo que pode efetivamente
existir.”

Milton Santos (2005, p.170)

Nova Vila (no território) implantada pelo Empreendimento
Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.

CAPÍTULO 3

A PRODUÇÃO DA EXISTÊNCIA NA VILA DE SÃO FRANCISCO DO IRATAPURU

A RDSI, no sul do Amapá, vem ao longo de décadas sendo marcada pela

multiterritorialidade, material e simbólica. Na terra, diferentes sujeitos se territorializam, se

reterritorializam e são desterritorializados. Os moradores da Vila de São Francisco do

Iratapuru estão com medo de perder a identidade, porque estão sendo alijados, usurpados em

um “territorium” pelo capital, que dele se apropria, o domina e o invade.

A UHE de Santo Antônio do Jari, desde a fase dos estudos em 2009, vem, no sentido

mais concreto, dominando, apropriando-se e invadindo o território simbólico desta

Comunidade, o que vem gerando mudanças no modo de vida, nos ritos do cotidiano e na

organização social, econômica, ambiental e cultural.
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Para Lefebvre (1986) a dominação do território dos agentes é como a dominação do

território:

[...] o uso acentuado do território, implica em conflitos pela troca do espaço, que
“apropriado”, imprime, de tempo em tempos, um ritmo ou ritmos, de novos
símbolos com a prática da dominação dos seus “agentes” que manipulados
tornando-se unifuncionais. E isso acontece por quê? Para dominar o território, o que
é vivido e os reais protagonistas, mantendo assim a dominação (LEFEBVRE, 1986,
p. 411-412, grifo nosso).

No território da Vila de São Francisco do Iratapuru, que se tornou múltiplo, híbrido,

coexistem o novo e velho. Em 2014, com a entrega das novas moradias (construídas pelo

Consórcio Energias de Portugal – EDP), responsável pela UHE de Santo Antônio do Jari,

começou uma nova fase: o território multifuncional da lógica capitalista.

Para Andrade (2006) a expulsão dos moradores de seu território habitual pela

implantação de um projeto capitalista tem como implicações perdas, afetivas e materiais. As

pessoas mudam comportamentos, que são marcados pela dependência e falta de autonomia e

identidade, ficando, em muitos casos, à mercê dos dominadores, do novo território e da

territorialização imposta.

Cada um dos múltiplos sujeitos envolvidos quer sejam indivíduos, grupos sociais,

Estado, empresas e instituições, manifestam-se de uma forma sobre as diferenças entre os

territórios (o novo e o velho – o antigo e o atual); as percepções são distintas sobre a

reestruturação territorial e o controle social exercido sobre o território. Os agentes que estão

se territorializando visam atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos,

relacionamentos e territorialidades (SACK, 1986).

Sack (1986, p.56) afirma também que: “[...] a territorialidade, como um componente

do poder, não é apenas um meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e

manter grande parte do contexto geográfico por meio do qual nós experimentamos o mundo e

o dotamos de significado”.

3.1 A reestruturação territorial pós-implantação da usina hidrelétrica de Santo Antônio
do Jari.

As implicações da construção da UHE de Santo Antônio do Jari no território da

comunidade tradicional do Iratapuru são de caráter econômico, político, ambiental e social.

Territorialidades foram criadas, umas, e outras recriadas. A água do rio Jari que corria

livremente no sul do Amapá, agora foi represada. Não só a paisagem foi transformada, o
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território também, e essas transformações não são apenas materiais, são simbólicas, culturais e

identitárias.

A área da RDSI, em diferentes momentos de seu ordenamento espacial, enfrentou

empecilhos para a produção e a reprodução dos valores simbólicos e tradicionais. Cada

reestruturação territorial com as relações de poder impostas interferiu ali, fortemente nas

relações entre os homens e a natureza e dos homens entre si.

Tiveram que ser criados novos laços com o entorno, houve a reconfiguração espacial

das vilas, mudaram-se as ligações socioeconômicas e culturais dos locais e regiões, o

entrosamento com o ambiente mudou. As experiências vivenciadas e assimiladas não podem

mais ser reproduzidas.

Para Browder; Godfrey (1997), as diferentes formas da reestruturação territorial e da

formação social híbrida trazem elementos marcantes na cultura e na economia. Para Monte-

Mór (2004), são afetados os valores e os modos de vida. Já para Trindade Júnior (2014), as

particularidades como seu potencial natural, a exemplo da própria floresta, vista não apenas

como recurso, mas, igualmente, como parte de padrões culturais e de representações

simbólicas é que são afetadas.

Os grandes empreendimentos ocasionam uma movimentação extraordinária de

recursos, sejam materiais, naturais, humanos e financeiros, com o discurso de que vão levar o

crescimento e progresso econômico às regiões de suas implantações. Todavia, desconsideram

as suas implicações no território, no ambiente natural e cultural, ignorando as experiências

construídas e tradicionais (valor identitário dos territórios habitados pelos povos da floresta);

provocam, uma ruptura em tudo que foi aprendido e vivido; comprometem o valor dos

saberes e fazeres, seja pelo esquecimento deles por muitos indivíduos, seja porque apresenta-

se aos indivíduos coisas mais valiosas.

Para Sachs (2007), em qualquer processo de desenvolvimento, o homem deve ser o

recurso mais valioso e, por isso, precisa da qualidade das relações, do respeito às diversidades

culturais, da solidariedade, necessita, também, ter condições para desenvolver autoconfiança e

autonomia na tomada de decisões, definindo seus objetivos e conseguindo implementá-los.

Pode, desta maneira, participar da criação e da recriação das dinâmicas que configuram seu

novo modo de relacionar-se com o território construído.

Mas, na pesquisa de campo não é isso que foi observado. Os moradores 01 e 06
relataram:

[...] Depois que mudamos de lugar, viemos pra novas casas, eu não tenho mais
contato com os moradores da Comunidade. Meus vizinhos não são mais os mesmos,
cada um vive em seu mundo, como se tudo que aprendemos com nossos avós sobre
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a importância de manter as tradições, as festas, o dia a dia, a relação com a floresta e
o rio, tivesse se perdido lá na outra Vila. (Morador 01).

[...] A empresa entrou na nossa Vila e mudou até a forma como pensamos sobre o
nosso futuro. Aqui não somos mais donos de nada e mesmo não tendo medo deles,
pois sempre bato de frente, dificilmente somos ouvidos e respeitados em nossos
pedidos. Minha casa está com muitos problemas e ninguém faz nada. (Morador 06).

Nos depoimentos estão expressos os sofrimentos e as (Re)Existências presentes no dia

a dia da Comunidade, depois da desterritorialização, que, segundo os entrevistados, não foi

forçada, mas manipulada e controlada pela empresa proprietária da UHE de Santo Antônio do

Jari. A reterritorialização também controlada implicou na quebra de vínculos, na perda do

território e no afastamento não apenas do rio, mas também dos outros moradores.

Para Bonnemaison; Cambrèzy (1996), perder seu território é desaparecer. Neste caso,

essa perda não diz respeito apenas à função ou ao ter. Na situação da comunidade tradicional

do Iratapuru, a priori, ocorreu a preponderância para o capital, do ter; a UHE destituiu os

moradores não apenas dos recursos materiais, mas também de suas identidades territoriais.

A RDSI apresenta, pós-implantação da UHE de Santo Antônio do Jari, implicações

materiais e imateriais. As transformações se iniciaram com a reconfiguração do território,

modificado para atender aos interesses da empresa privada, como se o território fosse mais um

recurso para atingir o objetivo de satisfazer os interesses capitalistas (Figura 17).

Figura 17 – Território invadido pela UHE de Santo Antônio do Jari.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.
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Para Raffestin (1993), um recurso não é uma coisa, a matéria em si, ele é uma relação

cuja conquista faz emergir propriedades necessárias à satisfação de necessidades, como um

meio para atingir um fim; e não é uma relação estável e que desaparece na história das

técnicas e, consequentemente, da produção das necessidades humanas.

Entre as mudanças no ambiente com a UHE, uma das mais visíveis é a perda das

matas ciliares (Figura 18). Na página 43 do RIMA, previa-se como medida ambiental

compensatória, a revegetação das margens do rio, com espécies tolerantes a umidade (o que

não ocorreu até dezembro de 2018). Sem a vegetação, algumas espécies de animais foram

obrigadas a procurar novos abrigos (Figura 19). O reordenamento espacial dos rios (mudança

dos cursos d’água) pela construção da barragem (Figura 20) também é uma das implicações

observáveis, inclusive durante a viagem entre o território da UHE de Santo Antônio do Jari e

a nova Vila da comunidade tradicional do Iratapuru.

Figura 18 – Perda das matas ciliares.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.
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Figura 19 – Implicações para fauna – espécies foram obrigadas a procurar novos abrigos.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2017

Figura 20 – Mudança do curso d’água pela barragem.

Fonte: Arquivo da Comunidade, 2010.

A construção do novo território da UHE atendeu a produção de recursos materiais e

energia e desterritorializou as pessoas e os outros seres vivos. O capitalismo quer alcançar,

assim, o corporativo por meio do controle dos fluxos, das pessoas e das redes. Criaram-se

territórios descontínuos. Acerca disso, Pierre (2001, p. 167) afirma: “[...] os territórios
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descontínuos surgiram junto com os comerciantes e seus balcões – “territórios-rede” – hoje,

este tipo de território domina, dando um outro significado aos recortes tradicionais, sobretudo,

políticos”.

Segundo Haesbaert (2004), os processos de desterritorialização correspondem a uma

perda de referências espaciais (mas não a uma perda de espaço) e a um processo de

desenraizamento involuntário, a perda de autonomia e liberdade na apropriação simbólica e

funcional do espaço geográfico e a consequente crise social e psicológica com desajustes de

afirmação identitária e econômica.

As mudanças são diversas, mas, a que mais incomoda os moradores da nova Vila é

sobre o transporte de Iratapuru até Laranjal do Jari. Após navegar pelo reservatório (montante)

atraca-se as catraias, junta-se os pertences e caminha-se sobre e ao lado do dique da barragem

até onde o rio Jari volta a correr normalmente (montante).

Isso implica custos, pois necessita se de duas catraias (uma que fica no reservatório e outra

que segue até Laranjal do Jari. A maioria dos moradores não possuem os equipamentos e

pagam a frentistas preços que consideram exorbitantes para ir e vir. Essa travessia é proibida e

arriscada, mas como a UHE não apresentou uma alternativa definitiva, essa situação

permanece, criando transtornos e custos elevados para os moradores.

Figura 21 – Transposição do reservatório da UHE para continuar o deslocamento pelo rio Jari.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.



114

Em um território recriado, para quem está nele inserido, ele é um território plural e as

relações dele e nele ocorrem com aqueles que se encontram para além ou acima dele, sendo

que, neste convívio, existem disputas. Mas, para Zambrano (2001, p. 31), “o território se

conquista e não se disputa”.

A defesa do progresso e do desenvolvimento da e na Amazônia, em planos ou

programas do Ministério de Minas e Energia (MEE), mesmo com as críticas da sociedade a

abertura das portas do território amazônico para os grandes conglomerados econômicos

nacionais e internacionais, implanta, em meio às áreas até então preservadas, um território em

que o poder do mercado da energia elétrica cria sérias contradições.

A implantação da UHE de Santo Antônio do Jari (Figura 22) recriou territórios em que

as relações sociais cotidianas dos habitantes do Iratapuru foram alteradas e vem sendo

afetadas, diariamente, perdendo-se sentimento de pertencimento ao lugar, agora, um lugar

desconhecido e controlado por forças exógenas.

Figura 22 – Território da UHE de Santo Antônio do Jari no meio da floresta.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campos, 2017.

Conforme Valencio (2009) a desocupação compulsória implica na perda de territórios

e de raízes culturais. A expulsão, sem consentimento, de milhares de famílias que são

obrigadas a deixar seu território dificilmente é esquecida.
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A relação de proximidade com o rio é a principal reclamação dos moradores, pois

agora estão distante até 02 quilômetros e isso implica mais calor. A falta das árvores, dos

quintais cultivados com frutíferas são lembrados. As construções de alvenaria na nova Vila

são mais quentes e a proximidade das casas não assegura a privacidade que tinham antes e

mencionam que agora escutam até as conversas dos vizinhos. As moradias planejadas, mas,

sem consulta e participação dos moradores, configuram um território desconhecido. Outras

modificações no território, devastadoras e irreversíveis, afetam, direta ou indiretamente, os

moradores.

Em contrapartida na nova Vila as promessas não se confirmaram. Falta energia, quase

que permanentemente, o esgoto sanitário e a drenagem não funcionam (Figura 23) e não tem a

quem reclamarem, pois não tem acesso aos gestores e/ou responsáveis pela UHE.

Figura 23 – Território recriado: a nova Vila com infraestrutura insatisfatória.

Fonte: Vinícius Campos - Pesquisa de Campo, 2017.

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2007) existe a comprovação

de que os grupos sociais mais afetados pelas barragens são os menos beneficiados e, nessa

contradição, o mais grave é que esses grupos sequer têm acesso à energia elétrica para

melhorar suas produções.

Essa situação é narrada nas entrevistas em que os moradores 04 e 01 fazem referência

a situação crítica que é viver sem energia: “Quando vieram tirar a gente da beira do rio,

disseram que era para termos energia 24 horas, mas isso nunca aconteceu. A verdade é que
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enfrentamos mais problemas nesta Vila, do que na antiga” (moradora 04). E “Muitos

moradores, como eu, compramos geladeira, esperando a energia 24 horas. Hoje, ela está

parada porque a promessa não foi cumprida” (Morador 01).

A multiterritorialidade significou para aqueles que ali já estavam territorializados a

desconfiguração do seu território. A ausência de oportunidades e os prejuízos à fauna e à flora

são implicações sofridas pela Comunidade que, vulnerável, sofre os riscos, do que se

iniciaram em meados de 2014 e perduram até os dias atuais (2018/2019).

A pouca articulação entre as comunidades do entorno e o MAB (Movimento dos

Atingidos por Barragens) contribuiu para que muitos atingidos não conseguissem se organizar

antes da construção da UHE, o que, garantiria mais respeito aos acordos e o cumprimento do

EIA e do RIMA.

Em entrevista, o representante do MAB no Amapá, afirmou que buscou acompanhar e

articular as comunidades atingidas para orientá-las, mas não teve sucesso nas tentativas e o

acesso aos líderes foi nulo, pois os moradores acreditaram que essa parceria ou ligação seria

prejudicial às negociações junto ao Consórcio EDP.

As comunidades atingidas pela exploração de algum recurso natural (ferro, bauxita e

dos recursos hídricos para a produção de energia elétrica) por empresas privadas capitalistas

acabam por receber grande pressão da lógica do capitalismo e do capital minerador e

barrageiro ligados aos circuitos globais. Em consequência, distanciam-se dos saberes e

valores da floresta, responsáveis, em grande parte, pela atitude de preservação da vida e dos

ecossistemas ali presentes (BECKER, 1990).

Iratapuru vem enfrentando problemas com saneamento básico, pois a única rua das

novas moradias vive alagada e sem drenagem (Figura 24) e com conflitos de micropoderes

instalados (moradores mais velhos e mais jovens). A falta de energia para os moradores e para

Cooperativa, mesmo com um sistema fotovoltaico instalado (Figuras 25a e 25b) e ainda a

falta de água pela ausência de funcionamento da Estação de Captação e Tratamento de Água

(Figura 26). Sem falar, como descrito anteriormente, as dificuldade de acesso a Laranjal do

Jari e Comunidades que estão a jusante da UHE, mais caro e arriscado, devido a inundação do

Porto Sabão pela barragem.

Figura 24 – Água usada empossada: falta de drenagem na nova Vila.
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Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de campo, 2017.

Figura 25 – Sistema fotovoltaico instalado pela Empresa.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.
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Figura 26 – Estação de captação e tratamento de água da Comunidade instalado pela EDP.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.

Para o morador 03, uma das maiores perdas da Comunidade foi deixar a relação direta

com o rio em virtude da construção da nova Vila, que fica a mais de um quilômetro da antiga

Vila. Ele afirma:
[...] O recomeço aqui foi dolorido e ainda não superamos, sentimos falta das nossas
antigas casas, que mesmo sem estrutura nos dava a segurança de termos água para
dar as nossas famílias. Hoje, não temos água em casa, porque o abastecimento
implantado não funciona, nos obrigando a andar mais de 2 quilômetros por dia para
carregar uma lata de água. Tudo ficou mais difícil aqui!

Em 19 de maio de 2014, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) fez uma

visita técnica a Vila de São Francisco do Iratapuru e produziu um Relatório Técnico no qual

apresentou a situação da instalação e do funcionamento dos sistemas de abastecimento de

água e esgotamento sanitário da Vila do Iratapuru, sinalizando a necessidade de ajuste no

Sistema de Abastecimento de Água (SAA):

1) Ampliação da estrutura e a linha de recalque de água bruta, pois estavam em área

de “remanso”, com água praticamente estagnada, o que favorecia o acúmulo de

óleos e graxas, além da concentração dos resíduos com alumínio;

2) Instalação de, no mínimo, outra bomba para recalque de água bruta, sendo o

razoável existirem pelo menos dois conjuntos motor-bomba para tal finalidade, a

fim de viabilizar a operação e a manutenção do sistema; e,

3) Ampliação do leito de secagem para evitar o lançamento de resíduo com alto teor

de alumínio no rio Iratapuru, pois o lançamento de tal resíduo é passível de

autuação por contaminação ambiental.
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Sendo assim, foi indicado sobre o sistema:

1) Construção de três sumidouros (Figura 27) de 3 metros de diâmetro com 2,97

metros de profundidade para atender uma residência com 11 habitantes, pois o

terreno da Vila é argiloso e possui permeabilidade mínima;

2) E considerou que o sistema tanque-séptico não é adequado para a Comunidade;

Figura 27 – Tanque séptico + sumidouro (responsabilidade da empresa).

Fonte: SEMA, maio de 2014 – Relatório Técnico.

3) Os sistemas já em funcionamento estão em colapso (Figura 28), havendo transbordo

de material para o quintal das residências, causando inúmeros prejuízos a

Comunidade e ao meio ambiente, com a contaminação do solo, da água e do próprio

rio Iratapuru nas proximidades.
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Figura 28 – Efluentes que transbordaram do tanque séptico a céu aberto – esgoto nos quintais da Vila

Fonte: SEMA, maio de 2014 – Relatório Técnico.

4) Sugere-se a adoção de um sistema que contenha decantador digestor, filtro biológico

e emissário que chegue até o rio Jari.

Por fim, foi orientado à Empresa EAD que as medidas necessárias fossem

apresentadas a SEMA e a Comunidade, incluindo uma política de manejo dos resíduos sólidos

para que, após discussão e decisão coletivas, se realizassem os ajustes, melhorando a

execução e o planejamento das medidas compensatórias do RIMA (2009, p. 50): “que previa

a implantação, para as famílias realocadas, de sistema de tratamento de esgoto sanitário

individual constituído de fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR 7.229 da ABNT,

dando segurança aos moradores sobre a melhoria da qualidade de vida e o atendimento das

normas ambientais vigentes”.

Mas até o mês de dezembro de 2018 esses problemas ainda não haviam sidos solucionados,

sendo necessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

Os EIA’s e os RIMA’s são um conjunto de atividades científicas e técnicas que

incluem o diagnóstico, a identificação, a previsão, a mediação, a interpretação e a valoração

dos impactos sociais, ambientais e econômicos. São definidas, ainda, ações e medidas

mitigadoras e programas de monitoramento. São documentos considerados como de

aprendizagem social para sentir, agir, controlar e, sobretudo, participar das interferências na

natureza e na dinâmica espacial (VERDUM, 2014).

Para Vainer (1993), o EIA e o RIMA visam apenas amenizar os danos causados pelas
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barragens e se limitam ao aspecto material, não se importando com valor do trabalho

investido no trato com a terra e com os valores afetivos e simbólicos, ou seja, com a dimensão

cultural, as condições sociais e históricas das populações locais, enfim, as peculiaridades

existentes e a complexidade das relações sociais.

O novo, para os sujeitos (moradores da Comunidade), não foi tão belo e satisfatório

como anunciado. Tudo foi muito diferente do que ansiavam e esperavam por décadas. O

índice de insatisfação dos que responderam ao questionário é de 100%. Deste percentual, 98%

lamentaram terem saído das margens do rio Iratapuru e estarem vivendo na nova Vila com

tantos problemas e com a destruição dos bens materiais e imateriais.

Eles ficaram descrentes ao verem suas moradias desestruturadas, a cada dia, os

problemas são agravados pelo descaso da empresa e temem perder o que ainda resta: a

identidade cultural e as relações com o meio natural. Ainda, outros moradores relataram que:

[...] Estamos nos vendo de mãos atadas e bocas amordaçadas em meio a tanto
descaso do poder público e da empresa. Os conflitos são dentro e fora da
comunidade e isso ajuda a perdermos nossos costumes e modo de vida ribeirinho,
extrativista e tradicional por viver com e da Floresta. Eu, como liderança religiosa e
social, vejo os jovens sem perspectivas e mudando o rumo de suas vidas.

Comprovou-se, na RDSI, em diversos momentos da pesquisa, que o planejamento, a

execução e o acompanhamento das ações mitigadoras não tiveram a participação efetiva dos

sujeitos (moradores) do território, que conhecem as peculiaridades do território e seu entorno,

a floresta e os saberes tradicionais. O resultado foi um diagnóstico inicial impreciso e

superficial.

Consoante Vilhena (2004), a RDSI tem a Comunidade como única guardiã, usuária e

beneficiária, portanto, a principal interessada em sua conservação. As mudanças dentro e fora

do território alteraram, substancialmente, a vida. Nas falas dos moradores, os problemas só

serão resolvidos com as (Re)Existências, sendo um desafio diário reconstruir os elos

identitários.

A representação do passado, a herança dos antepassados, pela comunidade tradicional

do Iratapuru, reproduzida no cotidiano, relacionava-se com o clima, a agricultura, a pesca, as

fases da lua, a extração da castanha, o uso de plantas com efeito medicinal, como um

elemento comum entre os moradores, que reconheciam e organizavam as peculiaridades e as

especificidades do território e as territorialidades, mas que, agora, sofrem rápidas, tensas e

radicais transformações.
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Nesse território, de acordo com Brandão (2010, p. 6), havia “uma forma ativa e

presente de resistência à quebra de um reduto inter-humano de relações ainda centradas mais

em pessoas e redes de reciprocidade”. A (Re)Existência da comunidade tradicional do

Iratapuru, sua cultura local, capacidade de absorção de novos padrões, (re)significação, tanto

da natureza material quanto afetiva e moral (imaterial), significa a “luta por um outro

território, não capitalista” (OLIVEIRA, 2000, p. 4).

3.2 As implicações territoriais e a (Re)Existência dos povos e comunidades tradicionais no
território da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari.

A (Re)Existência em seus territórios de vida a luta contra a desterritorialização de

comunidades tradicionais atingidas não acaba com o início do funcionamento da empresa

transnacional que se territorializou no lugar. Mas, como (Re)Existir sendo um povo ou uma

comunidade tradicional na Amazônia? Como é lutar contra as intervenções, limitações,

invasões e explorações capitalistas? Como se afirmar como um povo da floresta? Como

garantir o direito de produzir e trabalhar? Como sobreviver em meio ao novo ou ao

desconhecido?

A resistência social se dá pela preservação da identidade social e étnica, dos saberes,

das habilidades e das práticas de produzir, alimentar-se e cuidar da saúde que criam um

convívio adequado entre sujeito-sujeito e sujeito-natureza (CARVALHO, 2003).

A (Re)Existência da Vila de São Francisco do Iratapuru, com a manutenção da

identidade ribeirinha, das práticas socioculturais e ambientais com a floresta, com o rio e com

os sujeitos do território, sejam eles nativos ou invasores, significa a tentativa de manter e ou

modificar, mas em conformidade com seus interesses, as relações socioeconômicas e culturais,

sem perder a identidade peculiar no modo de ser, fazer e viver.

Considera-se que as classes oprimidas e marginalizadas, na luta para continuar a

Existir ante a expulsão de seus territórios, conseguem (Re)Existir, permanecer, conseguem se

re-enraizar ou ainda criar novas raízes e mesclá-las com as já existentes, formando as

espacialidades que lhes permitem continuar no território. (MENDONÇA, 2010, p.54)

Os povos e comunidades tradicionais – contam com a Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável34 por parte do Estado. Mas, na prática, essa ação é reflexo das

ações políticas, econômicas e sociais que visam o uso e controle dos recursos naturais, das

matérias-primas e dos produtos da região amazônica pelo capital. Por isso, ocorrem

34 Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007).
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interferências progressivas no modo de vida dos habitantes da região, sobretudo, nas questões

de natureza cultural, dos valores, das crenças e dos costumes (OLIVEIRA, 2004).

O Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, prevê que nos

territórios tradicionais, necessários para a reprodução cultural, social e econômica, por meio

da utilização dos recursos naturais, do conhecimento e dos saberes tradicionais, sejam

permanentes ou temporários, seja garantir a qualidade de vida da geração presente das

gerações futuras (BRASIL, 2007).

Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de ordenamento e organização

territoriais. Os grandes projetos de investimentos, com a imposição de técnicas e tecnologias,

rearranjam, com o ditame de normas, outro ritmo, forma e lógica de territorialidade. Ocorre

um estranhamento. A produção e reprodução cultural, social, religiosa e econômica, são

ameaçadas.

A comunidade tradicional da Vila de São Francisco do Iratapuru tem forte

enraizamento socioeconômico e cultural advindo da estreita relação com o rio, não pelo

simples fato de estar localizada à beira do rio Iratapuru, mas por apresentar uma importante

interação funcional com ele, que lhe serve de meio de transporte e circulação de produção de

alimento, de fonte de água para uso doméstico, de forma de lazer, além dos laços afetivos e

simbólicos que com ele essa população mantém. Mas, a partir de 2011, em meio à

implantação da UHE de Santo Antônio do Jari, a Vila vem sendo transformada, inclusive,

com o reassentamento das famílias em outro lugar porque o lugar anterior foi inundado.

A identidade é um processo de construção de significado com base em atributos

culturais ou, ainda, um conjunto de atributos culturais inter-relacionados que prevalecem

sobre outras fontes de significados, incluindo o território imposto pelos processos de

ocupação dos espaços (CASTELLS, 1999).

Sundfeld (2002) afirma também que a territorialidade é um parâmetro importante na

identidade de comunidades e povos tradicionais, destacando que a identidade coletiva não se

limita, apenas, à estrutura física do espaço/território, mas se estende a todos os espaços,

aqueles em que os grupos sociais moram, àqueles que cultivam, àqueles onde realizam

atividades de lazer e de religião e até à moradia de outras.

A reestruturação física do espaço, de acordo com Haesbaert (1999), se associa à

construção concreta ou abstrata de identidades territoriais. Pode-se afirmar, então, que não há
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território sem algum tipo de identificação e valoração simbólica (positiva ou negativa) do

espaço por seus habitantes, carregada de signos e significados do passado e do presente.

Os moradores da antiga e da nova Vila de São Francisco do Iratapuru, vivem um

processo constante de afirmação e reafirmação das suas existências Aproximadamente 250

pessoas por meio da (Re)Existência, lutaram e lutam, permanentemente, para não se perderem

em meio às transformações impostas pela chegada do capital.

A UHE de Santo Antônio do Jari com a criação de seu território, no território da RDSI,

provocou a coexistência entre estes territórios e mais do que isso os misturou, os tornou

híbridos, o que não se faz sem danos para os sujeitos do território original. Os saberes

tradicionais das benzedeiras, da marcenaria fluvial, o conhecimento das florestas, da

navegação, dos ciclos naturais, da reprodução e manejo dos recursos naturais, da conservação

das espécies e da construção das habitações, bem como as manifestações culturais presentes

no cotidiano dessas famílias, foram todos inferiorizados, tornados antiquados, desnecessários.

Manifestações culturais e identitárias tradicionais, de acordo com Cândido (1987),

podem ser expressas, por exemplo, nas festas, religiosas ou não que são organizadas pela

Comunidade, um dos elementos de definição da solidariedade vicinal35, que liga moradores da

mesma ou de outras localidades em um mesmo espaço, para um determinado fim,

ultrapassando o espaço familiar.

A nova fase é para todos os moradores (entrevistados e não entrevistados), uma vez

que tomamos as conversas informais da fase de observação e gravações off como parâmetros

para avaliar o sentimento da Comunidade quanto ao passado e o presente. A adaptação é

dolorosa, pois as mudanças geram um caos em muitos setores, mas, principalmente no modo

de vida. Para Adger (2003), a adaptação depende de capacidade dos envolvidos de enfrentar

as ameaças e as pressões externas para diminuir a vulnerabilidade e os riscos.

No relato de S. A., pode-se observar as mudanças, as dificuldades de adaptação e os

problemas enfrentados cotidianamente:

[...] Já vivi tanta coisa no Iratapuru, coisas boas e ruins, desde a construção das
primeiras moradias na beira do rio (não foi fácil, mas tínhamos a natureza para nos
dar alimentos e condições de avançarmos), depois, a organização da Cooperativa e o
incêndio criminoso, que queimou até nossos sonhos, mas nunca desistimos, somos
um povo batalhador. Hoje é triste ver que estamos vulneráveis, regredindo, não há
progresso, nem melhorias. Todos dias aparecem problemas de todo o tipo, seja nas
rachaduras, na lama da rua, nas fossas transbordando, na falta de água e energia, nos
prejuízos das compras de geladeiras, aparelhos e parabólicas, e precisamos ter tempo,
coragem e disposição para enfrentar os responsáveis por essa bagunça e arrumar,

35 Diz-se de coisas vizinhas e próximas, que pertencem as cercanias e as condutas dos vizinhos pautadas na
honestidade e no respeito (grifo nosso).
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pelo menos tentar, porque faz tempo que nada é resolvido, todos os dias sinto
saudade da minha casinha, do rio e de como tudo estava no seu lugar. (S. A.)

As vulnerabilidades a que essas pessoas estão submetidas não podem ser enfrentadas

apenas pela Comunidade. É preciso a ação do Estado, pois é difícil a adaptação nos territórios

recriados. Foram grandes os danos materiais e imateriais. Para Hufschmidt; Crozier; Glade

(2005), a avaliação prévia da vulnerabilidade pode reduzir os danos materiais e, sobretudo,

humanos de comunidades afetadas por qualquer intervenção externa. Mas o EIA e o RIMA

parecem não ter avaliado corretamente a vulnerabilidade das comunidades tradicionais.

As implicações territoriais sofridas pelos povos e comunidades tradicionais com a

construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, são alvo da (Re)Existência que os

moradores vêm empreendendo a fim de sobreviverem e viverem. Segundo Mendonça:

[...] as (Re)Existências são ações construídas no processo de luta pelos territórios da
vida, expressas na luta pela permanência na terra, na luta pela Reforma Agrária, na
luta contra a construção desenfreada e injustificada dos empreendimentos
hidrelétricos que expulsam milhares de famílias de seus lugares de existências, na
luta pela água, entre outras ações de natureza política que possuem como fundante
as relações de pertencimento. (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54).

Diante disto, tomaram-se como base as dimensões de exposição (identificando quantas

pessoas foram afetadas pela inundação com a implantação da UHE de Santo Antônio do Jari),

sensibilidade (perfil socioeconômico dos moradores e a composição do material construtivo

das casas) e capacidade de adaptação (como os moradores lidam com as pressões e

intervenções externas) (ADGER, 2006).

Vulnerabilidade36 para Smith; Petley (2008) é um processo de urbanização

desordenada cuja proposta de desenvolvimento econômico aumenta o desequilíbrio dinâmico

na relação entre o sistema físico e o social e, consequentemente, os desastres naturais, gerando

conflitos nas esferas econômica, social e ambiental.

Nos procedimentos metodológicos de observação participativa e conversas informais,

constatou-se que a Comunidade (moradores) ficou vulnerável às implicações do discurso

capitalista sobre o progresso, o desenvolvimento, a introdução de tecnologias – sem

enfrentar – assumindo os riscos.

Todos os moradores adquiriram aparelhos de televisão, parabólicas (Figura 29) e

aparelhos celulares (ressaltamos que até a chegada da UHE e a nova Vila, alguns moradores

tinham esses aparelhos, mas mantinham suas energias com geradores a óleo diesel), visando

36Vulnerabilidade: ação passiva de algo ou alguém; estar vulnerável a algo ou alguém – sistemas físicos ou
sociais – pessoas ou infraestruturas (SCHUMANN, 2014).
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melhorar a comunicação e ter mais oportunidades, inclusive acesso às informações que nunca

tiveram em decorrência das limitações geográficas. Porém, esta aquisição não passou de

artefatos sem utilidade, uma vez que a energia 24 horas (medida compensatória do RIMA)

não foi implantada.

Figura 29 – Aquisição de aparatos tecnológicos como antenas parabólicas.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.

A percepção das implicações territoriais da construção da UHE de Santo Antônio

pelos moradores quanto a mudança da Vila, a recepção e a aquisição de novos bens (materiais)

aliou-se a aceitabilidade como resposta proativa de adaptação, por exemplo: ao avaliarem, de

maneira estereotipada, que a construção das casas – nova Vila – seria um risco iminente de

inundação e com base em experiências prévias de outros riscos, acataram a proposta sem

compreender as entrelinhas, sem se posicionar ao sistema formal e hierárquico de dominação

que remeteu à perda do sentimento de pertencimento ao modo de vida tradicional.

Assim, seguiram por algum tempo (entre 2010 e 2015) acreditando que as medidas

tomadas foram justas, que tudo que estava acontecendo era natural e inevitável; alguns até

entendiam, que tinha chegado uma oportunidade de ascensão social e econômica de obtenção

de lucro com aquela situação.

Essa enfatização da ordem natural faz com que as severas consequências sejam aceitas

como riscos imprevisíveis e cientificamente justificados, como se os atingidos ganhassem na

loteria, sendo indiferentes à realidade (OLTEDAL et al., 2004). Seguindo essa compreensão,

podemos concluir que a realocação das famílias não foi apenas a desocupação da antiga Vila,
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mas a desterritorialização social, econômica, ambiental, política, cultural e a construção de

territorialidades, estabelecendo novas relações com os sujeitos e com o modo tradicional de

atuar. A territorialidade, então, é um uso sensato historicamente do espaço, especialmente,

uma vez que ela é socialmente construída e depende de quem está controlando quem e porquê.

(SACK, 1986).

As possibilidades de (Re)Existência dos sujeitos levam à porquês distintos, com

aparições de novas visões, começam um processo silencioso de insatisfação, de indignação,

de contestações e de conflitos (entre os moradores; entre os moradores e a Cooperativa; entre

os moradores, a cooperativa e a empresa; entre os moradores, a Cooperativa, o poder público

e a empresa), nascendo a trajetória de (Re)Existência as implicações territoriais da UHE de

Santo Antônio do Jari. Agora elegem os verdadeiros culpados e se unem para a gestão

pactuada e coletiva, induzindo a novos comportamentos e a novas formas de requerer

providências e ações concretas.

Nos próximos parágrafos, discorremos sobre os diagnósticos adquiridos nas fases da

pesquisa (documental e de campo) e, oportunamente, apresentar-se-á a capacidade de

(Re)Existência dos moradores da comunidade tradicional do Iratapuru quanto às implicações

nos territórios e territorialidades pelas interfaces da desconstrução dos espaços sociais pelas

relações de poder.

3.3 As interfaces da desconstrução dos espaços sociais pelas relações de poder

A desconstrução dos espaços sociais pelo modelo energético brasileiro privatiza a

natureza. É uma política excludente e predatória. (Re)Existir em seus territórios usurpados e,

ao mesmo tempo, adaptar-se ao território imposto (MENDONÇA, 2004), é o que resta à

população afetada pela construção de usinas hidrelétricas. Diferentes territórios podem se

sobrepor num mesmo espaço, mas isso tem diversas implicações.

O capitalismo tende a ordenar os territórios de diferentes maneiras para melhor

explorar seus vários recursos, ao mesmo tempo ou em tempos diferentes e garantir as

condições de acumulação. Assim o capitalismo garante o controle, o poder e a dominação na

produção e na reprodução da vida. No caso específico de construção de UHE’ as lutas sociais

contra elas iniciaram-se nos anos 1970, com a criação e organização do Movimento dos

Atingidos das Barragens (MAB) para defender os direitos dos povos e comunidades atingidas

pelos grandes projetos hidroenergéticos. A criação do MAB ocorreu no contexto dos novos

movimentos sociais rurais e urbanos, que se organizaram no Brasil no fim dos anos 1970,
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cada um em uma área de atuação, o que reavivou a cidadania e a busca pela democracia

(REBOUÇAS, 1992).

Esse Movimento surgiu para defender as populações atingidas pelos grandes

empreendimentos hidroelétricos que desestruturam os modos de vida e trabalho das

populações do campo, das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, produtores e

trabalhadores familiares, extrativistas etc., promovendo, com isso, a “precarização do

território” e o desenraizamento cultural dessas populações (GONÇALVES, 2005). A UHE

visa atender aos interesses, principalmente, das empresas eletrointensivas37 nacionais e

transnacionais. Trazem novas formas de uso e significação para o território e os recursos

naturais – no caso em questão, sobretudo, os recursos hídricos. O potencial energético dos

rios passa a ser explorado em benefício de um desenvolvimento conservador, apenas

econômico. (CORRÊA, 2009)

Para a construção dessas barragens, milhares de hectares de terras e florestas são

inundados, muitos povos e comunidades tradicionais (índios, quilombolas, ribeirinhos,

trabalhadores rurais, pescadores) são expulsos e expropriados de suas terras, desconstroem-se

territórios e espaços sociais, existências materiais e simbólicas são ameaçadas.

No Nordeste (final de 1970), com a construção da UHE de Sobradinho no rio São

Francisco, mais de 70.000 pessoas foram desterritorializadas. A UHE de Itaparica deslocou

outras tantas, e as lutas e mobilizações populares não lograram o êxito pretendido. No Sul, em

1978, ocorreu o início da construção da UHE de Itaipu, na bacia do rio Paraná, também houve

a construção das Usinas de Machadinho e Itá na bacia do rio Uruguai, o que criou um

processo de mobilização e organização popular nesta região. Ainda, na região Norte, no

mesmo período, o povo se organizou para garantir seus direitos frente a construção da UHE

de Tucuruí (MAB, 2002).

É na trama desse enredo que surge o conceito de atingido que, ainda hoje, é objeto de

luta política e social, não se limitando à área inundada, mas às populações afetadas que vivem

à jusante da barragem e que, de alguma maneira, utilizam os recursos existentes – tais como

águas, florestas, pastos, estradas – destruídos pelo projeto e que sofrem prejuízos

incalculáveis, e que foram agravados depois da conclusão da obra, decorridos alguns anos

(VAINER; VIEIRA, 2005).

O conceito de atingido, de acordo com Vainer (2003, p. 113),

37 Empresas eletrointensivas: Essa é a chamada indústria pesada: Indústrias de Cimento, Siderúrgica (Aço),
Metalurgia (Ferro-ligas, Alumínio), Química, Papel e Celulose, a qual se constitui na maior consumidora de
energia (48,4%). Estas indústrias têm como características serem grandes consumidoras de energia
(www.abraceel.com.br).
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[...] é uma noção que não é meramente técnica e nem estritamente econômica, um
conceito em disputa que diz respeito, de fato, ao reconhecimento, leia-se legitimação,
de direitos e de seus detentores, ou seja, estabelecer que determinado grupo social,
família ou indivíduo é ou foi atingido por um determinado empreendimento
significa reconhecer como legítimo e, em alguns casos, como legal o seu direito a
algum tipo de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação não
pecuniária.

A disposição da Comunidade em lutar, muitas vezes de maneira individual ou familiar,

sem organização, faz com que não recebam nenhum tipo de compensação, ficando difícil

avaliar o quanto, de fato os moradores e seus descendentes perderam e, perderão os bens

materiais, mas, principalmente, os bens imateriais. A isso, segue-se um destino preocupante e

revoltante de degradação, riscos, adaptação e estreitamento das possibilidades futuras: o

empobrecimento dos recursos vitais e sociais.

Mesmo que a categoria geográfica deste estudo não seja lugar, neste item é de

fundamental importância trazê-la à discussão para que possamos mediar as categorias de

espaço social e território identitário numa perspectiva das implicações imateriais do

empreendimento na Vila de São Francisco do Iratapuru, assim como as relações de

afetividade que possuem com a antiga Vila, sendo um território desconstruído e com elos

sociais, culturais e tradicionais sendo quebrados.

Não temos afiliação teórica, tampouco política com Tuan (1980), mas é relevante

trazer à tona o conceito de topofilia, entendido como o elo afetivo entre a pessoa e o lugar, ou

ambiente físico, que inclui os laços afetivos dos seres humanos com o ambiente material,

percebidos por meio de experiências e percepções que desencadeiam sensações diferenciadas

no corpo.

As modificações ocorridas devido a construção da UHE de Santo Antônio do Jari, não

se referem aos bens materiais danificados ou aniquilados, mas a perda do lugar. O cotidiano

individual e coletivo, não vai ocorrer mais na mesma base física. A memória vai se referir a

coisa perdida e não a coisa guardada. O lugar é carregado de bens imateriais, aqueles que não

se vê com os olhos, e que são sentidos com o coração e com a alma, pois dizem respeito à

própria e única vida que a pessoa vive e tem e nenhuma indenização ou compensação

reconstituirá o lugar. Desse modo, são duas batalhas: uma para não perder o lugar; e outra

para ter um novo lugar.

Nesse contexto, em acordo com Ansart (2001) que diz que são três os principais

sentimentos: ódio difuso, impotência, revolta. Desta maneira, deles brotam os ressentimentos.

A experiência negativa com o poder que deveria assegurar a proteção do espaço físico e social
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de existência, mas preferiu conceder esse espaço ao estranho, ao intruso, ao de fora. É isso

também que motiva a continuidade da luta.

A comunidade da Vila de São Francisco do Iratapuru ficou, por muito tempo, confusa

com a sensação de estar desamparada, com seus direitos negados pelo poder público e pela

empresa. A desestruturação do modo de vida, das relações de trabalho, coloca em risco a

sobrevivência. No EIA/RIMA foi previsto que se priorizaria o emprego da mão de obra local

dos municípios afetados para, segundo a empresa, aumentar a massa salarial e o crescimento

econômico da região. Mas para quem perdeu o território e o lugar, trabalhar para quem lhes

tomou é se deixar explorar outra vez. O morador S. A. expressou seu sentimento quanto a

empresa, pois trabalhou nela na construção da nova Vila: (BRASIL, 2009)

[...] Não tive lucro nenhum sendo empregado deles, pois trabalhei por pouco tempo
e quando saí de lá, foi só prejuízo, com a destruição da natureza, não podemos mais
pescar e plantar. Antes da construção dessa hidrelétrica, tinha muitas frutas, as
pessoas pescavam em abundância. Nós não passávamos fome, agora tem gente que
passa.

Os laços afetivos com o antigo território e com o rio (Figura 30) são valores para a

Comunidade e, quando interrogados dos danos irreparáveis, que não têm mecanismos de

compensação, todos coadunam da mesma opinião e tem como resposta: “eu queria estar em

casa”, uma vez que, só precisam de suas terras e água para sobreviver.

Figura 30 – Relação com o rio (pesca).

Fonte: Brian Garvey – Pesquisa de Campo, 2017.
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Os relatos adiante sobre situações assemelhadas indicam as mudanças na vida. Longe

do rio, que supria a dieta alimentar com a pesca, sem as frutas e as plantações da roça, a

sobrevivência ficou mais difícil. A primeira parcela de famílias realocadas no loteamento do

Mojú (PA-263) enfrentou terrenos de solos inférteis e secos. Isso significou, nos primeiros

anos, para o suprimento de suas necessidades alimentares terem que comprar bens antes

abundantes e produzidos por eles mesmos, como farinha, peixes e frutas. Tiveram que

abandonar o uso de plantas medicinais que, antes, eram de fácil acesso. Enfim, tiveram que

investir tempo e energia para criar um habitat de vida e trabalho (CASTRO et al., 1989 apud

DIEGUES, 1996).

Eles tiveram inundados não apenas suas casas, mas suas memórias, seus saberes e

fazeres tradicionais. Emergiram de um abismo para tentarem reinventar suas territorialidades

e viver em territórios diferentes, cada vez mais precários para a sobrevivência e a convivência

humana e social e com a natureza (floresta e rio) os relatos sobre a antiga Vila, a floresta, o rio

e as relações com a natureza se fizeram presentes em todas as fases da coleta de dados. Os

sujeitos da pesquisa falavam disso ao tratarem sobre o espaço de vida, da vivência com os

diferentes processos, desafios, conflitos, tramas e, principalmente, das relações com suas

terras e com os rios Jari e Iratapuru.

Nos depoimentos a releitura, a redescoberta e, a valorização do antigo território

evidenciam o sentimento de pertencimento a seus territórios – o rio, a floresta, os costumes, as

festas, a vizinhança, as palafitas – e desses territórios aos sujeitos. É lá onde viviam que

queriam estar.

Esse sentimento de distanciamento do meio ambiente, das atividades ribeirinhas, do

espaço natural e social é a perda da territorialidade causada pela perda do território. Para

Moraes (1982), as relações, no espaço, entre o ser social e a natureza é o que situa o homem e

humaniza-o. Não é possível se constituir uma sociedade fora do espaço-natureza (PORTO-

GONÇALVES, 2006).

Os elos construídos com o habitat natural são relações singulares que “fogem à regra”

estabelecida pelo capitalismo para o qual só há elo enquanto houver produção de lucro. À

reprodução social de uma Comunidade, seja no trabalho, seja nos meios de produção ou na

natureza – nos seus espaços/territórios em uma contradição contínua, histórica e viva, sempre

priorizando a acumulação (grifos nossos).

Em outros termos, é preciso fazer uma releitura da redimensão das territorialidades

neste novo lugar, espaço ou território, uma vez que, neste caso, as categorias geográficas

estão misturadas e ambas foram e são modificadas para atender ao desconhecido, em uma
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metamorfose metabólica de recortes diferentes para os valores existenciais do espaço social e

da natureza, cujas demarcações identitárias passam a ser subjetivas e sem ponderações.

A esse respeito, faz-se necessário estar atento à materialização das dimensões do

território reconstruído, interferindo no escamoteamento dos limites impostos aos moradores

da RDSI. São estes sujeitos (povo da floresta) que sempre foram desvalorizados pelos

Governos Federal, Estaduais e Municipais. Expulsos ou individualizados em seus próprios

territórios e com a imersão no desconhecido foram obrigados a seguir numa lógica capitalista

e de progresso que desumaniza as comunidades tradicionais atingidas pelos grandes projetos

na Amazônia e ressignificam suas territorialidades e identidades.

Estudiosos desse assunto, como Vainer (1992); Mendonça (2004) alertam que essas

UHE’s trazem implicações para toda a sociedade e vai além da destruição de espécies da

fauna e da flora, da inundação de terras férteis, responsáveis pela soberania alimentar, de

várias comunidades, além da alteração profunda do clima e da expulsão de milhares de

famílias de suas terras. Significam a permanência do capitalismo, desumano, desigual, injusto.

3.4 As territorialidades em território desconhecido

O desconhecido, nas palavras do morador 03, nem sempre fica longe do lugar onde se

produz a vida. “Eles nos tiraram do nosso lugar, para ir a um local que não é tão distante de onde

estávamos, mas é totalmente desconhecido”.

As indenizações pagas e as relações não são suficientes para tornar conhecido o

desconhecido. Além disso, muitas famílias atingidas não receberam indenização e há as

indenizações injustas (uma vez que são feitas a partir da avaliação de benfeitorias construídas

pelas famílias e pelo valor de mercado das terras). O território desconhecido é desconhecido

porque não é o seu. Para as pessoas que perdem seus territórios, a reterritorialização, a

produção de um outro território é difícil. Mas, para quem se territorializa só para lucrar com

os recursos naturais e humanos ali existentes é fácil. O poder econômico torna isso fácil e até

acelera o tempo. Esse tipo de progresso não é desconhecido pelo capital, pelo contrário, é só o

que ele conhece. (MENDONÇA, 2004).

De acordo com Vainer (1992, p. 34), a apropriação pelo capital dos recursos naturais e

humanos do território, é produzida por decisões e definições configuradas em espaços

relacionais exógenos aos das populações/regiões das proximidades dos empreendimentos”.

Assim, as populações atingidas são excluídas dos processos de decisão na implantação desses

projetos e, em alguns casos, sequer são ouvidas.
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Na RDSI as audiências públicas, ou reuniões, como são intituladas no EIA/RIMA,

foram limitadas a seis, entre 2009 e 2017; as três primeiras, em 2009; a quarta, em 2011, a

quinta, em 2016 e a última em 2017.

Na primeira, realizada na fase dos estudos e diagnósticos, na forma de uma roda de

conversa, os sujeitos atingidos, após a explicação superficial sobre a construção da UHE, sem

terem sido tratados os impactos, se manifestaram a favor, por acreditarem que a usina traria

benefícios, não apenas para o município de Laranjal do Jari/AP, mas para a Comunidade,

como por exemplo, a geração de empregos.

Na segunda, com a apresentação de slides pelos funcionários da EDP foi utilizado o

discurso de progresso, desenvolvimento e crescimento econômico para os moradores que,

bastante empolgados e sem conhecimento amplo das fases e implicações da implantação da

UHE, continuaram favoráveis.

Já na terceira, os sujeitos foram informados que pela mudança do curso d’água

(inundação das margens do rio Jari), seria construída uma nova Vila, e que apenas 50% dos

moradores e suas famílias, naquela época em torno de 20, pois no total aproximadamente 40

famílias, seriam contemplados com as novas moradias. Nesta ocasião, somente foi citada a

realocação, mas nada se tratou sobre a infraestrutura e os critérios de contemplação.

Depois dessa reunião, a Comunidade, insatisfeita com a construção de casas para

apenas a metade das famílias atingidas e preocupada com os riscos que as famílias

enfrentariam com a inundação de suas palafitas, criou o primeiro movimento de

(Re)Existência. Foi elaborado um documento (os moradores intitularam-no de abaixo-

assinado) e entregue para a EDP, requerendo que todas as famílias fossem para a nova vila.

Muitas demandas, ainda foram sinalizadas por moradores, mas de maneira individual e

sem nenhuma documentação envolvida. Constatou-se nas narrativas dos entrevistados que a

Comunidade viveu um conflito por não compreender, inicialmente, que ocupava o lado dos

atingidos e não dos beneficiados. Acreditam que essa demora dificultou a reinvindicação dos

direitos, gerando ainda mais implicações.

Para Zhouri; Laschefski; Paiva (2005), nesse conflito de um lado, estão as populações

ribeirinhas que resguardavam a terra como patrimônio da família e da comunidade, defendida

pela memória coletiva e por regras de uso e compartilhamento dos recursos, e do outro está o

capital privado, elétrico, que conta com o Estado, e entende o território como propriedade

privada e, como tal, uma mercadoria passível de valorização monetária.

A quarta reunião, aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2011, e nela foi elaborado e

assinado um Protocolo de Entendimento entre as Comunidades de Santo Antônio, Iratapuru e
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Padaria com o Consórcio e a SEMA, em que foi realizado um novo cadastro da população

atingida e foram contadas, ao todo, 40 casas; ficou decidido que o consórcio EDP construiria

80% das casas (o que correspondia a 34 casas), uma vez que, no Programa de Indenização a

realocação da população atingida da UHE de Santo Antônio do Jari – Projeto Básico

Ambiental (PBA), de abril de 2011 – item 6.5.6, só foi proposta a realocação de nove

domicílios do Iratapuru dos 31 existentes (conforme censo socioeconômico de 2009).

É importante frisar sobre o PBA que uma das metas (item 6.5.6.3) era indenizar ou

reassentar 100% das famílias atingidas (o que não aconteceu no Iratapuru, pois foram só 34

casas construídas para 40 famílias), levando em consideração, única e exclusivamente o

cadastro, sem levar em consideração que na mesma moradia residiam a família do pai ou mãe

e a família de um dos filhos em uma extensão da casa, mais conhecido pelos moradores como

“puxado”. Outro dado interessante é que no PBA é garantido à 100% das famílias, o

reestabelecimento em níveis semelhantes ou superiores de qualidade de vida, sempre por meio

de acordos, suportes jurídicos e assistência técnica.

Nesta reunião de fevereiro de 2011, também ficou estabelecido que a empresa se

responsabilizaria pela construção do posto médico com 35 metros quadrados, e com um anexo

de 20 metros quadrados para acomodar um profissional de saúde e o estoque de

medicamentos (Figura 31).

No entanto, os moradores 06 e 08 relataram que a assistência à saúde na comunidade é

precária:
[...] Se você olhar, não tem nada, só tem essa maca aí, não temos geladeira para
acondicionar as vacinas, mas também nem vacinas temos. Muito do que temos aqui
são os próprios moradores que doam, ou a Cooperativa, ou trazemos de nossas casas.
Se depender “deles”, não temos nada. Recebemos pouco, e desse dinheiro ainda
pago 150 reais para dormir, pois o alojamento não tem nada. Se a comunidade
precisar de uma emergência, não temos transporte e nem gasolina. Trabalho por
amor e não pelo salário e pelas condições de trabalho.

[...] Somos esquecidos e nem assistência médica para o mínimo temos em nossa
comunidade, tantas promessas, tanta enganação. Vivemos tempos de sofrimento, de
desespero e de desamparo dos poderes públicos e desse empreendimento que para
nós seria a luz no fim do túnel, mas que na verdade foi responsável por tempos de
escuridão, problemas de doenças que sem medicamento e atendimento médico,
contribuiu para o agravamento de problemas de saúde em muitos moradores,
principalmente grávidas, idosos e crianças.
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Figura 31 – Posto de saúde da Comunidade

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.

Na quinta reunião, dia 24 de junho de 2016, representantes da EDP, do poder público

executivo municipal (Prefeita de Laranjal do Jari e Secretário Municipal de Administração e

Planejamento), da promotoria de justiça e líderes das comunidades da Padaria, do Quilombo

São José e da Vila São Francisco do Iratapuru trataram dos problemas: energia, tratamento de

água, estação de tratamento de esgoto, pesca predatória, área da nova Vila, arruamento

(pavimentação da única rua, para resolver o problema da poeira e sistema de drenagem),

impactos ambientais nas matas ciliares que estavam morrendo, interligação com as novas

casas. Havia sido encaminhado um ofício em setembro de 2015 para a EDP sobre esses

problemas, mas até antes de junho de 2016, a EDP não tinha dado resposta.

Na última reunião, em julho de 2017, a Comunidade exigiu (Figura 32) a presença do

poder público (Representante da Prefeitura e do Ministério Público) e da empresa para tratar

sobre os problemas da nova Vila. Havia a expectativa de não só se resolverem as pendências,

mas também de que fossem implementadas ações para a promoção do crescimento econômico

e social da Comunidade, como melhorias na extração da castanha.
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Figura 32 – Reunião na Vila São Francisco em julho 2017.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.

De acordo com morador S.A:

[...] Essas reuniões, não são aceitas pela comunidade, são poucos os que vem. Isso
dificulta as reivindicações pelos nossos direitos. Precisamos nos unir, somos uma
comunidade, um coletivo, mesmo que eu não entenda nada, que eu não fale nada, eu
preciso estar aqui, para que eles entendam que o problema não é de um, é de todos.

No caso da desterritorialização da antiga Vila de São Francisco do Iratapuru, as

indenizações e medidas compensatórias não foram capazes de suprir as perdas materiais e

imateriais sofridas. Diversas implicações negativas ocorreram: na saúde, na educação, nas

perspectivas dos jovens, no resgate identitário, na preservação e no uso sustentável dos bens

naturais, na base alimentar, na (com)vivência com a floresta, com o rio e com os saberes e,

sobretudo, nas territorialidades da reconfiguração territorial aportada nos diferentes sentidos e

sentimentos atribuídos a uma mesma fração do território antigo e o novo.

Vainer (2008) aponta, que várias famílias não são indenizadas e, quando são, não se

leva em consideração as questões sociais e culturais do território, uma vez que, as

indenizações se dão a partir da avaliação das benfeitorias e pelo valor de mercado das terras.

Desta forma, o grande antagonismo dessas reconfigurações, destruições e desconstruções é a
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impressão dada ao novo, deixando a população local e a flutuante38 sem referencial, sem

identidade e sem valor simbólico, vivendo em uma transgressão e agressão ao seu modo de

vida que estava habituada. Sentem-se, assim, aprisionados, com menor liberdade de expressão

e vigiados pelos olhares de desconhecidos, como se estivessem confinados e fossem

expectadores de suas próprias vidas, no mundo da UHE.

Em termos gerais, a territorialidade tem como intenção produzir, influenciar ou

controlar as pessoas, os fenômenos e as relações por meio da delimitação e da defesa de uma

determinada área geográfica, um território, que envolve não apenas ação no presente, mas

também no futuro por parte de indivíduos ou grupos que estejam exercendo o controle (SACK,

1986).

Não existe, portanto, um consenso sobre a percepção de que diversos protagonistas

que integram e interagem no processo de implantação de UHE, tendo em vista que as

situações afloradas têm sempre dois lados: o dos atingidos e do empreendimento que visa o

lucro e não atende aos abaixo assinados, ofícios e requerimentos documentais ou verbais para

resolver pendências do EIA/RIMA. Há duas versões – a da empresa e a dos moradores – e

duas formas de atuação: a da Comunidade que (Re)Existe e se organiza para continuar em seu

território; e a dos agentes públicos e privados que justificam a ação do empreendimento

hidroelétrico e criam resistência para atender os direitos as comunidades atingidas.

A iminente deterioração de suas condições de vida, do modo tradicional e da

identidade são sentidas e vividas pelos atingidos que, desapropriados, têm perdas materiais e

imateriais, sendo expulsos dos locais de moradia, repercutindo no desaparecimento das

referências de vida desenvolvidas ao longo da história, bem como as relações de vizinhança e

a proximidade com as famílias do território. Para García-Vieira (2000), os atingidos pelos

projetos hidrelétricos são os primeiros a acreditar nos impactos positivos pela sua viabilidade

econômica, pela geração de energia e pelo recebimento de royalties para os municípios.

O conceito de atingido, de acordo com Vainer (2003, p. 79),

[...] é uma noção que não é meramente técnica e nem estritamente econômica, um
conceito em disputa que diz respeito, de fato, ao reconhecimento, leia-se legitimação,
de direitos e de seus detentores, ou seja, estabelecer que determinado grupo social,
família ou indivíduo é ou foi atingido por um determinado empreendimento
significa reconhecer como legítimo e, em alguns casos, como legal o seu direito a
algum tipo de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação não
pecuniária.

38 População Flutuante: é o conjunto de indivíduos presentes no território na data de referência, por um período
de curta duração, por motivos recreativos, de turismo, visita a familiares ou de negócios (ZUANAZZI, 2016).
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É importante esclarecer as diferenças entre as noções de inundado e atingido, pois não

leva em consideração que mesmo indivíduos não inundados podem se submeter a danos

importantes no processo de construção de barragens como, por exemplo, os pescadores que,

mesmo não se enquadrando na categoria de inundado, são atingidos, uma vez que, com a

implantação de uma barragem e com o alagamento do rio, ficam sem como prover o seu

sustento.

O território desconhecido e as novas territorialidades remetem a incursão de como o

território reagiu às mudanças da relação dos sujeitos com a base territorial no período de

implantação e pós-implantação da UHE. Por isso, apontamos algumas questões da separação

entre aparência e essência, sujeito e objeto, objetivo e subjetivo, racional e irracional.

No bojo destes dados, metamorfoseamos o território, as territorialidades no espaço e

tempo, ou seja, os territórios antes e depois da UHE e durante o processo de adaptação (2009

a 2018), ressaltando como as alterações na Vila de São Francisco do Iratapuru foram sentidas,

vividas e observadas pelos moradores em um território novo, desconhecido e imposto pela

UHE. Assim, a interpretação dos dados partiu da cartografia social (Figura 35) em que são

identificadas as lembranças do antigo território e como exaltam, nos desenhos, o sentimento

de pertencimento e, dessa forma, um resgate da tradição e dos geossímbolos tecendo a rede

das relações afetivas.

Os sujeitos, com a cartografia social (Figuras 33 e 34) expressaram suas preocupações

com a manutenção das tradições, com a ligação deles com o rio e com a floresta, com o

extrativismo da castanha (os que estavam diretamente envolvidos nessa atividade), com as

festas religiosas, com os ritos, com os saberes/fazeres aprendidos com os antepassados e com

a territorialidade: ser e pertencer a um território identitário.

A cartografia social, é uma metodologia, para se ler a descrição do território e da

territorialidade e as transformações percebidas e vivenciadas, pelos sujeitos. Para Almeida

(2010), o propósito da cartografia social é criar condições para que expressem o que de fato é

relevante para eles, o que consideram essencial na natureza e na vida cotidiana.

Figura 33 – Cartografia Social das territorialidades da antiga e nova Vila.
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Fonte: Autora – Pesquisa de campo, 2017.

Figura 34 – Cartografia social dos territórios recriados.

Fonte: Autora – Pesquisa de campo, 2017.

Pode-se observar que a manifestação empírica sobre as territorialidades do antigo e do

novo território são descritas na organização da unidade vivível, das trajetórias lógicas e

históricas que as caracterizam, tanto no plano simbólico (rio e floresta), como no material e
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estrutural das novas casas, caracterizando o novo território como distante do que viveram nas

palafitas.

De acordo com Turco (1984), para passar do mundo material ao mundo mental das

imagens artísticas das paisagens, é necessário considerar a natureza da imaginação no plano

histórico e, só assim, podemos analisar e representar o território e a territorialização.

Raffestin (1993; 1978) diz que a territorialidade é compreendida como relacional e

dinâmica, mudando no tempo e no espaço e conforme as características de cada sociedade.

Um aspecto a ser destacado é que o novo território, para os moradores, foi construído pela

apropriação do território e produzido pelos invasores, como a Empresa Construtora, o Estado

e os trabalhadores – população flutuante são chamados pelos moradores, cimentada nas

relações de poder assimétricas e sem relação direta com o meio natural, rompendo os limites

da sincronia histórica, do tradicionalismo e aumentando as desigualdades materiais e

imateriais.

As múltiplas territorialidades fizeram parte dos registros fotográficos e das análises

documentais, diferenciando o velho território e o novo território, não só da antiga e nova Vila.

No que tange as identidades, os modos de viver e produzir, o que praticavam antes e que não

conseguem mais na atualidade, a territorialização do imaterial, em uma movimentação

desenfreada de novas rotinas, deixando o mais importante como uma prática impossível ou

ultrapassada, a exemplo da dinâmica com o rio e a floresta para as ações simples, essenciais

(Figuras 35 e 36).

As territorialidades são instituídas por sujeitos sociais e significam ter poder e

autonomia para estabelecer determinado modo de vida em territórios sobrepostos, dando

continuidade à reprodução material e simbólica deste modo de vida com valor particular pelos

membros de uma coletividade (LOMBA et al, 2014).

Para o morador 04 as territorialidades determinaram as comparações entre os

territórios (antes e depois da implantação da UHE de Santo Antônio do Jari) e o sentimento de

incerteza sobre o futuro:
[...] Eu não sei o que será dessa comunidade. As coisas estão mudando e minha
preocupação é como resistir e manter em pé nossa natureza. É um desafio grande
que estamos enfrentando e pela falta de apoio, estamos abandonados nesse novo
lugar. Uma das poucas coisas que se levou disso tudo, é como lidam com as
situações de hoje e já esperadas para o futuro.



141

Figura 35 – Cotidiano no território antigo: a vida com o rio.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2015.

Figura 36 – Uso do território antigo: a vida com a floresta.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.
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A territorialidade, contínua ou descontínua, de um grupo social promove a

(Re)Existência que, no processo de territorialização, desterritorialização, a reterritorialização

mostra as possibilidades de reprodução da vida e da identidade e de continuar a luta contra as

desigualdades.

A relação de afetividade dos indivíduos da Comunidade com o que viveram advém do

significado existente ao cenário físico (território material e natural) e das atividades ali

desenvolvidas, de propósitos próprios, construídas durante um longo tempo de contato e com

envolvimento de enraizamento, em uma relação valorativa de memórias e sentimentos

intrínsecos. Dessa forma, nenhuma ação compensará ou reconstituirá o cotidiano de uma

população atingida, pois viver entre dois territórios fez surgir ressentimentos, impotência,

indignações, experiências negativas, expressões de hostilidade, repulsa e desordem.

Na fala dos moradores 03 e 05, percebe-se esse sentimento:

[...] Lá estava bom, mas queríamos algo melhor. Aí eles chegaram aqui e
prometeram água encanada e energia elétrica 24 horas. Quem é que não quer? Todos
os moradores apoiaram, porque a ideia era boa demais. Mas não tivemos nada disso
e hoje vivemos nessa situação pior do que era lá na beira.

[...] Promotor, esse Engenheiro está falando menos verdade, cadê a energia que eles
prometeram para gente? Vivemos hoje em um rio, me desculpe a expressão, mas um
rio de merda. Antes eu tinha o rio, hoje eu não tenho nada, só problemas deixados
pela Empresa.

Para Sack (1986), a territorialidade é uma estratégia para criar e manter grande parte

do espaço geográfico (território e lugar) por meio do qual experimenta-se o mundo e pode-se

dotá-lo de significados. O desafio é reencontrar o lugar, ainda que, entre dois territórios,

encontrar o lugar.
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“Nunca na história da humanidade houve
condições técnicas e científicas tão
adequadas a construir o mundo da
dignidade humana, apenas essas condições
foram expropriadas por um punhado de
empresas que decidiram construir um
mundo perverso.”

Milton Santos, 2008.

Vista dos dois territórios – UHE Santo Antônio do Jari e Vila de São Francisco do Iratapuru
Fonte: Arquivo da COMARU.

CAPÍTULO 4

ENTRE DOIS TERRITÓRIOS: CADÊ O MEU LUGAR?

Neste capítulo, faremos uma descrição da RDSI apresentando informações que

caracterizam a região onde se insere com a finalidade de melhor contextualizá-la e

compreender sua importância, realidade e implicações territoriais que lhe foram trazidos pela

implantação da UHE de Santo Antônio do Jari.
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4.1 Quão velho é o novo?

Segundo Barbosa (2001), as razões apontadas pelo Poder Executivo do Estado do

Amapá para o encaminhamento do Projeto de Lei de Criação da RDSI do rio Iratapuru a

Assembleia Legislativa foram:

1) Colocar em prática os pressupostos contidos na Convenção sobre a Diversidade

Biológica (CDB) na Convenção Climática, no Capítulo 15 da Agenda 21 no

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA), e no Capítulo VI

do Título III do Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá;

2) Evitar conforme alerta dado pela comunidade científica sobre a perda da

biodiversidade e suas consequências globais, particularmente nas regiões tropicais,

e as consequências da explosão populacional e da desigualdade social;

3) Garantir a utilização econômica da biodiversidade em um ritmo e forma que

mantenham seu potencial para atender as necessidades das gerações futuras;

4) Sensibilizar a população do Amapá sobre os problemas do efeito estufa e o papel

da Floresta Amazônica na redução destes problemas;

5) Efetivar um programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PP-

G7) conforme seu Subprograma Política de Recursos Naturais no sul do Amapá;

6) Preservar o Domínio Floresta Amazônica Densa, cujos percentuais de proteção por

unidades de conservação no Amapá são de apenas 8%;

7) Consolidar e reconhecer a situação fundiária na gleba do Iratapuru – bacia do rio

Iratapuru, que se encontra regularizada e matriculada no cartório de registros de

imóveis em favor do Estado;

8) Observar o Parecer do Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado do Amapá

(ZEE-AP) sobre a vulnerabilidade natural à erosão e suas limitações e potenciais

naturais;

9) Incentivar e apoiar os Poderes Públicos do município de Laranjal do Jari; e,

10)Atender os interesses das populações tradicionais extrativistas que ocupam a área e

manejam a castanha-do-Brasil há décadas.

Por ser uma unidade de conservação de uso sustentável, a RDSI precisa compatibilizar

a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais,

mantendo a diversidade biológica e os recursos genéticos do território e os recursos hídricos,

protegendo espécies ameaçadas de extinção e contribuindo para a preservação e a restauração

da diversidade de ecossistemas naturais, seguindo os princípios e as práticas de conservação
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da natureza no processo de desenvolvimento, além de proteger os recursos naturais

necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente (JGP, 2002, grifo

nosso).

A seguir, são transcritos os artigos da Lei do SNUC (BRASIL, 2000) que tratam sobre

as RDS’s:

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga
populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às
condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção
da natureza e na manutenção da diversidade biológica.
§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar
a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos
naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o
conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas
populações.
§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as
áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário,
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
§ 3º O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo
com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica.
§ 4º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho
Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído
por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das
populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e
no ato de criação da unidade.
§ 5º As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável
obedecerão às seguintes condições:
I – é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os
interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;
II – é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza,
à melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental,
sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da
unidade, às condições e restrições por este estabelecida e às normas previstas em
regulamento;
III – deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da
população e a conservação;
IV – é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime
de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis,
desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.
§ 6º O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as
zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores
ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.

No Brasil, existem, atualmente, 36 Reservas de Desenvolvimento Sustentável que

somam uma área de 11.874.900,5 milhões de hectares (Quadro 07). A RDSI participa com

806.184 ha ou 6,78% da área total desta categoria de manejo. Neste sentido, como se observa,

96% da área protegida nesta categoria de manejo situa-se no bioma Amazônia.
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Quadro 07 – Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Brasil.

RDS Área (ha) Localização UF Nível Criação
Alcoçaba 36.128 Novo Repartimento

Tucuruí
PA F Lei nº 6.451/2002

Amanã 2.313.000 Codajás, Maraã,
Barcelos e Coaraci

AM E Decreto nº
19.021/1998

Aripuanã 224.291 Apuí AM F Decreto nº
24.811/2005

Aventureiro 1.910 Ilha Grande RJ E Lei nº 6.793/2014
Barati 113.606 Apuí AM F Decreto nº

24.813/2005
Barra do Una 3.253 Peruíbe SP E Lei nº 12.406/2006

Barreiros/Anhemas 3.175 Barra do Turvo SP E Lei Estadual nº
12.810/2008

Canumã 22.355 Nova Olinda do Norte,
Borba

AM F Decreto nº
25.026/2005

Concha D’Ostra 953,5 Guarapari ES E Lei Estadual nº
8.464/2007

Cujubim 2.450.381 Jutaí AM F Decreto nº
23.724/2003

Despraiado 2.028 Iguape SP E Lei nº 12.406/2006
Igapó-Açu 394.623 Beruri, Borba e

Manicoré
AM E Decreto nº

28.420/2009
Ilha do Morro do

Amaral
690 Joinville SC M Decreto nº

20.321/2013
Itapanhapima 1.243 Cananéia SP E Lei Estadual nº

12.810/2008
Itatupã-Baquitá 64.735 Gurupá PA F Decreto nº

s/n/2005
Juma 589.611 Novo Aripuanã AM F Decreto nº

26.010/2006
Lavras 890 Cajati SP E Lei Estadual nº

12.810/2008
Mamirauá 1.124.000 Tocantins, Uarini,

Japurá, Maraã e Fonte
Nova

AM E Decreto nº
12.836/1990

Manguezal de
Cariacica

740 Cariacica ES M Decreto nº
49/2007

Matupiri 179.083 Beruri, Borba e
Manicoré

AM E Decreto nº
28.423/2009

Nascentes
Gerazeiras

38.177 Montezuma, Rio Pardo
de Minas e Vagem
Grande do Rio Pardo

MG F Decreto nº
s/n/2014

Papagaio 920 Anchieta ES M Decreto nº
5.772/2018

Piagaçu-Purus 809.268 Tapauá, Anori e Beruri AM E Decreto nº
23.723/2003

Pinheirinhos 1.531 Barra do Turvo SP E Lei Estadual nº
12.810/2008

Piraquê-Açu e
Piraquê-Mirim

1.651 Aracruz ES M Lei nº 3.739/2013

Ponta do Tubarão 12.960 Macau e Guamaré RN E Lei nº 8.349/2003
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Pucuruí-Ararão 29.049 Tucuruí e Novo
Repartimento

PA E Lei nº 6.451/2002

Quilombos de Barra
do Turvo

5.826 Barra do Turvo SP E Lei Estadual nº
12.810/2008

Rio Amapá 216.109 Manicoré AM E Decreto Estadual-
2015

Rio Iratapuru 806.184 Laranjal do Jari, Porto
Grande, Pedra Branca
do Amapari e Mazagão

AP E Lei Estadual nº
392/1997

Rio Madeira 283.117 Manicoré, Borba e
Novo Aripuanã

AM E Decreto nº
26.009/2006

Rio Negro 1.013.086 Iranduba, Manacapuru
e Novo Airão

AM E Lei nº 3.355/2008

Tupé 11.973 Manaus AM M Decreto nº
8.044/2005

Uacari 632.949 Carauari AM E Decreto nº
25.039/2005

Uatumã 424.430 São Sebastião do
Uatumã e Itapiranga

AM E Decreto nº
25/2004

Varedas do Acari 60.975 Chapada Gaúcha e
Urucuia

MG E Decreto nº
s/n/2003

Total 11.874.900,5
Legenda: SN (Sem número), F (Federal), E (Estadual) e M (Municipal).
Fonte: Adaptado de MMA/SNUC (2015).

O Art. 23 da Lei do SNUC trata da cessão de posse e uso das áreas das RDS’s, que

será regida por um contrato que implica em conservar, proteger e recuperar os ecossistemas

naturais da UC, proibindo o uso de espécies ameaçadas e danos aos seus ecossistemas, além

do uso de práticas danosas ao meio ambiente. Por fim, o contrato de concessão de direito real

de uso e o termo de compromisso firmado com as populações tradicionais devem estar de

acordo com o plano de manejo, devendo ser revistos, se necessário, consoante o Art. 13 do

Decreto n. 4.340/2002.

A lei de criação da RDSI define, em seu Art. 3º, que o manejo e o gerenciamento

deverão utilizar como instrumentos e medidas o zoneamento ambiental, o plano de manejo, a

cooperação interinstitucional, o controle de acesso aos recursos genéticos, a equidade no

rateio dos benefícios do uso da biodiversidade, o licenciamento ambiental e o estabelecimento

de diretrizes, normas e critérios de conservação dos recursos naturais.

Seu entorno imediato é formado pelas UC’s Reserva Extrativista do Rio Cajari,

Estação Ecológica do Jari, Reserva Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo, Terra

Indígena Wajãpi, Floresta Estadual de Produção e Assentamento Extrativista Maracá (Figura

39).
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Figura 37 – RDSI do Iratapuru e seu entorno

Fonte: MMA/SNUC (2015).
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Quadro 08 – Áreas protegidas confrontantes com a RDSI do Iaratapuru.

Área
Especial

Categoria
de

Manejo

Domínio Área (ha) Criação Divisa
comum
(km)

Descrição geral dos
limites

Estação
Ecológica do
Rio Jari

PI F 232.144
Decreto
Federal nº
87.092/1984

76
Divisa seca 60 km
Rio Iratapuru 16 km

Reserva
Extrativista
do Rio Cajari

US F 504.733
Decreto
Federal nº
99.145/1990

- NA

Reserva
Extrativista
Beija Flor
Brilho de
Fogo

US M 68.524,20
Decreto
Municipal
nº 139/2007

47
Rio Riozinho (3km)
afluente margem

direita
Divisa seca 12 km
Rio Braço Norte e
Rio Cupixi 35 km

Terra
Indígena
Wajãpi

NA F 607.017,24 DI 85
Igarapé Murucu

37 km
Divisa seca 23km
Rio riozinho e
afluentes 25 km

Floresta
Estadual de
Produção
Bloco II

US E SI Lei Estadual
nº

1.028/2006

112
Afluente margem
direita do rio Cupixi

19 km
Divisa seca 93 km

Assentamento
Extrativista
Maracá

NA F 569.208,54 DI SI Rio Jari 126 km

Floresta do
Paru (PA) US E 3.612.914

Decreto
Estadual nº
2.608/2006

126 Rio Jari 126 km

Legenda: PI (Proteção Integral), US (Uso Sustentável), NA (Não se Aplica), SI (Sem Informação), M
(Municipal), E (Estadual), F (Federal), DI (Decreto Indeterminado).
Fonte: Adaptado de SEMA (2001).

As áreas confrontantes e do entorno da RDSI são ocupadas por povos e comunidades

tradicionais que usam os recursos naturais da terra (território tradicional) e dos rios de

maneira bastante singular. Para Brandão (2010), as populações tradicionais apresentam um

modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais com tecnologias de conhecimentos

ancestrais, constituindo uma economia de base sustentável e com formas fortes de

convivência sociocultural com o território.

Um território tradicional é entendido como o território necessário à reprodução

cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, como condição para sua

reprodução cultural, social, religiosa e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e

práticas geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 2007).
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Assim, a visão territorial das UC’s, a exemplo da RDSI, tem um significado ainda

mais forte e sensato sobre a proteção e a preservação integrada da natureza, do homem, da

tradição (valores simbólicos – materiais e imateriais) e da territorialidade socialmente

construída. Ela é o componente geográfico chave para se entender como a sociedade e o

espaço ali estão interconectados (SACK, 1986).

Como compreender quão velho é o novo dos territórios? Como ficou a sua

configuração? Como ficaram as dimensões dos territórios? Como ficaram as territorialidades

na RDSI, como na Vila de São Francisco do Iratapuru, com a implantação da UHE de Santo

Antônio do Jari? Houve a permanência ou não da cultura tradicional na reestruturação das

relações com outros sujeitos? Como ficaram os direitos dos moradores?

Durante a fase da coleta de dados, soube-se que a pergunta “cadê o meu lugar?” foi

feita por uma criança (em 2017, tinha 6 anos) ao seu avô, S. A., que descreveu a cena: “Um

dia estava deitado na rede e minha neta chegou e disse: “vô, cadê o Iratapuru, quero voltar

para lá, aqui não tô feliz”. Ele disse que então, olhou para ela, com lágrimas nos olhos e falou:

“filha, estamos no Iratapuru, aqui é o nosso lugar” e ela, rapidamente, respondeu: “não, vô,

aqui não é o meu lugar!””

Meu lugar o velho território, a Vila de São Francisco do Iratapuru, na RDSI, a partir

de 2009, vai ocupar um novo território devido a construção da Usina Hidrelétrica de Santo

Antônio do Jari. Um dos dilemas relatados e observados na pesquisa sobre a dicotomia é

como as dimensões do que é tradicional e moderno não existem mais, a multiterritorialidade39

das manifestações entre a fixidez e a mobilidade são problemáticas enfrentadas, pois os

jovens, ao terem contato com outros sujeitos na fase de construção da nova Vila, anseiam pelo

moderno, pelas variabilidades da comunicação e do sistema capitalista, tendo como resultado

implicações diversas na realidade dos atingidos.

O (des)envolvimento revelou-se como um entrave para o crescimento econômico no

novo território, uma vez que, a configuração originária vem sendo alterada por novas

dimensões na economia, no ambiente, no social e no cultural identitário. Ao longo desses

últimos anos (2014 a 2018) foi afetada a concepção dos moradores sobre o território como um

conjunto de recursos capazes de prover, sustentar e manter a vida e o bem-estar dos homens e

das mulheres na RDSI. A concepção antiga que é dialeticamente movimento, vem sendo

39 Multiterritorialidade: experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma
territorialização efetivamente múltipla, é um processo de territorialização que parte do nível individual ou de
pequenos grupos, toda relação social implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes
territórios (HAESBAERT, 2004)
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substituída pela desmaterialização das formas de existência no velho território e parecem não

ser suficientes no novo, pois ainda não estão dadas no novo território.

Observaram-se muitos jovens e adultos envolvidos com o alcoolismo que, segundo os

relatos, deve-se à falta de perspectiva e oportunidades. O novo não se tornou velho, mas o

lugar ainda não foi aceito pelos moradores que associam sempre essa fase, a pós-implantação

da UHE, como um dos piores momentos da história da Comunidade, e enumeram os

problemas de epidemias, ausência de saneamento básico, ausência da coleta de resíduos

sólidos, entre outros.

Os moradores da Vila de São Francisco, depois da implantação (2011 a 2015 – Figura

38) da UHE de Santo Antônio do Jari sofrem primeiro e imediatamente as implicações

territoriais da chegada do capital para a exploração dos recursos naturais que empobrece o

lugar.

Figura 38 – Territorialização da UHE de Santo Antônio do Jari - fase de implantação.

Fonte: Arquivo do Consórcio EDP, 2016.

Em 2011, as primeiras interferências nos territórios já eram visíveis, com a abertura

dos acessos na floresta para a instalação do canteiro de obras surgiram novas estruturas

(alojamentos e escritórios) e começou o desvio do rio. Então, ao passo que a obra ia evoluindo,

os moradores iam se perdendo no novo território, ainda que, até 2011, as interferências na

imaterialidade da vida não tivessem tão perceptíveis quanto as da materialidade espacial.
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A chegada dos primeiros equipamentos não foi nada fácil, pois para se chegar ao sul

do Amapá, a partir de Macapá, deve-se, primeiramente, acessar a sede do município de

Laranjal do Jari pela rodovia federal BR-156, numa distância total de 220 km de estrada de

terra (sem pavimentação), com muitos atoleiros na época da chuva (Figura 39), ou por barco

pelos rios Amazonas e Jari numa distância total de 316 km.

Figura 39 – Acesso a Laranjal do Jari.

Fonte: claynews.blogspot.com. Acesso: março, 2019.

Antes da construção da UHE de Santo Antônio do Jari, a viagem de Laranjal do Jari à

Vila de São Francisco do Iratapuru podia ser feita pela travessia da margem direita do rio Jari

para Monte Dourado-PA e, depois, seguir por estradas não pavimentadas da empresa Jari

Celulose, em direção ao norte, por cerca de 50 km até a localidade de Porto Sabão, situada na

margem direita do rio Jari, à montante da Cachoeira de Santo Antônio, de onde se continuava,

navegando pelo rio Jari por cerca de 9 km.

Após a construção da barragem e com a inundação do Porto Sabão pela construção da

UHE Santo Antônio do Jari, para chegar a Laranjal do Jari, os moradores da Vila de São

Francisco do Iratapuru, foram obrigados a traçar uma nova rota, com parte do percurso sendo

realizado em propriedade particular da empresa (Figura 40), em cerca de 40 km (40 minutos,

http://claynews.blogspot.com/2014/07/estrada-do-jari-intrafegavel.html
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aproximadamente) pelo rio Jari até a divisa da RDSI e, depois, mais 30 minutos até a

Comunidade, caminho realizado pela pesquisadora na fase da coleta de dados.

Figura 40 – Acesso passando por área de propriedade particular, onde a entrada é proibida.

Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.

De 2012 a 2014, de acordo com os relatórios da empresa (disponíveis no site oficial

www.infoinvest.com.br), foram realizadas a instalação de equipamentos, a concretagem, a

construção da casa de força da barragem e das moradias para as famílias afetadas, como

cumprimento do acordo firmado. O Projeto Básico Ambiental (PBA) previa o monitoramento

climático, recuperação de áreas degradadas, programas ambientais de capacitação da mão de

obra local, programa de saúde, conservação da flora e preservação da fauna. Não se pode

perceber se essas ações foram implementadas, até porque gestores da Empresa se negaram a

responder os contatos da pesquisadora.

A implantação da UHE Santo Antônio do Jari não se restringiu a problemática da

fragilidade do EIA/RIMA e da ausência de cumprimento do PBA, percebendo que os

conflitos entre o novo e velho estão pautados na interferência que a Empresa exerceu no

território tradicional, culminando na reconfiguração do modo de vida tradicional (direito dos

moradores) com territorialidades recriadas pela desterritorialização e reterritorialização.

Nesse novo território constituído (conforme as entrevistas com moradores e aplicação

do questionário) 97% dos sujeitos da pesquisa definem como injusto e contrário ao modo de

vida amazônico, no qual os “intrusos” (EDP) instauraram o caos.
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4.2 O dilema da desterritorialização e a reterritorialização

As divergências e as convergências do novo e do velho territórios são marcadas pela

territorialização da UHE, a desterritorialização dos moradores da Vila de São Francisco do

Iratapuru e a tentativa de reterritorialização. Desse modo, vale ressaltar como as dinâmicas

territoriais foram responsáveis pela transformação espacial, não apenas da ineficiente

infraestrutura das novas moradias que, por si só, já são empecilhos à qualidade de vida dos

moradores, mas viram-se controlados pela introdução de pensamentos modernos, como um

aculturamento ao desconhecido, causando desequilíbrios na organização social e gerando

incertezas sobre o futuro da vida na nova Vila.

Na sociedade, a opção do “primeiro” território, o território como abrigo, é fundamento

mínimo da reprodução física cotidiana (HAESBAERT, 2004). Nesta perspectiva, já esboçadas

as dimensões entre os territórios – o implantado pela UHE (nova Vila) e o sagrado (antiga

Vila) –, podemos antever que as dinâmicas estruturais, materiais e imateriais seguem direções

para alguns dos entrevistados sem nenhuma lógica aparente. Entretanto, seguem, a priori, a

preponderância da heterogeneidade, não sendo mais dois territórios e, sim, apenas um, com a

ideia do passado e do presente, do que tinha e do que não tinha, para que pudéssemos avaliar

as implicações territoriais dessa desterritorialização nas identidades, seja pela tecnologia, seja

pela atividades, ditas modernas, implantadas na floresta.

Não há novo território sem a saída do velho território, ou seja, a desterritorialização

leva os sujeitos a se reterritorializarem em outra parte (DELEUZE, 1988). Esse movimento de

desterritorialização, no sentido de que seus territórios “originais” se desfazem

ininterruptamente pela ação dos sistemas maquínicos que a levam a atravessar, cada vez mais

rapidamente, as estratificações materiais e mentais (GUATTARI; ROLNIK, 1996).

Neste processo de mudança, além de alterações patrimoniais (novos proprietários),

pois possuem documento de uso do território e morfológicas (nova geomorfologia, novo

regime hídrico etc.), instauram-se novas dinâmicas socioeconômicas, novos grupos sociais

emergem na região de implantação, novos interesses e problemas se manifestam (VAINER,

2008). Esse desconexo território, tido como imposto e recriado, materializa as realidades

geográficas com e sem estereótipos, direcionados aos desdobramentos do que é verdadeiro e

não utópico, dos contrapontos e contraditórios, das ações e reflexões, valorizando o



155

conhecimento empírico e acadêmico em uma realidade social viva, pois a tese é escrita

sincronicamente com o aparecimento de novos acontecimentos e posicionamentos.

Posto esse quadro, a população atingida é obrigada a restabelecer as suas relações

sociais. E não é apenas isso! É-lhes retirado o necessário à sobrevivência: “terras e territórios,

meios e condições de existência material, social, cultural e política” (MARTINS, 1993, p. 63).

As colocações recentes, as observações diretas e a interpretação da imersão no território (sem

fronteiras e delimitações), por meio dos causos contados em performatividades baseadas na

história de vida, ultrapassaram o senso comum da prática do trabalho de campo, dando-nos

condições de enxergar a realidade do olhar, do escutar, do dia a dia, das rotinas, do cotidiano,

das labutas, dos encontros, reencontros e desencontros, da participação efetiva e afetiva,

possibilitando-nos o reconhecimento dos pormenores e das mensagens subliminares.

Dessa forma, “[...] os territórios perdem as fronteiras, mudam de tamanho dependendo

do domínio tecnológico de um grupo ou de uma nação, e mudam, consequentemente, sua

configuração geográfica” (SPOSITO, 2004, p. 114). Assim, esse envolvimento com os

sujeitos da pesquisa nos concedeu a autonomia de ir e vir, de sermos vistos como um deles, de

frequentarmos espaços de vivência, lazer e descontração (Figura 41). Oportunizou-nos,

também, sem máscaras e constrangimentos, o sentimento de pertença e o comprometimento

em tratar sobre o que os incomodava, o que os importunava e, principalmente, o que os

distanciavam do antigo território.

Figura 41 – Novas atividades no modo de vida da nova Vila de São Francisco do Iratapuru
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Fonte: Vinícius Campos – Pesquisa de Campo, 2017.

Buscando superar as generalizações do primeiro contato (a primeira impressão),

lapidando as falas improvisadas, observando as dinâmicas investigadas em dois momentos,

um de perto e com sentimento de pertença ao território e, em outro, como expectador que, de

longe, amplia a visão por desvendar o simbólico sem juízos de valor, e, assim, juntar o

conhecer e o conviver com a ciência geográfica.

No novo espaço social do novo território, tão perto do velho, que não existe mais, a

maioria dos moradores passaram a se sentir “estranhos no seu próprio ninho” em decorrência

dos conflitos de poder, a destruição simbólica da desconstrução da identidade. Nessa situação,

há que também se reconstruir a identidade. Castells (2008) entende que o processo de

construção de identidade, portanto, de reconstrução também, deve considerar o caráter

histórico, contextual e relacional, compreendendo o quê e para quê tudo acontece. Mas, isso

requer tempo – e algumas atitudes.

Nas falas transcritas dos moradores 01 e 02, busca-se entender o novo território, mas o

velho ainda existe, está “impregnado” na identidade.

[...] A falta é grande, do rio. Aqui é muito calor, quando estávamos na beira, saímos
de casa e tínhamos água para diminuir o calor e fazermos uso de um bem que é
nosso! (...) Eu não me lembro o dia que eles me perguntaram aonde eu queria viver.

[...] Eu sou o primeiro morador. Moro aqui desde 1988, e tudo o que eu queria hoje é
voltar para o meu lugar. Lá eu era muito feliz e hoje choro de saudade.

Nesse sentido, as implicações territoriais da construção da Usina Hidrelétrica de Santo

Antônio do Jari não atingem apenas o lado visível, o lado imediatamente perceptível e

mensurável da vida.

Assim, nos processos de territorialização e desterritorialização pode existir a perda da

identidade e dos sentimentos (referenciais) com o novo. De acordo com Haesbaert (2005), as

perdas de seus referenciais espaciais ocasionam um desenraizamento, uma desestruturação da

comunidade e da família, bem como, o esfacelamento da identidade individual e coletiva dos

sujeitos. Essas representações identitárias foram negadas pela empresa que, ao desconsiderar a

organização espacial dos vizinhos e familiares, rompeu com a dinâmica cotidiana dos

moradores e recriou situações discordantes, sejam por pedaços de terra ou por novos

problemas, como a poluição sonora pela disposição das moradias, violando o sossego, e a

proposta de uma vida melhor.
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O morador 06 mostrou bem essa situação: “Está muito difícil gerir o conflito por terra

(nos castanhais e na Vila) e a cada dia vai diminuindo a harmonia estamos em tempos de crise

e de distanciamento do que é nosso.” Fica evidente, nos casos de desterritorialização, a

exclusão social vinculada, indissociavelmente, as implicações e às dinâmicas, em maior ou

menor intensidade, uma vez que estão dilacerados dos espaços, subordinados aos poderes

políticos e condicionados (quando não direcionados) à reformulação de muitas estratégias

identitárias (HAESBAERT, 2003).

Essas manifestações, em diversas esferas, significam que o deslocamento das famílias

alterou acentuadamente as condições de isolamento e de estranhamento dos indivíduos, das

famílias, dos grupos e das classes que, descontentes com a situação e com a empresa,

tendenciaram a sair do território (mobilidade já anunciada nos parágrafos anteriores), o que,

inclusive, causou implicações na perda das lembranças, da memória de uma vida que para

eles já não existe mais.

Neste sentido, Azevedo (2002, p. 67) aponta que:

[...] são identificados como impactos sociais o deslocamento forçado de populações,
a perda de cultura e atividades tradicionais, o surgimento de doenças provocadas
pelo aumento de populações de vetores, distúrbios sociais decorrentes do grande
fluxo de trabalhadores que, durante curto período de tempo, trabalham nas obras de
engenharia ou em razão do estabelecimento de novas populações nas áreas
modificadas (não submersas), acarretando aumento de taxas de alcoolismo,
prostituição, violência e perda de valores culturais e religiosos, além da perda do
patrimônio cultural, especialmente sítios históricos, arqueológicos, paleontológicos e
religiosos, comumente encontrados às margens de rios e que são submersos ou
destruídos pela construção.

A territorialização da hidrelétrica gerou insegurança, em todos os sentidos, o que fez

com que os sujeitos, não entendessem o significado e o sentido do que foram, do que eram, do

que são e do que serão. Consoante Holzer (1997), o homem, como sujeito, reflete sobre o

mundo sensível e interpreta suas experiências, com ações e reações, e por meio de lembranças

coletivas e mecanismos colaborativos, transforma o que o incomoda para tomar controle de

sua vida e de seu território. Assim, é possível sim, retomar o controle de sua vida e de seu

território num processo coletivo de reafirmação identitária, de (Re)Existência.

Os moradores do Iratapuru buscam, desta maneira, estratégias como a permanência de

ritos e festas para não se perderem de suas trajetórias e, assim, encontrarem mecanismos em

auto reafirmação, como pertencentes a um lugar – mas não qualquer lugar, o seu lugar –, em

que possam resgatar suas raízes e, então, (Re)Existirem às transformações impostas. Para eles,
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a página foi virada ainda em 2018, e pretendem, em suas ações coletivas, escrever uma nova

etapa desta história de transformações no território e na construção de novas territorialidades.

A identidade é percebida, sobretudo, quando grupos sociais que se encontram em

condições desvalorizadas constroem uma resistência baseada nos próprios ideais e princípios,

sendo capazes de construir uma nova realidade, redefinindo seu papel na sociedade

(CASTELLS, 2008; CRUZ, 2008). Para a moradora D. L.: “A gente vai ter que resistir! Já

cedemos demais saindo das nossas casas para atender a esse projeto, que dizem que é

progresso e melhoria, mas na realidade só destrói o que era bom”.

Nesta última fala, vários elementos são demonstrados sobre o território e os elos

materiais e imateriais do antigo abrigo, permitindo-nos admitir que a desterritorialização das

famílias desrespeitou os direitos dos moradores e descaracterizou as tradições, assim como

com os elos com aquilo que eles consideravam como bom.

Os moradores 01, 02, 03 e 04, frisaram que o antigo território foi herança de seus pais

ou avós, de quando ainda eram jovens. Desta maneira, as mudanças que ocorreram nos

fizeram perceber que somos ligados a tudo que vivemos, somos beiradeiros40 (Figura 42),

mesmo que os outros não entendam o que é isso: nosso modo de viver é esse ao lado rio.

Figura 42 – Modo de vida dos sujeitos - viver às margens do rio.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.

40 Beradeiros: modo de vida do povo da floresta que mora as margens do rio (RIBEIRO, 1995).
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Seguindo essa interpretação, Bosi (1994, p. 44) relaciona os discursos como um

caminho refeito pela memória ao passado, sendo como mecanismo contínuo relacionando

“ação e reação sobre o ambiente” social em que viveu até a chegada à terra que está sendo

forçada a deixar. Em uma balança sobre as implicações negativas e positivas, quase sempre

tende, desfavoravelmente, para o sujeito local, o atingido, por mais estruturados que pareçam

ser os programas de compensação de implantação dessas usinas, sempre desconsideram os

direitos dos indivíduos pela imposição de que necessitam dos recursos hídricos dos rios para

gerarem energia elétrica.

Explicitamente, a construção da (Re)Existência na Comunidade Tradicional do

Iratapuru ocorreu pela memória da importância e da lembrança do antigo (passado), bem

como pelas dificuldades, limitações, abandono, descaso e restrições que os moradores vieram

a enfrentar.

4.3 (Re)Existindo entre dois territórios para encontrar o lugar...

A pergunta para o morador 03: “qual sua expectativa daqui para frente, o que o senhor

pretende fazer para o futuro?”. A resposta: “Essa pergunta, sinceramente, é difícil. Hoje, eu

vivo entre o lá e cá: me refiro a essa angústia da antiga Vila e dessas novas casas, não sei

realmente o que será da Comunidade, já pensei em vender tudo e ir embora, mas eu não vou

fazer isso, não!”

É muito difícil a população afetada manter seus modos de vida, uma vez que, o tempo

do presente tende a se diferenciar do passado e do futuro e, por conseguinte, questionam-se

aspectos: temporais, físicos/naturais, as diferenças substanciais, as negligências, o poder, as

omissões, as produções e reproduções, o que se perde e o quanto se ganha – se é que existem

ganhos. Essas incertezas são, para os moradores, uma tormenta e, desistir, ainda é uma

possibilidade. Santos (2008, p. 29) defende “[...] que estamos sob a determinação de um

‘tempo despótico’, hegemônico, ‘responsável’ por temporalidades hierárquicas, conflitantes,

mas convergentes. O tempo do capital globalizado, capaz de impor-se aos demais, modificar

estruturas, reordenar territórios e promover novas dinâmicas socio territoriais”.

Nesse caso, as temporalidades entre os territórios estão associadas a visão de mundo,

as práticas, as relações com a natureza e ao modo de vida, além de como experimentam a

vivência e se identificam com as ditas estruturas. Grosso modo, é a forma como viveram o

passado, como vivem o presente e como se veem vivendo o futuro, não associado ao tempo,

mas ao valor dado a cada etapa e às formas de poder que possuem em cada uma delas.
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Para Neves (1996, p. 271), os territórios “[...] são espaços de ação e de poderes. Os

territórios contemporâneos têm diferentes inserções na globalidade que é historicamente

fragmentada”. Sendo assim, percebe-se que há uma ligação entre território e poder, mas

também é perceptível a ideia de apropriação do território, sendo que é esta apropriação que

transforma o território.

Mais do que contar histórias negadas e apresentar dados estatísticos, essa última parte

da tese, antes de trazer discussões sobre as implicações territoriais no jeito de fazer a luta, de

(Re)Existir em território inóspito, sem seguridade do mínimo, do básico e sem qualquer

projeção para a melhoria de vida e de realizar os apontamentos finais, intenta apresentar o

Quadro 09 que compara os dois territórios, uma síntese do que foi tratado na introdução e nos

capítulos da tese.

Quadro 09 – Territórios diferentes: antes e depois da UHE

Território 01 – Antes da UHE Território 02 – Depois da UHE
Vila – casas às margens do rio Iratapuru. Vila – casas construídas pela Empresa longe do

rio.
Ausência de sistema de captação e tratamento de
água.

Sistema de captação e tratamento de água sem
funcionamento. Moradores estão sem água em
suas casas.

Ausência do fornecimento de energia. Sistema fotovoltaico sem funcionamento,
moradores continuam sem energia e tiveram
prejuízos com aquisição de aparelhos, como
parabólicas, televisores, geladeiras.

Realização de festas tradicionais e eventos
religiosos ligados à Igreja Católica.

Introdução de outras ideologias religiosas, como
o Protestantismo, o que faz surgir conflitos
identitários.

Sem problemas com rachaduras nas moradias,
entupimentos de pias e vasos sanitários.

Presença de rachaduras nas novas casas,
inutilidade de banheiros e pias das cozinhas por
problemas sérios com entupimento e odor, o que
prejudica o bem-estar dos moradores em suas
próprias casas.

Ausência de saneamento básico. Sistema de fossas sem funcionamento,
transbordando nos quintais e trazendo doenças
para os moradores.

Sem posto de saúde. Posto de saúde, mas com parcos medicamentos e
sem a presença de médico.

Ausência de coleta de lixo. A proposta de gestão de resíduos não foi colocada
em prática e o lixo é queimado ou descartado na
floresta em buracos improvisados pela
Comunidade.

Escola era para ensino fundamental, mas o
ensino era deficitário pela falta de professores e
infraestrutura.

Reforma da escola, mas continua sem a oferta do
Ensino Médio e Técnico, proposta da empresa e
da SEMA.

Porto Sabão para o transporte de pessoas e da
castanha. Caminhão para escoamento da
matéria-prima.

A inundação do Porto Sabão encareceu o
transporte, pois as distâncias se tornaram maiores
e o transporte mais perigoso pelo curso d’água. O
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acesso é realizado por uma propriedade privada
da empresa, que não o autoriza. Ausência do
caminhão para escoar a matéria-prima.

Conforto térmico pela presença próxima de
árvores e do rio sob as palafitas.

Ausência de conforto térmico (ficou muito quente
nas novas casas).

Proximidade com o rio – manutenção da relação. Distância do rio, dificuldade para abastecer suas
casas para uso nas atividades domésticas e de
higiene pessoal.

Sossego. Poluição sonora e muitos conflitos com os
vizinhos.

Prática da pesca. Ausência de peixes que desapareceram depois da
inundação.

Presença das matas ciliares e nativas. Desmatamento e falta de preservação das matas
ciliares e nativas remanescentes.

Todos possuíam casas na beira do rio – antiga
Vila

Moradores que não foram contemplados com as
novas casas, passaram a viver em famílias com
mais de 12 pessoas e o espaço (infraestrutura) não
comporta.

Extrativismo da castanha. Inundação de áreas da extração da castanha.
Trajeto mais perigoso e transporte mais caro.
Dificuldade de alojamento nos castanhais, uma
vez que os igarapés que davam suporte estão
secos.
Nos anos de 2015 e 2016 a Cooperativa não
conseguiu cumprir o contrato com a empresa de
cosméticos pela falta de castanha.

Trabalho informal, extrativismo, pesca,
agricultura e Cooperativa.

Trabalho informal de curta duração na Empresa.
muitos pararam de extrair e beneficiar a castanha
e alguns não receberam os benefícios da empresa
(como férias). A pesca não pode ser mais uma
forma de sustento e muitos quintais que serviam
para agricultura ou não existem mais ou foram
inundados.

Campo de futebol (momento de interação e
lazer).

Inundação do campo de futebol com diminuição
de momentos em grupo na Comunidade.

Instalações ainda pequenas e sem maquinário na
COMARU.

Aquisição de maquinário para o beneficiamento
da castanha e que, sem energia, ficou mais cara a
produção, pois a Cooperativa arca com o óleo
para a produção. A construção da nova sede
aumentou o barulho para os moradores que
precisam conviver com os ruídos.

Poucas possibilidades de crescimento
econômico e desenvolvimento local.

Possibilidades de crescimento econômico e
desenvolvimento local. Importante destacar que
muitos moradores investiram em comércios para
atender a obra e no seu término tiveram prejuízos.

Qualidade de vida. Ausência de qualidade de vida pelos diversos
problemas que surgiram, bem como pelo descaso
da empresa, comprometendo a saúde e o bem-
estar dos moradores.

Fonte:Adaptado da EPE 2000 e 2008 – Autora, 2019.

Entre os dois (ou mais) territórios, cadê o lugar dos sujeitos? Durante as entrevistas e

as observações informais junto as pessoas afetadas pela construção da UHE de Santo Antônio
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do Jari tornou-se recorrente o choro, quando se lembravam de suas vidas antes da UHE e de

como tudo mudou. Segundo os moradores, a hidrelétrica ia se erguendo e suas vidas (modos

de vida) iam se desmoronando. Foram longas pausas, com mãos nos olhos enxugando as

lágrimas, se recompondo da dor (física e emocional) pela perda do lugar. Essa situação afetou,

sem dúvida, os mais velhos com maior intensidade.

O morador 01 afirmou:

[...] Eu não estou acostumado e nunca vou me acostumar. Sinto falta da minha vida,
quero voltar para o Iratapuru. Fui retirado do lugar e isso alterou profundamente
minha vida e das pessoas da Vila. Nossos sentimentos estão confusos, sinto saudade,
tristeza, angústia, dúvidas sobre o que está por vir e a incerteza nos deixa fracos,
vulneráveis e sem identidade com o novo.

No território o cotidiano da vida (Figura 43) é o espaço social-individual e coletivo. É

a base física das relações é o suporte que valoriza o passado e torna seguro o futuro. Lugar e

território não são a mesma coisa, mas são intercambiáveis e se complementam.

Figura 43 – Territórios híbridos da Comunidade Tradicional do Iratapuru.

Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.

Na reordenação do(s) território(s), no contexto da temporalidade hierárquica

(SANTOS, 2008) o velho lugar foi caracterizado como inútil pelos sujeitos intrusos e o novo
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lugar foi imposto, por isso, não é reconhecido. Ele não será dos velhos sujeitos até que eles

possam lhe imprimir valores e significados identitários.

A familiaridade com o lugar depende das suas qualidades físicas e das mudanças que

as gerações humanas lhe atribuem (HOLZER, 1997). A familiaridade com o lugar, a aceitação

do novo território, vai sendo criada junto com as ações de (Re)Existência.

A criação de perspectivas, a união e o zelo de uns pelos outros geram e regeneram, o

sentimento de pertencimento e renovação, como ensina o morador 05:

[...] As ofertas de empregos foram inferiores ao que havia sido prometido e a
remuneração não foi adequada. Perderem direitos como férias, décimo terceiro
salário e, ainda hoje, tem ações na justiça para reavê-los. Mas a Cooperativa vai
ajudar com novos postos de trabalho e com a valorização do preço da castanha, para
que possamos crescer juntos e ter mais qualidade de vida. Isso será a demonstração
de que estamos resistindo e renascendo em meio a tantas coisas ruins.

Portanto, o lugar encontra-se onde se dá a reprodução da vida, ou seja, quando o

sujeito retoma o controle de sua vida ele acha o seu lugar e a partir dele institui seu território.

Parafraseando Santos (2005), o mundo oferece as possibilidades e o lugar as ocasiões.

Encontrado o lugar, ou reencontrado, percebe-se as ocasiões de continuar produzindo sua

história e um território de vida para si e para as próximas gerações.

Nesses territórios de vida, embora se esteja vivendo um tempo despótico, as

temporalidades podem ser convergentes (SANTOS, 2008) ou pode-se fazê-las convergir,

preservando a identidade, o modo de vida, os recursos naturais.

Figura 44 – Beneficiamento da castanha na COMARU.
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Fonte: Arquivo da COMARU, 2017.

O mundo oferece as possibilidades, mas também, pode trazer as perdas. Para a

moradora 6:
[...] Quando os trabalhadores da empresa chegaram, inclusive os engenheiros – o
alto escalão, muitas crianças (meninas menores de idade), tiveram envolvimento
sexual e afetivo com ou sem consentimento de seus pais, e dessas relações
temporárias e sem prevenção surgiu pelo menos 4 casos de transmissão de doenças e
3 meninas ficaram grávidas. E os engenheiros desapareceram, e para a Comunidade
ficaram os filhos e o tratamento das crianças.

O morador 02 esclarece.

[...] Choro sempre que lembro da gente reunido no campo de futebol, nas festas
tradicionais, nas reuniões da Cooperativa e da associação, nos eventos religiosos,
nas audiências públicas para brigar pelo o que é nosso de direito. Nada é mais o
mesmo... esses momentos não aconteceram em 2016 e 2017, pela não adesão da
maioria dos moradores, que estavam preocupados com outras questões.

A este respeito, Bauman (2005, p. 35) afirma que:

[...] durante grande parte da história, a desintegração das comunidades se deu pelo
aumento das trocas capitalistas e nesta prática a identidade é vista como um
problema. Por isso que os empreendimentos não têm como meta em seus
instrumentos legais (documentos), pautas que tratem da introdução imaterial
(costumes, modos de vida, tradição), conjuntamente com as novas construções.

As formas de (Re)Existência preservam e redescobrem a identidade e trazem a

imaterialidade de volta: costumes, modo de vida, tradição (BAUMAN, 2005). E se a

imaterialidade é um problema para o capitalismo, usá-la é o melhor meio de diminuir suas

implicações territoriais.

No dia 23 de outubro de 2018, a equipe da Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari

(Figura 45) visitou a Comunidade de São Francisco do Iratapuru atendendo a uma solicitação

(Carta de Reinvindicações) da Associação da População Tradicional da Biodiversidade da

Reserva de Desenvolvimento do Rio Iratapuru e do Conselho Consultivo do Mosaico das

Áreas Protegidas da Amazônia Oriental.

Figura 45 – Visita da Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari em 25/10/2018
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Fonte: Arquivo do Ministério Público Estadual, 2018.
(http://mpap.mp.br/noticias/gerais/em-visita-a-comunidade-de-sao-francisco-do-
iratapuru-mp-ap-constata-os-impactos-causados-pela-barragem-da-usina-hidreletrica-
santo-antonio-do-jari)

Foi aberto um procedimento em conjunto com o Ministério Público Federal do Amapá

para acompanhar o cumprimento, em até um ano, do que foi pactuado ainda no EIA e no

RIMA pela EDP:

1. A instalação dos grupos geradores;

2. O fornecimento de 8.640 litros de diesel;

3. O transporte de peças para a manutenção do projeto de sistema híbrido (energia

solar e hidrelétrica) que funcione interligado ao Sistema de Interligamento

Nacional (SIN);

4. Entrega do Linhão aos moradores;

5. Fornecimento de energia elétrica 24 horas por dia; e,

6. Adequação da Estação de Água e Esgoto (ETA).

Após a abertura do procedimento, no dia 09 de novembro de 2018, foi realizada uma

reunião no município de Macapá para fixar um Termo de Ajuste Extrajudicial (como se trata

de um processo em andamento, em segredo de justiça, não foi permitido acesso), para que os

compromissos firmados sejam adotados e, caso contrário, a empresa seja penalizada.

A Promotoria de Justiça de Laranjal do Jari, segundo informações dos moradores 05 e

08, até o final da escrita desta tese vem acompanhando de perto o cumprimento do que foi
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previsto em audiência pública para garantir que não haja a violação desses direitos humanos.

Portanto, é certo que a UHE de Santo Antônio do Jari causou sérias implicações na

Comunidade Tradicional do Iratapuru com o único objetivo de acumular riquezas, porém,

encontrar o lugar entre os territórios e as territorialidades é a motivação diária dos moradores

nas lutas cotidianas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentam-se aqui as considerações finais sobre a realização da pesquisa que,

obviamente, estudada em parte pequena, devido a realidade complexa do objeto de estudo,

que fica a requerer novas e constantes análises, a serem desenvolvidas em agenda futura para

os próximos 5 ou 10 anos, principalmente por apresentar novos fatos que carecem de tempo

para serem efetivadas e, assim observar as implicações territoriais na comunidade.

As implicações territoriais da implantação da UHE de Santo Antônio do Jari na

Comunidade Tradicional do Iratapuru – Vila de São Francisco foi a centralidade da pesquisa

realizada. Entretanto, entendo que outros pesquisadores se incumbirão de dar prosseguimento

às reflexões sobre as implicações territoriais, além é claro, de que, pretendo, em momento

oportuno verticalizar as questões apresentadas ao longo da pesquisa.

A coexistência da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, a nova Vila de São

Francisco do Iratapuru, as outras comunidades tradicionais e a RDSI produzirá novos fatos,
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novas situações que exigirão novas interpretações. A ameaça aos bens essenciais de uso

comum e públicos, ou seja, à natureza, continuará ocorrendo nessa porção da Amazônia.

Os recursos hídricos com seu potencial hidroelétrico explorados para que um grupo

social corporativo obtenha e acumule lucros imediatos não servem ao desenvolvimento

sustentável. Percebeu-se uma associação entre os interesses de “modernizar Amazônia” do

Sul amapaense com a construção da barragem, enquanto uma narrativa hegemônica. Neste

sentido, o Estado além de não cumprir suas responsabilidades de promover um real

desenvolvimento socioeconômico com a preservação da natureza, fechou os olhos para as

implicações territoriais na RDS do Iratapuru, seus ambientes e suas gentes.

A territorialização do capital, justificada por um discurso manipulador de

desenvolvimento e de produção de energia elétrica limpa e barata com a construção da usina

hidrelétrica no sul do Amapá, significou a desterritorialização e a reterritorialização precária

dos grupos sociais atingidos e enormes perdas para a natureza. Ainda fortaleceu a

internacionalização de recursos naturais no contexto global de mundialização do capital e da

reestruturação produtiva com desdobramentos diversos para as populações pobres e os

trabalhadores em geral.

As implicações territoriais da chegada do capital a biomas ameaçados por serem

amplas e polissêmicas, requerem alerta constante, o que é, também, uma ação de

(Re)Existência. É forçoso reconhecer, que essa realidade complexa poderia ser melhor

percebida pelos sujeitos se eles tivessem conhecimento (informação) e orientação sobre a

expansão acelerada do capitalismo e do quanto esse processo ameaça o seu modo de vida, a

natureza.

Nas visitas ao lugar pôde-se perceber para os sujeitos, a grande importância dos

produtos da floresta, e pôde-se conhecer o modo de vida ribeirinho pelas vozes dos próprios

sujeitos a realidade da comunidade afetada. Essa vivência possibilitou uma reflexão mais

objetiva sobre os usos do território.

O espaço que antecede o território e o lugar em que materializa o território, marcados

pelo sentimento de pertencimento, nas relações vividas e vivenciadas foi observado em todas

as falas dos entrevistados. Em uns, a exaltação e a indignação das limitações de infraestrutura;

em outros, no saudosismo e na perda da identidade, da tradição, da cultura, dos laços afetivos

com o rio, dos saberes tradicionais da floresta. Para conhecer é preciso ouvir a voz dos reais

protagonistas e considerar o modo de vida deles.

A nova Vila, um embrião de cidade capitalista em meio à floresta, trouxe uma amostra

dos problemas enfrentados por milhões de pessoas mundo afora; seja no acesso a água tratada
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no fornecimento de energia elétrica 24 horas, na falta de saneamento básico, na ausência de

serviços essenciais como educação (ensino médio) e saúde com parcos medicamentos e

profissionais da saúde, na segurança pública (posto policial), na prática poliesportiva e área

para eventos culturais – uma realidade triste, angustiante e caótica enfrentada pela

Comunidade, diariamente.

A qualidade de vida das famílias, caracterizada pela precariedade e pela

vulnerabilidade é determinada, em parte, pelo capitalismo corporativo da EDP; os

dominadores da vida e do território moldaram, inclusive suas atividades produtivas:

agricultura, pesca, pequenas criações e produção e beneficiamento da castanha.

As dúvidas e incertezas diárias prenderam a Comunidade em problemas cuja solução

não dependia dos seus membros como a previsão da mudança para a nova Vila, com vários

atrasos para a entrega das casas que haviam sido prometidas para o dia 24 de dezembro de

2011 e que, efetivamente, somente foram entregues em 20 de março de 2014, ou seja, foram

809 dias vivendo na área inundada. O novo território, no caso, a Vila, apresentou vários

problemas (caixas d’água de 500 litros que não davam para abastecer as necessidades dos

moradores), sendo que, antes a água antes estava ao alcance das mãos.

A UHE de Santo Antônio do Jari trouxe grandes expectativas de desenvolvimento e

crescimento econômico. Contudo, na realidade, o efeito foi o contrário. A vida da

Comunidade foi transformada, pois perderam o espaço, os elos com o meio natural, enfim a

UHE ao invés de melhorar a qualidade de vida causou a perda da identidade. O novo e

desconhecido território, sobreposto ao velho, ainda está em disputa.

A implantação da UHE reestruturou os territórios na Comunidade Tradicional da Vila

de São Francisco, levaram muitos moradores a se organizar para (Re)Existir. O caráter

dinâmico e cambiante dos acontecimentos entre 2010 e 2018 (fases da implementação e

implantação da UHE) permite observar que a reterritorialização surge da expansão de

elementos dominadores que transformaram a Comunidade, em coadjuvante desse processo

histórico, não permitindo-lhe, internalizar os verdadeiros significados dessa transformação.

Todavia, os sinais de (Re)Existência ao poder que vem de fora e de longe, com a única

finalidade de explorar os recursos naturais do lugar e excluir os sujeitos anunciam que a

Comunidade está viva.

Para potenciar a ação política é necessário interpretar as relações de poder, conhecer e

reconhecer os interesses e a contradição viva que permeiam a multiterritorialidade urdida no

domínio do território. Na construção da vida surgem as possibilidades de superação da ordem
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instituída e é preciso reconhecê-las na sua expressão material e imaterial (MENDONÇA,

2004).

As implicações territoriais da territorialização do capitalismo no território dos povos

da floresta no sul do Amapá alteraram a territorialidade, mas elucidaram relações de

dominação e poder e mostraram o desenvolvimento predatório, injusto e desigual proposto

pelo capitalismo.

O processo emancipatório diante da contestação da ordem instituída começa com a

valorização da cultura material e imaterial, da natureza e da vida humana, num conjunto que

permite a sustentabilidade ambiental, ética, política, econômica, social, cultural, comunitária.

Por fim, seguindo o pensamento de Mendonça (2005, p. 9), “o outro mundo não é apenas

possível, como já está em construção”.
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ANEXOS

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada

“Entre territórios e territorialidades: As implicações territoriais da Hidrelétrica de Santo

Antônio do Jari na Comunidade Tradicional do Iratapuru/AP”. Meu nome é Karoline

Fernandes Siqueira Campos, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é

Ciência Humanas Aplicadas/Geografia. Após receber os esclarecimentos e as informações a
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seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de

forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas

pela pesquisadora responsável, via e-mail (karoline.siqueira@ifap.edu.br) e, inclusive, sob

forma de ligação a cobrar, por meio do seguinte contato telefônico: (83) 9 9985-3166. Ao

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás,

pelo telefone (62)3521-1215.

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:

1.1 Título, justificativa, objetivos;

Título: Entre territórios e territorialidades: As implicações territoriais da Hidrelétrica de
Santo Antônio do Jari na Comunidade Tradicional do Iratapuru/AP

Justificativa: A pesquisa é pioneira e inédita, tendo em vista a escassez de literatura sobre o

debate contemporâneo da relação de Grandes Projetos no Amapá e suas implicações

territoriais e territorialidades na Comunidade Tradicional do Iratapuru, localizada na região

do Vale do Jari, marcada pela fragilidade socioeconômica e ambiental.

A abordagem do território, territorialidades e implicações territoriais desta pesquisa,

contribuirão o com o diálogo das abordagens conceituais e de categoria geográfica, para

materializar as especificidade e singularidades dos fenômenos que delineiam cada povo

tradicional e a suas relações simbólicas, de materialidade e existência com os espaços

habitados, dinamizando os empoderamentos entre sujeitos (comunidade) e instituições

(públicas e privadas) na trajetória histórica do processo de desenvolvimento e redução das

desigualdades, ensejadas em representações da reconstrução identitária e dos interesses

individuais.

Objetivos:

Geral

Compreender as implicações territoriais na Comunidade Tradicional do Iratapuru/AP, com a

implantação da UHE de Santo Antônio do Jari
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Específicos

Verificar as implicações territoriais das dinâmicas na Comunidade Tradicional do

Iratapuru/AP, a partir da implantação da UHE de Santo Antônio do Jari.

Apontar as diferenças entre o uso do território antes e depois do empreendimento na

Comunidade Tradicional do Iratapuru/AP.

Verificar a percepção dos moradores da Comunidade Tradicional do Iratapuru/AP, sobre a

readequação territorial e as novas territorialidades.

Caracterizar reconfiguração territorial por meio de mapas participativos.

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.

Pesquisa Exploratória

Fase 1: Observação Diagnóstica

Ferramentas do Processo: Registro Fotográfico, Percepção Visual do Espaço, Mapa

Mental e Rodas de Conversas Informais.

Objetivo:

Conhecer a realidade da região;

Conhecer e perceber os moradores da comunidade;

Estreitar laços de confiança;

Identificar participantes potenciais da pesquisa;

Selecionar melhores mecanismos de abordagem para a elaboração dos instrumentos de

coleta de dados (Questionário e Roteiro de Entrevista);

Elaborar cronograma de visitas in locu, com base no calendário da comunidade e nas

da rotina dos moradores.

2ª Fase: Apresentação dos objetivos da Pesquisa e Aplicação do Questionário

Ferramentas do Processo: Conversa formal com a comunidade sobre os objetivos do

Projeto de Pesquisa. Registro Fotográfico. Assinatura do Termo de Consentimento para

liberação de imagem e transcrição de relatos. Aplicação dos Questionários.

Objetivos:

Esclarecer os motivos da pesquisa

Requerer o consentimento dos sujeitos da pesquisa
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Registrar por meio de imagens mais uma etapa da pesquisa

Coletar dados

Elaboração do Mapa Participativo

Os questionários serão semiestruturados, aplicados para representantes das 40

famílias da Comunidade, selecionados na fase de observação, sendo um grupo com faixa

etária de 18 a 75 anos e constituídos dos gêneros masculino e feminino. A dinâmica da

aplicação será realizada em uma sede de convivência da Vila, com data previamente

autorizada pelos moradores.

3ª Fase: Entrevistas dirigidas

Ferramentas do Processo: Roteiros de Entrevistas. Gravador de Áudio. Registro

Fotográfico.

Objetivos:

Registrar a percepção dos moradores pela oralidade

Realizar anotações das inferências narrativas

Registrar a base iconográfica para a produção científica

As entrevistas dirigidas terão roteiros pré-definidos, aplicados aos moradores mais

antigos e chefes de família das 40 famílias; professores; agente de saúde; responsável pelo

fornecimento de energia e tratamento de água; liderança feminina; liderança religiosa;

liderança juvenil; liderança das festividades e culturais, selecionados na fase de observação,

sendo um grupo com faixa etária de 18 a 75 anos e constituídos dos gêneros masculino e

feminino. A dinâmica da entrevista, será como rodas de conversa individual, sem público,

com anotação, poucas interrupções e gravação em mídia digital, a data será previamente

autorizada pelos moradores e envolvidos na fase e será conduzida pela pesquisadora.

4ª Fase: Representações cartográficas

Ferramentas do Processo:Mapas participativos. Registro Fotográfico.

Objetivos:

Criar mapas participativos

Criar mapas falados da antiga vila

Criar mapas falados da nova vila

Os mapas falados e participativos serão desenvolvidos com grupos diferenciados e em

locais distintos, onde participarão alunos do ensino médio (maiores de 18 anos), realizado na

escola da comunidade com a presença de um professor responsável; para um grupo de

mulheres dentro e para um grupo de homens separadamente, ambos com a orientação e
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acompanhamento da pesquisadora; e por último para um grupo misto de homens, mulheres e

jovens (maiores de 18 anos) dentro do centro de convivência da comunidade, conduzidos pela

pesquisadora e líderes dos demais grupos (escolhidos pelos próprios participantes) que já

realizaram a atividade, sem inferir nenhuma ideia.

Durante todo o processo de pesquisa serão utilizados parâmetros éticos, sendo

apresentados sempre que necessário, os objetivos, cronograma e as etapas da coletada de

dados aos sujeitos da comunidade, resguardando identidades e buscando registrar apenas os

cenários e situações coletivas e de interesse do objeto estudado.

4ª Etapa: Os dados coletados serão analisados, interpretados e transcritos sem aferições

pessoais, buscando comparar e descrever as percepções narrativas das entrevistas, dos

questionários e dos mapas falados, apresentando resultados quali e quantitativo.

Todos os dados passarão por análise estatística, que serão gerados gráficos, tabelas e

mapas comparativos de compreensão do espaço e as identidades de cada território, sendo

fundamentos com os relatos e as impressões de toda pesquisa, e as bases teóricas das etapas

anteriores.

1.3 Especificação de possível desconforto emocional e/ou de possíveis riscos psicossociais
(ex.; constrangimento, intimidação, angústia, insatisfação, irritação, mal-estar etc.), bem
como os benefícios acadêmicos e sociais decorrentes da participação do participante em
sua pesquisa;

A participação na pesquisa, não acarretará desconfortos emocionais, nem possíveis riscos,

pois todas as etapas serão realizadas com cautela, muito diálogo e confiança recíproca entre

pesquisadora e entrevistados (participes do processo metodológico).

Os benefícios desta pesquisa, são de apresentar ao mundo científico a percepção dos

moradores desta comunidade e seu modo de vida, nos territórios que se organizam e

convivem diariamente, tratando de suas angústias, adaptações e representações do espaço

geográfico, elencando ainda todos as implicações da implantação de um empreendimento.

1.4 Informação sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com
a pesquisa realizada.

Obs3.: Somente o transporte e a alimentação do participante, quando for o caso, tendo em
vista que as ligações ao/à pesquisador/a podem ser feitas a cobrar;

As atividades serão realizadas na própria comunidade, o que não necessitará deslocamento
dos participantes e nem despesas com alimentação por parte da pesquisadora.
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1.5 Garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos/as participante/s. Do
contrário, caso seja do interesse da pesquisa a identificação do participante, faz-se
imprescindível esclarecer a ele/ela que também que haverá a divulgação do seu nome
quando for de interesse do/a mesmo/a ou não houver objeção. Neste caso, incluir, antes
das assinaturas, um box com as opções:
( ) Permito a minha identificação por meio do uso de meu nome nos resultados
publicados da pesquisa;
( ) Não permito a minha identificação por meio do uso de meu nome nos resultados
publicados da pesquisa.

Obs4.: Orientar o/a participante a rubricar dentro dos parênteses com a proposição escolhida.

1.6 Apresentação da garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a participar
ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;

Obs5.: Item obrigatório por força de lei.

1.7 Apresentação da garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a responder
questões que lhe causem desconforto emocional e/ou constrangimento em entrevistas e
questionários que forem aplicados na pesquisa;

1.8 Declarar aos participantes que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam
eles favoráveis ou não;

1.9 Apresentação das estratégias de divulgação dos resultados, a menos que se trate de caso
de obtenção de patenteamento, neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão
logo se encerre a etapa de patenteamento.

1.10 Informação ao/à participante sobre o direito de pleitear indenização (reparação a danos
imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa;

Obs6.: Item obrigatório por força da lei.
1.11 Quando a pesquisa envolver o armazenamento em banco de dados pessoal ou

institucional, o/a pesquisador/a deverá informar ou declarar aos participantes que toda
pesquisa a ser feita com os dados que foram coletados deverá ser autorizada pelo/a
participante e também será submetida novamente para aprovação do CEP institucional e,
quando for o caso, à CONEP. Assim, visando a execução de investigações futuras, devem
ser apresentados ao/à participante as seguintes informações: a) justificativa quanto à
necessidade, relevância e oportunidade para usos futuros do material que for coletado; b)
declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis
ou não; c) apresentação das estratégias de divulgação dos resultados, a menos que se trate
de caso de obtenção de patenteamento, neste caso, os resultados devem se tornar públicos,
tão logo se encerre a etapa de patenteamento; d) um box para que os/as participantes
autorizem a guarda do material coletado para uso em pesquisas futuras:
( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas
futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados;
( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas
futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados;
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Obs7.: Orientar o/a participante a rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida.

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o
RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do
estudo intitulado ““Entre territórios e territorialidades: As implicações territoriais da
Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari na Comunidade Tradicional do Iratapuru/AP”. Informo
ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter
voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável
Karoline Fernandes Siqueira Campos sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no
estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que
isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no
projeto de pesquisa acima descrito.

Goiânia, 03 de abril de 2017
_______________________________________________________________

Assinatura por extenso do(a) participante
_______________________________________________________________

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica

___________________________________________________

ANEXO II - QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP

QUESTIONÁRIO
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1. A nova vila na sua concepção é:

( ) Satisfatório ( ) Regular ( ) Insatisfatório

Se insatisfatória, o que está faltando? ________________________________________

2. Como você considera as novas moradias?

( ) Satisfatória ( ) Regular ( ) Insatisfatória

Se insatisfatória, o que está faltando? ________________________________________

3. Sobre os serviços básicos essências:

a) Tem saneamento básico?

( ) Satisfatório ( ) Regular ( ) Insatisfatório

Se insatisfatório, o que está faltando? ________________________________________

b) Abastecimento de água de qualidade?

( ) Satisfatório ( ) Regular ( ) Insatisfatório

Se insatisfatório, o que está faltando? ________________________________________

c) Fornecimento de energia 24h?

( ) Satisfatório ( ) Regular ( ) Insatisfatório

Se insatisfatório, o que está faltando? ________________________________________

d) Coleta e destinação adequadas do lixo doméstico?

( ) Satisfatória ( ) Regular ( ) Insatisfatória

Se insatisfatória, o que está faltando? _______________________________________

e) Acesso à educação na RDS?

( ) Satisfatório ( ) Regular ( ) Insatisfatório

Se insatisfatório, o que está faltando? ________________________________________

f) Sistema de transporte?

( ) Satisfatório ( ) Regular ( ) Insatisfatório

Se insatisfatório, o que está faltando? ________________________________________

4. Houve alguma alteração no modo de vida dos moradores na nova vila?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? ___________________________________________________________

5. Houve mudança nas relações de trabalho da comunidade com a implantação da Usina

Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? ___________________________________________________________
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6. Após implantação da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, as festividades culturais

e religiosas tiveram alguma alteração?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? ___________________________________________________________

7. Quantas pessoas contribuem com a renda mensal da família?

_________________________________________________

8. Você produz alguma coisa no quintal da casa?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, o que? ______________________________________________________

9. Após a implantação da Hidrelétrica houve alguma mudança no processo de extração da

castanha?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? _______________________________________________________

10. Após a implantação da Hidrelétrica teve alguma mudança na comercialização da castanha?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? _______________________________________________________

11. Após a implantação da Hidrelétrica houve alguma transformação na Cooperativa da

comunidade?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? _______________________________________________________

12. Após a implantação da Hidrelétrica a Cooperativa teve alguma dificuldade no cumprindo

de prazos na entrega do produto à Natura?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? _______________________________________________________

13. Após a implantação da Hidrelétrica houve a criação de novas fontes de renda na

comunidade?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual? ________________________________________________________

14. Como você considera a economia da comunidade hoje?

( ) Satisfatória ( ) Regular ( ) Insatisfatória

Se insatisfatória, o que está faltando?

_______________________________________________________
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15. De todas essas mudanças que estão acontecendo na localidade, existe alguma coisa que

você gostaria que fosse diferente?

( ) Sim ( ) Não

Se sim, o que? _____________________________________________________

ANEXO III - PROPOSTA DE ROTEIRO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP

1- Como você ver a vila antes e depois da chegada da mudança UHE de Santo Antônio do Jari

na região?

2- A comunidade da vila vem enfrentando alguma dificuldade na fase pós implantação da

UHE de Santo Antônio do Jari?

3- Quais mudanças melhoraram a qualidade de vida dos moradores?

4- Qual é a relação do empreendimento EDP com a vila depois da fase de implantação da
Usina?
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5- Você consegue lembrar de alguma proposta que ainda não foi colocada em prática e trouxe
prejuízos para a comunidade?

6- Como foi sair da antiga vila e morar na nova vila?

7- Quais são as principais diferenças entre a antiga e a nova vila?

8- Você já conseguiu se adaptar à nova vila depois de quanto tempo, após a mudança?

9- Você consegue descrever como era as relações entre os moradores da comunidade antes da

Hidrelétrica? E depois?

10- Do que você sente mais saudade da antiga vila?

ANEXO IV – APROVAÇÃO NO CEP
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ANEXO V – LEILÃO A5
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ANEXO VI – LICENÇA DE INSTALAÇÃO
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ANEXO VII – LICENÇA DE OPERAÇÃO



209



210

ANEXO VIII – PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS COMUNIDADES

DE SANTO ANTÔNIO, IRATAPURU E PADARIA COM O CONSÓRCIO AMAPÁ

ENERGIAS E SEMA – AP
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ANEXO IX – EMAIL PARA O CONSÓRCIO EDP – CONTRADITÓRIO
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