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Belem



Amazonia das estradas

Amazonia dos rios 



Portos e Estaleiros



Distrito Industrial de Barcarena 
O complexo industrial mineral

 Resultado da dinâmica da indústria 
mundial de alumínio

 Alunorte – Alumina do Norte do Brasil 
S.A.,  Albrás (groupe Caulim S.A. (français)

 em 2006, passou a refinar anualmente 4,6 
milhões de toneladas de alumina, 
passando a ser a maior planta do planeta

 Impactos fortes : drogas, exodo rural.



Hidrelétrica de Tucuruí

 1979 e 2006
 Situada fora do Território do Baixo 

Tocantins mas impactos importantes
◦ Importantes alterações ambientais
◦ Desestruturação das atividades de pesca e da 

agricultura praticada em várzeas e ilhas 
 Gerar energia para a indústria de 

mineração
 As eclusas foram inauguradas em 2011, 

mas a hidrovia ainda não foi implantada 
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O dênde
 Em 2010: investimentos de R$ 530 milhões do Brasil, outros R$ 

463 milhões para uma unidade industrial de produção de biodiesel 
em Portugal (Galp Energia) (Governo do Pará, 2010)
◦ infraestrutura para fomentar a cadeia do óleo no Estado: seis portos, 

três pontes sobre os rios, estradas
◦ 1,1 milhão de sementes para plantio no Estado e prevê-se que a 

Embrapa vai investir R$ 38 milhões em assistência técnica e pesquisa
 Petrobrás: 36 mil hectares jusqu’en 2013 na região
 O programa de biocombustível, uma "rede" de concessão de uma 

linha de financiamento do governo federal 
◦ Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
◦ Banco da Amazônia
◦ Empresas Belém Bioenergia – Pbio/Galp; Biopalma/Vale; Marborges; 

Agropalma; ADM do Brasil; Petrobrás PB-BIO e Grupo Mejer compõem 
o grupo de indústrias que integra. 



Os impactos
 Pobreza,  prostituição infantil, tráfico de 

drogas e à violência - resultantes do êxodo 
rural Exode (70% dos agricultores de Tomé-
Açu incluidos no programa)

 Expropriação de terra e concentração
fundiaria

 Destructuração das formas tradicionais de 
modo de vida e de uso da terra das
comunidades rurais

 Precarização do trabalho



Os conflitos



 Uma vontade forte de planejamento do 
Estado.
◦ Numeros planos (Hidrelétrica de Tucuruí ; 

PDRS ligado a regiõe de integração ; Plano 
Amazônia Sustentável/PAS par exemple)
◦ Zoneamento agro-ecologico
◦ Criar reservas e normas para o meio-ambiente

 Com relações de poder privilegiando as 
relações privado/publico. 



 Processos de resistância em contrução
◦ Movimentos sociais: sindicato, Movimento de 

Expropriados da Barragen de Tucuruí.
◦ Ação publica que privilegia os territorios da 

Cidadania (PDTRS), escala de decentralisação



Foncionamento do dispositivo de governança

 A fraqueza do dispositivo, competencias e legitimidade
 Asymetria entre os atores
 Falta de dialogo sobre os grandes desafios
 Relação de poder com as perfeituras
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O tempo longo



Conclusões…
 Espaços complexos com interações multiplas
 Redes sociais, multi-territorialidade, multi-

escala, pluri-centralidade
 As dinâmicas deles
◦ As evoluções como espaço e sociedade
◦ As margens podem reconstruir novas relações

com os centros
 Uma problematica de educação e de 

melhoramento da governança multi-escalar
 Escala de observação e escala de açõe

(regulação)



Gracias



Alguns exemplos

Uma leitura simplificada

Uma leitura cruzada

Hipoteses de funcionamento

Dar sentido


