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Apresentação

O livro intitulado Planejamento e Gestão do Território na Amazônia 
traz importantes contribuições ao desenvolvimento científico para a 
panamazônia. A concepção sobre o livro partiu da professora e pesquisadora 
que atua neste tema no âmbito da pós-graduação e, considerando a 
primeira turma de doutorado em geografia implantada na região norte 
do país, buscou sistematizar as pesquisas desenvolvidas pelos alunos de 
pós-graduação advindos de vários estados amazônicos para cursar Pós em 
Geografia em Rondônia.

O livro permite ao leitor compreender as pesquisas científicas 
desenvolvida na geografia sob égide do território em transformação; terri-
tório urbano, planejamento e saúde; territórios “protegidos”; hidrelétricas 
e reestruturação territorial.





PARTE I – TERRITÓRIOS EM 

TRANSFORMAÇÃO





1. PONTA DO ABUNÃ: UM TERRITÓRIO LITIGIOSO

Francisco Marquelino Santana

Josué da Costa Silva

Maria Madalena Aguiar Cavalcante

Introdução 

O presente capítulo traz, no seu bojo de discussão, relevantes ques-
tionamentos de uma área em conflito, onde predominaram os aspectos 
políticos, jurídicos e identitários, num território disputado por duas unida-
des de federações. A Ponta do Abunã é um território formado por quatro 
distritos: Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova 
Califórnia. Os dois últimos distritos são objeto de estudo desta pesquisa 
por terem se tornado uma área de disputa, por um período de mais dez 
anos, entre os Estados do Acre e Rondônia.

Inicialmente, elucida-se a formação geo-histórica do território e suas 
territorialidades, atentando para a compreensão de mecanismos estatais que 
culminaram ora com o desenvolvimento regional, ora com um processo de 
exclusão social das comunidades litigantes, e a participação de seus atores 
sociais, no sentido de conseguir a tão almejada autonomia política-admi-
nistrativa daquela região. 

Posteriormente, é apresentado o passo a passo do embate jurídico 
e suas repercussões nas relações socioespaciais da Ponta do Abunã, de 
modo a compreender a construção de novas territorialidades e a formação 
sociocultural e identitária dos sujeitos históricos. Por fim, são demonstra-
das as ações oriundas do poder público dos Estados litigantes, o desfecho 
jurídico final e os reflexos sociais da decisão da mais alta corte do poder 
judiciário brasileiro.
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Nessa empreitada, o povo não se deu por vencido, desencadeando 
diversas batalhas travadas pela comunidade no sentido de conquistar o 
exercício pleno de cidadania. 

Formação Geo-Histórica da Ponta do Abunã

A região denominada Ponta do Abunã é formada por um conjunto 
de quatro distritos igualmente banhados pelas águas do rio Abunã. Os dis-
tritos são: Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre e Fortaleza do Abunã. A 
região compõe uma área total de 5.515,87 km2 correspondendo a 16,18% 
da área total do Município de Porto Velho, na qual hoje se encontra política 
e geograficamente integrada. A população total é de 14.382 habitantes, dis-
tribuída da seguinte forma entre os distritos circunvizinhos: Vila Extrema 
(6.176 habitantes); Nova Califórnia (3.631 habitantes); Vista Alegre (4.125 
habitantes) e Fortaleza do Abunã com 450 habitantes, conforme o último 
censo (IBGE, 2010).

A Ponta do Abunã é assim conhecida por se formar em uma faixa 
de terra que se estende desde os limites do Acre e Rondônia, à margem 
esquerda do rio Abunã até sua foz no rio Madeira. Esse é um dos princi-
pais rios daquela região. A área estende-se da confluência dos rios Abunã e 
Madeira, no Noroeste do Estado de Rondônia, até o limite com Estado do 
Acre. Limita-se ao Norte com o Município de Lábrea no Sul do Estado do 
Amazonas e, ao Leste, com o Município de Acrelândia no Acre.

Ao Sul, separado pelo rio Abunã, limita-se com o Departamento de 
Pando na Bolívia e, ao Oeste, encontra sua divisa com o distrito de Abunã, 
através do rio Madeira. Considerada eixo central da região, o distrito de 
Extrema localiza-se a 180 km de Rio Branco, capital do Estado do Acre, e 
a 327 km de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. 
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Figura 1 – Mapa da Ponta do Abunã

Fonte: Almeida (2007)

Também chamada de alto Madeira ou bolsão do Madeira, a Região 
da Ponta do Abunã teve seu nome batizado e amplamente divulgado, 
devido ao seu rio principal, o Abunã, também chamado de Abuná, na parte 
boliviana. Esse caudaloso rio amazônico nasce na cordilheira oriental dos 
andes bolivianos, exatamente da junção dos rios Xipamanu e Caramanu, 
ambos localizados no Departamento de Pando. Os principais afluentes do 
rio Abunã são os rios Rapirrán, Mapim, Negro e rio Mamu. O rio Abunã 
tem um comprimento aproximado de 375 km e sua formação geológica faz 
brotar lindas cachoeiras e pequenas cascatas.

O processo de colonização da área adquire um considerável cresci-
mento populacional com a chegada dos soldados da borracha, nos quatro 
primeiros decênios do século XX, mas foi a partir da década de 1970, com 
o avanço da frente pecuária na região, que os seringais nativos da Ponta do 
Abunã entram em processo de destruição.

A área, antes destinada ao Extrativismo vegetal, agora abre espaço à 
pecuária extensiva. Os seringueiros que não foram expulsos de suas terras 
tiveram que vendê-las a baixo custo. Paralelo a isso, o Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária (INCRA) encabeçava os loteamentos e 
sua distribuição aos novos migrantes, oriundos principalmente das regiões 
sul e sudeste do país, caracterizando-se como um lamentável processo de 
abandono aos que foram assentados à revelia de qualquer assistência básica, 
considerada necessária ao bem-estar social da comunidade.

 Além da ação catastrófica do INCRA, outro atrativo populacional 
na região deveu-se à construção da BR 364, rodovia asfáltica que liga o 
trecho Cuiabá/MT - Porto Velho/RO. Essa rodovia fez que milhares de 
pessoas acelerassem a travessia através do rio Madeira com destino à Ponta 
do Abunã, proporcionando inclusive o desenvolvimento comercial e o cres-
cimento de seus núcleos urbanos.

Advento e malogro do litígio

A partir das décadas de 1970 e 1980, com a ociosidade e a inoperância 
do Estado de Rondônia na Região da Ponta do Abunã – mais precisamente 
nas vilas de Extrema e Nova Califórnia – o povo acometido por grandes 
surtos de epidemias e sem nenhuma outra assistência social, resolve recorrer 
ao Estado do Acre no intuito de conseguir algumas melhorias nos aspectos 
mais críticos que afetavam diretamente as duas comunidades: saúde e edu-
cação. Os governos de Nabor Júnior e Iolanda Fleming, do Estado do Acre, 
passaram a investir na região, mas sem perder de vista, é claro, os benefícios 
advindos da arrecadação fiscal. 

As duas vilas (Extrema e Nova Califórnia) passaram a adquirir alguns 
direitos, tais como: escolas, postos de saúde, posto da polícia civil, telefonia 
fixa, energia, sistema bancário e estradas. Tais investimentos mostraram as 
intenções do Estado do Acre em continuar definitivamente mantendo o 
domínio naquela área de fronteira, tendo em vista o interesse pela riqueza 
da região, principalmente pelo setor empresarial madeireiro e de extração 
de brita, que crescia consideravelmente.

Já o Estado de Rondônia mostrava-se cada vez mais apático na 
região da Ponta do Abunã, acomodado ainda pelo distanciamento consi-
derável que separa as duas vilas da capital do Estado. Aos poucos, o Estado 



15

do Acre consolidava sua hegemonia no braço ocidental de Rondônia, mas 
uma grande operação institucional organizada no ano de 1989, pelo então 
governador Jerônimo Garcia de Santana e comandada pelo coronel Ferro, 
culminaria numa série de conflitos político-judiciários envolvendo as duas 
unidades de federações.

A operação objetivava a retomada imediata da área litigiosa e a 
consolidação do Estado de Rondônia naquela região, mas o desfecho foi 
diferente. As tropas em si, em conjunto com uma política administrativa 
ainda recente e desestruturada, montada nas duas vilas, não conseguiram 
extinguir o litígio. A batalha jurídica iria se prolongar por mais tempo do 
que se pudesse imaginar e a luta pela posse definitiva da região somente se 
encerraria anos mais tarde, no Supremo Tribunal Federal - STF, em Brasília.

Por tratar-se de uma questão estritamente judicial, o litígio é um ato 
contencioso que é discutido entre as partes envolvidas na ação e que só é 
solucionado em juízo. O litígio é uma: “Questão judicial; demanda, pleito, 
disputa, contenda, pendência, desacordo, querela, lide” (Ferreira, 2004, p. 
461). A Constituição Federal, aponta:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da constituição, cabendo-lhe: (EC nº. 3/93, EC nº. 22 / 99, EC nº. 23/99 
e EC nº. 45/2004): I- Processar e julgar, originariamente: C) O litígio 
entre o estado estrangeiro ou organismo internacional e a união, o estado, 
o distrito federal ou o território; (BRASIL Constituição, 1988, p.78).

Durante o processo litigioso, o Estado do Acre continuava a desen-
volver suas atividades político-administrativas normalmente, mas, por 
outro lado, estava ciente de que, nos bastidores da política e do poder judi-
ciário, as coisas não estavam em harmonia, visto que o Estado de Rondônia 
se preparava para retomar a tão cobiçada região de fronteira. De fato, no dia 
6 de junho de 1988, Rondônia solicita ao Ministério da Justiça providên-
cias urgentes para assegurar seu direito jurisdicional sobre a área, baseado 
em dados geodésicos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), divulgado por técnicos do referido órgão e citado por 
Fernandes (2005):
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Divisas, Acre-Rondônia na análise histórica documental dos elementos 
geográficos e dos documentos cartográficos, conclui-se que a região em 
que estão contidas as povoações de vila Califórnia e Extrema, inte-
gra o território do estado de Rondônia. (Laudo técnico elaborado pelo 
IBGE, datado de 26/11/87, sob o título ‘Nota Técnica da Diretoria de 
Geociências’, assinado pelo diretor Mauro Pereira de Mello, embasado 
em diplomas indicados, às fls.12 e 14, em atendimento ao convênio 
firmado pela comissão tripartite, representada pelos estados do Ama-
zonas, Acre e Rondônia, objetivando levantamento cartográfico e geo-
désico, firmado pelas partes, em data de 19/02/86. (p. 67).

Enquanto os dois Estados iniciavam uma luta jurídica, as vilas liti-
gantes estavam à revelia das negociações. Alegando morosidade do governo 
federal em resolver a questão, o Estado de Rondônia parte para a seguinte 
ofensiva:

No dia combinado, 12 de maio de 1989, à noite, todos comparece-
ram ao local, previamente determinado para a saída das tropas, sob 
o comando do coronel Ferro e sob a supervisão do comandante da 
polícia militar, coronel João Maria Sobral de Carvalho. Já era noi-
te, bastante adiantada, quando uma milícia de centenas de homens, 
dentro de veículos apropriados para aquele ato, com 98 viaturas, 
entre militares e civis, saiu de Porto Velho-RO, para a região da 
Ponta do Abunã, mais precisamente, Extrema e Nova Califórnia 
(FERNANDES, 2005, p. 11). 

As duas vilas foram tomadas de surpresa na manhã do dia 13 de 
maio de 1989: 

Para a satisfação geral do comando, as tropas chegaram livremente e 
cercaram as duas cidades de maneira competente, impossibilitando 
os invasores de qualquer reação. Montaram, tanto na divisa como 
em toda área, barreiras e fixaram os pontos estratégicos, conduzindo 
a operação de maneira bastante respeitosa, levando alguns funcio-
nários até a divisa com estado do Acre, além de desalojar outros 
funcionários, pacificamente, de seus postos. Foi uma retomada tran-
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quila e sem qualquer reação de pessoas representativas do estado 
invasor (FERNANDES, 2005, p. 12).

O clima ficou tenso, o povo estava atônito e angustiado. Imedia-
tamente, representantes do Estado do Acre procuraram apoio em Rio 
Branco, buscando sensibilizar o governo federal no intuito de evitar um 
conflito armado entre as tropas estaduais das duas Unidades de Federações. 
O retorno foi imediato, conforme depoimento do Comandante-Geral da 
polícia militar do Estado de Rondônia, coronel João Maria Sobral de Car-
valho: “Surpreendeu-me apenas a informação sobre a ordem do ministro 
do exército, General Leônidas Pires Gonçalves, no sentido da retirada da 
força policial militar rondoniana da Ponta do Abunã” (Fernandes, p. 49).

Conforme depoimento do coronel João Maria, as tropas do exército 
brasileiro instalam-se nas duas vilas, em obediência à decisão do Governo 
Federal, enquanto a força da polícia militar rondoniana foi obrigada a reti-
rar-se da região.

Em resposta ao governo de Rondônia a respeito de providências 
solicitadas pelo Estado, quanto à questão litigiosa, no dia 16 de novembro 
de 1989, o ministro da justiça Saulo Ramos profere o seguinte despacho:

Não é o poder executivo competente para decidir litígio entre estados 
membros da União. A competência é precípua do Supremo Tribunal 
Federal - artigo 102, I, letra “F”, da constituição (...) não pode o poder 
executivo continuar a manter na área, tropas do exército e agentes da 
polícia federal em regime de intervenção branca, sem fundo e forma 
de direito, mas com pesados encargos financeiros para a União e conti-
nuando sacrifício inútil dos homens que para lá foram destacados (Fer-
nandes, 2005, p. 19).

Diante do exposto, o Estado de Rondônia recorre ao Supremo 
Tribunal Federal-STF, sendo este o último patamar do poder judiciário 
brasileiro. Acreditava-se então que, naquele momento, certamente tudo 
seria resolvido. Mas o desfecho a seguir mostra movimento contrário, de 
acordo com o mandado de segurança nº. 00210419 / 160 do serviço de 
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jurisprudência do STF, datado de 12 de junho de 1991 e tendo como impe-
trante o governo do Estado de Rondônia. O relator foi o ministro Celso 
de Melo, tendo como autoridades coautoras o governador do Estado do 
Acre, o ministro da justiça e o presidente da República. Observa-se parte 
do relatório apresentado pelo ministro:

O Governo do Estado de Rondônia impetra este mandado de se-
gurança contra o ato do governador do estado do Acre, do ministério 
da justiça e do presidente da república (...) desenvolve, ainda, longa argu-
mentação para demonstrar quais são essas divisas e afirma que o laudo do 
IBGE, como fruto de delegação feita pelos estados interessados, é docu-
mento público, meio de prova indiscutível, tanto que foi homologada 
pelo legislador constituinte (Supremo Tribunal Federal (1991) p. 200).

Conforme relatório expresso pelo iminente ministro, o Estado de 
Rondônia alega de direito líquido e certo de manter-se legalmente na área 
conflituosa, além de estar consciente do seu poder de administrar, na forma 
da lei, o território, fazendo ainda observar que o Estado do Acre deverá 
apenas cumprir o que rezam as divisas entre ambos os Estados. O rela-
tor apresenta, ao tribunal pleno, as reivindicações postuladas pelo estado 
impetrante:

A) que se determine ao governador do Acre a retirada de todas as au-
toridades acreanas da área que integra o território de Rondônia. B) que 
seja considerado arbitrário e sem juridicidade o despacho do ministro 
da justiça, já referido) que se determine ao presidente da república que 
assegure ao impetrante sua autonomia, inclusive por via de intervenção 
no Estado do Acre, se necessária (Melo/STF, 1991, p. 200).

O ministro ainda aponta no seu relatório as controvérsias existentes 
quanto às demarcações da região entre os dois Estados e por eles assim 
postuladas, e mostra que apesar dos trabalhos realizados em virtude da pro-
gramação da constituição de 1988 e das normas do artigo 12, § 5º do ato 
das disposições constitucionais transitórias, as divergências ainda persistem.
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A referida regra transitória é o objeto, nesta corte, nas ações cíveis nº. 
414, ajuizada pela união federal e nº. 415, ajuizada pelo estado do Acre, 
esta última precedida de ação cautelar denominada (PET 409), em que 
se discute, precisamente, o domínio territorial sobre a Ponta do Abunã. 
(Melo/STF,1991, p. 201).

Alguns trechos do relatório do referido ministro, em interpretação 
ao mandado de segurança impetrado pelo Estado de Rondônia, considera 
em seguida, profere o seu voto:

Como bem acentua o Estado do Acre, este mandado de segurança con-
tém, na verdade, três pedidos autônomos e diferentes, dirigidos contra 
três autoridades públicas distintas. Há três ações, sem nenhuma conexão 
entre elas, pois tanto os réus quanto os pedidos são diversos. O impetran-
te afirma que se trata de ato complexo, mas não justifica. E nem poderia 
fazê-lo, porque aponta, repita esse, três atos independentes, que nem ao 
menos se inserem no mesmo procedimento. (Melo/STF, 1991 p. 204). 

Em seguida, o ministro Celso de Melo, como relator no tribunal 
pleno, opta no seu voto pelo indeferimento impetrado pelo Estado de Ron-
dônia, como demontra a seguir:

Isto posto, indefiro a segurança no que ataca ato do governador do estado 
do Acre, observando, como já analisado, que essa operação já está posta, 
perante esta própria corte, em sede processual adequada, onde há ampla 
possibilidade de dilação probatória. (...) entendo não assistir, também nes-
se ponto, qualquer razão jurídica ao impetrante, que busca, na realidade, 
mediante inadequado procedimento judicial, constranger o presidente da 
república a exercer uma prerrogativa que, no caso, situa-se, plenamente, nos 
domínios de sua vontade política e discricionária. (...) inexistindo, desse 
modo, direito do estado impetrante a decretação, pelo chefe do poder exe-
cutivo da união, de intervenção federal, não se pode inferir, da abstenção 
presidencial quanto a concretização dessa medida, qualquer situação de 
lesão jurídica passível de correção plena via do mandado de segurança.
Isto posto, denego a segurança. É o meu voto. (Supremo Tribunal 
Federal, 1991, pp. 212-215)
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Depois de ter apresentado seu relatório ao tribunal pleno e de ter 
votado pelo indeferimento do mandado de segurança, impetrado por Ron-
dônia, o ministro e relator Celso de Melo, juntamente com o presidente do 
STF, ministro Sydney Sanches, acompanharam os votos dos demais minis-
tros. Conforme o voto do ministro Paulo Brossard:

Sr. presidente, tive ocasião de ir ao local em torno do qual os estados do 
Acre e Rondônia litigam, não em juízo, mas de fato, cada qual preten-
dendo, como seu, o território sugeri a constituição de um juiz arbitrar 
para dirimir, de uma vez, a controvérsia em torno de uma faixa relati-
vamente pequena e que nada justificava se perpetuasse. (...) sugeri ao 
presidente da república, a remessa de uma força militar para a região a 
fim de evitar um possível conflito, que era, se não iminente, pelo menos 
possível. Nesse local, durante vários meses, permaneceu um contingen-
te do exército, exatamente para evitar o conflito. (...) depois disso, feliz-
mente, o constituinte enunciou no § 5º do artigo 12 do ato das dispo-
sições constitucionais transitórias, esta regra: “§ 5º ficam reconhecidos 
e homologados os atuais limites do estado do Acre com os estados 
do Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos cartográficos e 
geodésicos.” (...) assim, deixou de haver um litígio propriamente dito. 
Existe solução e esta foi dada pelo constituinte. Todo o problema está, 
digamos assim, em verificar, no solo, qual é a linha definida pelo laudo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (...) acompanham 
inteiramente o voto do iminente ministro relator, que esclareceu as 
questões capitais que estão subjacentes nesta importante ação trazida 
por um Estado à apreciação do Supremo Tribunal Federal. (Supremo 
Tribunal Federal. (Supremo Tribunal Federal, 1991, pp. 217-219)

Como visto, a decisão do STF, quanto ao julgamento do mandado de 
segurança impetrado pelo Governo do Estado de Rondônia, foi unânime 
pelo indeferimento. Além das solicitações feitas por Rondônia, já citadas 
anteriormente, alegava junto ao supremo alguns atos ilegais violadores de 
tal direito. Com relação ao governador do Estado do Acre, argumentava, o 
Estado de Rondônia, de ter havido omissão em não se acatar o laudo do 
IBGE. Relativo ao ministro da justiça, alega o Estado, como violação do 
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direito, a determinação de enviar os autos de procedimento administra-
tivo ao Procurador-Geral da República. O Estado de Rondônia alegava 
como ato ilegal, violador de direito, o fato de ter existido omissão em não se 
decretar intervenção no Estado do Acre, com base no artigo 34, inciso II, da 
Constituição Federal. Diante do exposto, na data de 12 de junho de 1991, 
o STF, na época presidido pelo ministro Sydney Sanches e tendo como 
relator o ministro Celso de Melo, assinaram o presente acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Su-
premo Tribunal Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata de 
julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em 
não conhecer da ação quanto ao ato do ministro da justiça e, ainda, por 
unanimidade, indefiro o mandado de segurança, enquanto impetrado 
em face do governador do estado do Acre e do Presidente da República. 
(Supremo Tribunal Federal, 1991, p. 198).

Diante da situação de dissídio e de tamanha morosidade judiciária 
em resolver a questão litigiosa, as comunidades das vilas de Extrema e Nova 
Califórnia partem para a mobilização social, decididas a pressionar as auto-
ridades competentes, objetivando encontrar uma solução definitiva para a 
causa litigante.

A participação social e Gestão do Território

O primeiro e grande ato público aconteceu no ano de 1993 no dis-
trito de Extrema e foi organizado pelo movimento popular Pró Fim do 
Litígio. Esse ato, considerado o marco inicial de luta das duas comunidades, 
foi preparado de tal maneira que coincidisse com a vinda da caravana da 
cidadania, encabeçada na época pelo então sindicalista Luís Inácio Lula 
da Silva (Figura 2). O ato estava pronto, o movimento popular Pró Fim 
do Litígio, juntamente com integrantes locais, receberam a caravana da 
cidadania. Na abertura do ato, foi feito um pronunciamento por um dos 
integrantes do movimento, que solicitava o apoio da Caravana da Cidada-
nia, no sentido de extinguir definitivamente o litígio. 
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Figura 2 – Caravana da Cidadania

Fonte: Arquivo do autor registrado em 1993

Naquele momento histórico, nascia o espírito de luta daquela gente 
que via no litígio um verdadeiro atentado do sistema governamental contra 
o exercício pleno de cidadania. O povo da Ponta do Abunã sentia-se expa-
triado e, dessa forma, concluiu-se aquele histórico pronunciamento:

Companheiros, está prestes o dia em que esta síndrome ditatorial irá 
perecer, e nós, somente nós, unidos, conscientes, seremos capazes de se-
pultar este tumor social maligno, conhecido por litígio. Esta causa não 
pode ser perene, não podemos ficar condenados sempre ao ouvir: Acre 
ou Rondônia? Exijamos a decisão, que é de pura idoneidade nossa. Não 
podemos aceitar que nossos direitos sejam despojados. Cidadãos! Uni-
-vos em nome da justiça social, crescei-vos em nome da cidadania. Mui-
to obrigado. (Movimento popular pró fim do litígio, 1993). (...) o litígio 
torna-se uma agressão, pois impede o desenvolvimento das comunida-
des, a organização político-administrativa, atrelando as comunidades 
a uma disputa dos governos estaduais, que não fazem os instrumen-
tos necessários ao desenvolvimento das comunidades. A impossibili-
dade de transformação destas comunidades em municípios impedem 
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o recebimento das verbas como o FPM, e outros impostos relegando 
a população a marginalidade, visto que estas verbas são direcionadas 
a outros municípios. (Movimento popular pró fim do litígio, 1993).

Partindo do preceito de que cidadania jamais será uma concessão 
divina ou uma oferta meramente fácil e gratuita, concedida corriqueira-
mente pelo estado, a cidadania está internalizada em cada cidadão e não 
deve torná-la estática, é preciso resgatá-la de forma dinâmica e compar-
tilhar sua força com a coletividade, como o bem-estar social de todos. A 
região da Ponta do Abunã, apesar de todos os esforços demonstrados pela 
comunidade em construir uma sociedade mais digna, ainda carecia de 
melhorias nos serviços sociais básicos da população, tais como, saúde, edu-
cação, segurança, saneamento e demais outras necessidades fundamentais 
garantidas por lei.

A vontade do povo e sua organização em superar este difícil obs-
táculo jurídico-contencioso deveram-se principalmente ao fato de que a 
área litigiosa aqui mencionada amargou diante da ociosidade de duas uni-
dades de federações, que estavam mais preocupadas em engordar a receita 
do Estado do que em atender as necessidades básicas da população. Nesse 
sentido afirma-se:

“O Estado é um ator fundamental na gestão do território e por meio 
dele são construídas as políticas públicas que podem fortalecer ou fragi-
lizar determinados grupos sociais. Contudo, é a partir das relações entre 
o Estado, as firmas, as organizações sociais e os próprios indivíduos, que 
podemos entender e refletir sobre o processo dinâmico de produção 
dos territórios, e assim, construir uma gestão territorial efetivamente 
participativa e voltada aos interesses das pessoas do lugar” (Candiotto; 
Santos, 2009, p. 337). 

Quanto às ações do poder judiciário, pode-se visivelmente observar 
uma gigantesca morosidade em resolver o problema, pois, se de um lado 
estava a linguagem jurídica, que atuava de forma rigorosa, do outro a lin-
guagem popular, totalmente alheia à primeira, visto que “A linguagem pode 
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ser usada para impedir a comunicação de informações para grandes setores 
da população”, como afirma Gnerre, (2009, p. 21) e continua:

A começar do nível mais elementar de relações com o poder, a lingua-
gem constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso 
ao poder. Para redigir um documento qualquer de algum valor jurídico 
é realmente necessário não somente conhecer a língua e saber redi-
gir frases ininteligíveis, mas conhecer também toda uma fraseologia 
complexa e arcaizante que é de praxe. Se não é necessário redigir, é 
necessário pelo menos entender tal fraseologia por trás do complexo 
sistema de clichês e frases feitas. Este aspecto específico da linguagem 
usada nos documentos jurídicos é semelhante ao fenômeno linguístico 
das linguagens especiais, constituídas em geral de léxicos efetivamente 
especiais usados nas estruturas gramaticais e sintáticas das variedades 
linguísticas utilizadas na comunidade (p. 22-23). 

No dia 6 de maio de 1996, um dos membros do movimento pelo 
fim do litígio, José Hermeto Mazurkewcz, conhecido como “Zé Gaúcho”, 
escreveu uma carta ao presidente da república, Fernando Henrique Car-
doso, cujo título era “Mágoas de um caboclo preocupado com a questão social”. 
O autor da carta explica ao presidente que migrou para o Estado do Acre 
no ano de 1973, vindo do Rio Grande do Sul. O velho pioneiro continuava 
morando no mesmo local onde se instalou pela primeira vez na região. Era 
proprietário da Fazenda Arvoredo, localizada às margens da BR 364, km 
183, distante 3 km de Vila Extrema, como destacado aqui, em pequenos 
trechos da carta, enviada ao então presidente da República: 

[...] pelo amor de Deus, autoridade de boa vontade, isto aqui não trará 
ônus nenhum ao estado, nem ao país, pois a decisão, trará, sim, a estabi-
lidade e conforto moral a estes irmãos. Pois aqui também é Brasil, onde 
moram também heróis da pátria amada-salve-salve. Jogados, usados,
como queiram, podem virem constatar. Como cobaias de alguns in-
teresses não esclarecidos. Escrevo estas simples palavras chorando lá-
grimas de sangue, que acredito Vossa Excelência também tenha der-
ramado para devolver a liberdade ao povo brasileiro e que este aqui, 



25

é também integrante. Este povo manobrado por bandidos que se 
dizem povo também, em nome do povo, dizem trabalhar. Sofremos 
calados, pensando em não ter a quem mais apelar. Esperando apenas 
que Deus conduza até a cova, para daí esperar ressuscitar para a glória 
eterna. (...) não acredito que tenhamos de ir ao exterior buscar uma 
solução importada, acredito sim que é ter bom senso e boa vontade e 
devolver ao povo o que é deles: dignidade, cidadania e respeito. (Mo-
vimento popular pela emancipação de Extrema de Rondônia, 1996).

O morador de Extrema demonstra angústia, mas, ao mesmo tempo, 
um sentimento de esperança, de liberdade e de luta. A linguagem popular 
parecia não mais acreditar na linguagem jurídica, nem na linguagem do 
discurso político. Mas era preciso acreditar naquele momento que tanto 
o Executivo como o Judiciário eram peças extremamente importantes 
naquele processo de engrenagem cidadã, montado principalmente pela 
vontade expressa do povo.

A linguagem judicial intrinsecamente assume uma discrepância níti-
da entre o subjetivismo verbal das palavras no processo e a objetivida-
de do julgamento. A retórica política é análoga. É importante deter-
minar o peso específico dos discursos retórico, judicial ou político na 
consciência linguística de um dado grupo social numa determinada 
época. Além disso, é importante levar sempre em conta a posição que 
o discurso a ser citado ocupa na hierarquia social de valores (Bakhtin, 
1986, p. 153).

Durante a visita de diversas autoridades estaduais e federais em 
Extrema, todos os representantes das diversas instituições públicas que 
estavam presentes assinaram um documento intitulado “Termo de compro-
misso”. Naquele momento todos se comprometeram em resolver a questão 
litigiosa e melhorar o atendimento das necessidades básicas da população. 
O documento foi assinado por diversas autoridades federais e estaduais, 
em conjunto com segmentos da comunidade local, o que parecia ser o que 
resultaria na “Batida do martelo” no Supremo Tribunal Federal em Brasília. 
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Até aquele momento, a polulação local já havia travado várias batalhas para 
conseguir por fim no litígio: bloqueio da BR por várias vezes, confronto 
entre simpatizantes dos dois Estados, força militares federais e estaduais na 
região, comitivas a Brasília, e de mais outros acontecimentos históricos que 
marcaram a vida daquele povo.

As expectativas estavam agora tão somente voltadas ao Supremo 
Tribunal Federal-STF, em face da ação cível originária, nº. 415-2 ajuizada 
pelo Estado do Acre e de cunho demarcatória, contra os Estados de Ron-
dônia e Amazonas, pois certamente, sairia dessa ação o resultado final do 
litígio. Em novembro de 1996, o Movimento popular pró fim do litígio 
recebera a notícia diretamente do Ministério da Justiça que o Supremo 
Tribunal Federal havia marcado para o dia 4 de dezembro de 1996, a par-
tir das 14 horas, o início da sessão que definiria a questão de limites entre 
os Estados do Acre, Rondônia e Amazonas. 

O relator da ação civil originária foi então o ministro Néri da Sil-
veira, tendo como presidente do STF o ministro Sepúlveda Pertence. O 
Acre estava na sessão representado pelos advogados Fábio de Oliveira 
Luchesi e José Ravagnani Filho, enquanto o Estado de Rondônia estava 
sendo representado pelos advogados Alberto Teixeira Xavier e Erasto Vila 
Verde de Carvalho.

A batalha jurídica final foi travada entre os dois estados litigantes, e o 
litígio tornou-se uma ferramenta jurídica que serviu como trava para impe-
dir a abertura do tão sonhado processo de autonomia política da região. A 
proliferação desenfreada de injustiças sociais tornou-se frequente na Ponta 
do Abunã, por outro lado, grande parte da população desconhecia as noções 
básicas de tão conturbado conteúdo jurídico, fator que notadamente sepa-
rava dois mundos antagônicos entre si. Na luta travada entre os Estados 
litigantes na ação cível originária nº. 415-2, julgada em 1996 pelo Supremo 
Tribunal Federal em Brasília, o ministro-relator Néri da Silveira, ao fazer 
defesa de seu voto, manifestou-se de forma lapidar, citando importante e 
decisivo trecho, conforme a seguir:
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Bem sumariou, assim, a Procuradoria Geral da República a espécie, 
deu seu parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, 
Dr. Paulo Tarso Braz Lucas, com a apuração do iminente Procurador-
-Federal Dr. Geraldo Brindeiro, às fls. 1740 / 1741, verbis: “(...) quanto 
a região da Ponta do Abunã, em que estão situadas as vilas Califórnia 
e Extrema (...) mas rigorosamente a pretensão acreanas, segundo os 
levantamentos cartográficos e geodésicos realizados, se mostrou des-
provida de fundamento (...) ou seja, a divisa entre os estados do Acre e 
de Rondônia é aquela definida pelo trecho da linha geodésica Beni - Ja-
vari, entre a interseção com o curso do Rio Abunã, limite internacional 
Brasil-Bolívia, e o cruzamento do divisor das bacias dos rios Ituxi e 
Abunã com a citada geodésica” (Supremo Tribunal Federal. Serviço de 
jurisprudência, 1996, p. 190).

Diante do exposto, o ministro e relator julgou procedente, de 
acordo com os relatos mencionados, que se execute a ação dentro dos 
traçados de limites definidos pelo IBGE, baseada no artigo 12, § 5º, 
do ato das disposições constitucionais transitórias, da constituição de 
1988, à vista dos levantamentos cartográficos e geodésicos realizados 
por esse órgão. Após relatório e manifestação do voto do iminente rela-
tor Néri da Silveira, os ministros votaram por unanimidade, seguindo o 
voto do relator. Estiveram ausentes justificadamente os ministros Celso 
de Melo, Carlos Velloso e Ilmar Galvão, presentes os ministros Moreira 
Alves, Sydney Sanches, Octávio Gallotti, Marco Aurélio, Francisco 
Rezek e Maurício Corrêa. 

O advento do litígio resultou numa árdua luta jurídica travada entre 
os Estados do Acre e de Rondônia. Seu malogro, porém, só veio a acontecer 
conforme acórdão, abaixo:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdão os ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, na conformidade da 
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade julgar 
procedente, em parte, a ação, e nos termos do voto ao relator, para 
determinar a demarcação conforme o estudo cartográfico e geodésico 
do IBGE, que se incumbirá da sua execução. Por unanimidade, não 
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conhecer aos pedidos de indenização dos estados do Acre e do Ama-
zonas. E, condenar o estado do Acre a pagar honorários de advogado 
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao estado de Rondônia, 
e compensando-se as verbas de sucumbência entre os estados do Acre 
e do Amazonas (Silveira; Pertence 1996). 

A Ponta do Abunã: o processo de emancipação político-administrativo 
da região

Com o fim do litígio, a população da região denominada Ponta do 
Abunã tinha praticamente como certo o processo de emancipação político-
administrativa da recém área litigiosa. O movimento pró-fim do litígio 
tornou-se um marco histórico para o povo, porém, faltou o mais importante: 
colocar “O selo” devidamente autenticado na “Marca registrada”. Diante da 
luta demonstrada, principalmente, pelas duas comunidades envolvidas no 
ato contencioso, era indispensável atrelar ao processo dos Estados litigantes, 
como cláusula necessária e urgente no “Termo de compromisso”, a imediata 
autonomia política da região em conjunto com a decisão final do litígio.

Decidir tão somente a causa litigiosa sem que fosse dada a eman-
cipação da região tornou-se mais tarde uma enorme frustração para sua 
população, visto que a almejada independência dos dois distritos estaria 
apenas começando. A primeira tentativa de emancipação da Ponta do 
Abunã foi encabeçada pelo ex-deputado federal Reditário Cassol, através 
do projeto 153/88. Na época, a região denominar-se-ia Município Tan-
credo Neves, em homenagem ao presidente que não chegaria a assumir a 
Presidência da República. O plebiscito ainda foi marcado e realizado, mas 
as urnas tiveram que ser isoladas no distrito de Vista Alegre do Abunã, 
local onde quem possuía título do TRE-RO sempre votava na época. Par-
tidários do Acre realizaram intensa campanha para que os eleitores não 
fossem às urnas, e por uma diferença de aproximadamente 14 votos a região 
perdeu a oportunidade de emancipar-se.

Diante do fracasso da realização do plebiscito pelo Estado de Ron-
dônia, foi a vez de o Estado do Acre tentar realizar seu plebiscito na região, 
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no ano de 1992. A pretensão do Estado do Acre em realizar o plebiscito 
em 1992 esbarrou na petição nº. 584-8 do Supremo Tribunal Federal, 
que suspendera cautelarmente o plebiscito de Vila Nova Califórnia e Vila 
Extrema no estado do Acre. 

O Estado de Rondônia, por meio da mesa diretora da Assembleia 
Legislativa, propôs realizar uma nova consulta popular, baseando-se nova-
mente na malograda criação do município Tancredo Neves, atual área 
denominada Ponta do Abunã, pelo decreto legislativo nº. 86 de 15 de 
março de 1993. Nesse período, a corte do TRE-RO, indeferiu pedido de 
realização do plebiscito perante a ação cível originária, que tramitava no 
Supremo Tribunal Federal, sobre os estados litigantes.

A emenda constitucional nº. 15, de 12 de setembro de 1996, em 
decorrência de um aumento indiscriminado de distritos que estavam se 
emancipando no país, sem que reunissem reais condições sócio-econômicas 
de autossustentar-se, alterou o parágrafo quarto do artigo 18 da Constitui-
ção Federal, finalizando o texto na seguinte forma:

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municí-
pios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei 
complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante ple-
biscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos 
estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma 
da lei (Brasil, 2010, p. 29).

A partir da edição, praticamente impossibilitou a criação de novos 
municípios sem que essa emenda fosse regulamentada, o que criou um 
clima de revolta a população da Ponta do Abunã, visto que o litígio acabou 
três meses depois da edição desta emenda, exatamente no dia 4 de dezem-
bro de 1996. A Ponta do Abunã até a presente data não conseguiu seu 
objetivo maior de adquirir sua autonomia político-administrativa, apesar 
de 57 outros municípios no país conseguirem sua emancipação política, 
mesmo à revelia de uma lei complementar federal.

Em maio de 2007, o plenário do Supremo Tribunal Federal deu um 
prazo de dezoito meses para que o Congresso Nacional regulamentasse a 
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referida emenda no sentido de definir o período para a criação de novos 
municípios, visto que, caso não haja a regulamentação dentro desse período, 
os municípios criados depois de 1996 correrão o risco de tornarem-se 
inconstitucionais. No ano de 2008, o Senado Federal aprovou o projeto 
de lei complementar que regulamentava a criação de novos municípios. O 
PLS 98/-02, que ainda deve ser votado na câmara dos deputados, foi edi-
tado com o objetivo de regulamentar a emenda 15 / 96.

Cansados de esperar pela emancipação, a população da Ponta do 
Abunã reage com um movimento popular, com bloqueio da BR 364, exi-
gindo das autoridades competentes uma solução definitiva para a questão 
que durava mais de vinte anos. O movimento popular pela emancipação da 
Ponta do Abunã partiu da ideia de que era preciso “pressionar” não apenas 
o judiciário, mas também o legislativo, visto tratar-se da ausência de uma 
regulamentação constitucional. 

Na construção e reconstrução do espaço social, os movimentos 
sociais da Ponta do Abunã se organizam e partem para a luta. Na madru-
gada da manhã do dia 3 de agosto de 2010, o povo bloqueia a BR 364 
no distrito de Extrema, exigindo a realização do plebiscito e objetivando 
a sua emancipação. Vários segmentos da população estavam presen-
tes: homens, mulheres e crianças aglomeravam-se sob o sol ardente. Às 
margens da BR foram construídas barracas cobertas de palhas ou lonas, 
pecuaristas doaram bois para que os manifestantes se alimentassem no 
local. O movimento ganhou força com a chegada dos agricultores e do 
povo indígena Kaxararí, conforme demontra a Figura 3, a participação 
ativa no bloqueio da rodovia.
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Figura 3 – Bloqueio da BR 364  

Fonte: Edilene Gama. Extraído de rondoniaovivo.com 

A comunidade estava decidida a não desobstruir a BR, enquanto 
as autoridades não comparecessem para negociar com os manifestantes e 
encontrar uma solução para o impasse. O movimento chega ao seu terceiro 
dia e todos os carros foram proibidos de seguir viagem, tanto sentido Acre, 
como sentido Porto Velho. Uma extensa fila de veículos foi formada. 

É possível então afirmar que as questões e os conflitos de interesses 
surgem das relações sociais e se territorializam, ou seja, materializam-se 
em disputas entre esses grupos e classes sociais para organizar o terri-
tório da maneira mais adequada aos objetivos de cada um, ou seja, do 
modo mais adequado aos seus interesses (Castro, 2005, p.14). 

A atitude demonstrada por alguns grupos permitia constatar a real 
vontade de enfrentar qualquer barreira que porventura pudesse surgir. 
Diante da situação, chega à BR 364 um contingente aproximado de 40 
policiais da PRF/NOE de Rio Branco-AC e de Porto Velho. O inspetor da 
PRF-RO buscou negociar o desbloqueio da BR com integrantes do movi-
mento. Os manifestantes solicitavam a presença de autoridades estaduais e 
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federais para que a negociação tivesse êxito. Não havendo acordo entre as 
partes, os policiais rodoviários utilizaram balas de borracha resultando no 
confronto que ganhou repercussão nacional, conhecido como “A batalha 
de Extrema”. 

Do enfrentamento saíram feridos populares e policiais, e os mani-
festantes chegaram ao número de aproximadamente quatro mil pessoas. A 
comunidade enfurecida insistia em manter-se na BR até que as autorida-
des comparecessem no local do conflito. Finalmente, algumas autoridades 
compareceram e constituiu-se uma comissão para ir a Brasília, no intuito 
de conseguir a realização do plebiscito. 

Finalmente, o TRE-RO, através da resolução número 24, de 29 
de setembro de 2009, fixa regras e data para consulta plebiscitária na 
Região da Ponta do Abunã, mas, logo em seguida, outra frustração: o 
Ministério Público Eleitoral impetrou mandado de segurança contra a 
decisão do Tribunal Regional. Na liminar, o MPE argumenta que a con-
sulta não poderia ser realizada apenas nos distritos que compõem a Ponta 
do Abunã, no caso a parte interessada, mas teria que envolver também a 
parte envolvida, no caso todos os eleitores do município de Porto Velho. 
O Ministério Público Eleitoral fundamentou-se principalmente no 
decreto legislativo de número 226, de 19 de julho de 2007, que limitava 
a realização da consulta plebiscitária apenas nos Distritos de Extrema, 
Nova Califórnia, Vista Alegre e Fortaleza do Abunã, para se criar o futuro 
município de Extrema de Rondônia.

Atendendo solicitação do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral - RO, 
através da resolução n°35 de 10 de dezembro de 2009, aprova nova consulta 
plebiscitária n° 3392 - classe 42, para 28 de fevereiro de 2010. Por fim, a 
consulta plebiscitária foi considerada na forma da lei como uma eleição 
normal e finalmente é chegada a hora, e a população vai às urnas no dia 28 
de fevereiro de 2010. O resultado obtido nas urnas é favorável à emancipa-
ção com 90,21 % dos votos válidos. Foram 170.004 votos para o sim, contra 
18.853 para o não (TRE-RO/2010).

Imediatamente, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondô-
nia aprova, no dia 16 de março do mesmo ano, a criação do município 
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de Extrema de Rondônia e o consequente desmembramento do municí-
pio mãe, Porto Velho. A lei n°2264 foi sancionada em 17 de março de 
2010. Curiosamente, ainda no mesmo mês, o Ministério Público Federal 
em Rondônia apontou irregularidade na referida lei, argumentando sua 
inconstitucionalidade devido à falta de regulamentação de uma lei com-
plementar federal que regulamentasse a emenda constitucional 15/96 que 
atualmente ainda tramita no Congresso Nacional.

Dois dias depois de ser editada a lei 2264 pela ALE-RO, mais pre-
cisamente em 19 de março de 2010, o governador à época, juntamente com 
sua comitiva, lotou um ginásio de esporte no Distrito de Extrema e, num 
ato histórico, na presença de uma grande massa que assistia ao espetáculo, 
sancionou a nova lei de criação do mais novo município do Estado de Ron-
dônia. Estava criado naquele momento o 53° município do Estado, que 
passava a ser denominado: Extrema de Rondônia. Mas a sua implantação, 
de fato, ainda passaria por muitos entraves.

Esperançoso, o povo ainda sonha com a implantação do município 
no Governo seguinte. O então novo Governador anunciou que já constava 
no diário oficial do Estado a nomeação de um assessor especial da casa civil 
para dar início aos levantamentos oficiais, objetivando a implantação do 
município de Extrema de Rondônia, por meio do Decreto Nº 12019, de 30 
de junho de 2011.

Essa luta se arrasta há tempos e atualmente o povo ainda demons-
tra que novas territorialidades estão em constante construção na Ponta do 
Abunã e que tal região precisa ser vista como potencialidade regional. Essa 
região tem, no seu histórico, todo o processo de exploração e uso do ter-
ritório e precisa de um planejamento que aponte estratégias inovadoras e 
novos paradigmas de sustentação à organização política que sejam capazes 
de alavancar definitivamente o desenvolvimento daquela pujante região. 

Considerações finais

A construção do território da Ponta do Abunã foi intrinsecamente 
marcada pelos primeiros migrantes nordestinos que vieram trabalhar na 
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produção da famosa borracha natural. Outro importante ciclo migratório 
intensificou-se durante o início da década de 1970, quando colonos oriun-
dos, principalmente, da Região Sul do país, aliaram-se aos seringueiros na 
defesa do território para que grandes pecuaristas não transformassem os 
seringais nativos em grandes fazendas de gado. 

A inoperância estatal rondoniense em promover políticas públicas 
voltadas ao bem-estar social da população fez que o Estado do Acre ado-
tasse medidas assistenciais básicas, como saúde, educação e segurança e, 
ao mesmo tempo, usufruísse por vários anos da riqueza existente naquele 
território. 

As ações de gestão e planejamento promovidas pelo Estado do Acre 
resultaram num ato contencioso denominado litígio, fator que provocou 
sérios danos ao desenvolvimento da Ponta do Abunã, visto que se tornou 
um grande empecilho ao processo de emancipação política da região. 

O fim do litígio trouxe a esperança de dias melhores para as vilas 
outrora litigantes, mas a tão sonhada autonomia política da região ainda 
não chegou. A falta de austeridade em políticas públicas continua expondo 
a população à lamúria, por outro lado, o povo continua lutando e acredi-
tando que o território da Ponta do Abunã possa um dia se tornar município. 
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2. O CONCEITO DE “POPULAÇÕES TRADICIONAIS”: 
UM ESTUDO SOBRE OS ILHEIROS DO RIO 
URARICOERA-RORAIMA

Vivian Karinne Morais Rodrigues 

Antonio Tolrino de Rezende Veras 

Introdução

A discussão acerca do conceito de populações tradicionais, neste 
capítulo, traz embasamentos das ciências sociais como a antropologia e 
a sociologia e incrementa, com o olhar da ciência geográfica, o que para 
muitos seria um esforço interdisciplinar, por tratar-se de um conceito tão 
importante às comunidades Amazônicas. O diálogo sobre o conceito de 
populações tradicionais não se distancia da prática, uma vez que moradores 
das ilhas do Rio Uraricoera, localizada ao norte do estado de Roraima, 
foram tomados para observação, em razão de ser uma comunidade que vive 
em um ambiente natural, com profundos conhecimentos da natureza, cons-
truindo suas vidas sobre um território cíclico (as ilhas) e que, além disso, 
por força de lei1, constitui-se propriedade da União.

Ao considerar tal especificidade, algumas perguntas norteadoras se 
fazem necessárias. A primeira é: O uso e apropriação dos territórios fluviais 
geram territorialidades específicas? As famílias que moram e/ou usufruem 
das ilhas são enquadradas nos conceitos de comunidades tradicionais por 
estarem numa propriedade da União? Esse foi o início de muitas dúvi-
das e pouquíssimas respostas disponíveis na literatura, motivo pelo qual 
se constitui o objetivo deste capítulo, que foi o de analisar se as ilhas são 
caracterizadas como espaços que apresentam uma diversidade de dinâmicas 

1 A lei nº 6.634 de 2 de maio de 1979, a qual regulamenta a Faixa de Fronteira, disposto no 
Decreto nº 85.064/80. Esses bens são geridos pelo regime jurídico determinados pela Lei 
n.11.952/09 (trata do patrimônio da União da faixa de fronteira e do território abrangido 
pela Amazônia Legal).
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e formas de apropriação (diferentes territorialidades) e se são ocupadas por 
populações tracionais. 

A presença de pessoas em ilhas fluviais, na Amazônia, é incontestável 
e algumas vivem harmonicamente no espaço natural, no entanto, há tam-
bém moradores que não possuem relação de subsistência com o ambiente 
e que vivem exclusivamente da exploração dos recursos naturais. Dessa 
problemática, surge a preocupação a respeito do conceito de comunidades 
tradicionais, neste caso específico das ilhas do rio Uraricoera, reconhe-
cendo-o como conceito analítico e político, sendo, portanto, necessário o 
entendimento para que os indivíduos possam ou não ter a regularização 
fundiária, ou seja, é preciso saber quem tem o direito territorial ou não de 
ocupar essas ilhas.

São 9 as ilhas localizadas no rio Uraricoera, no seu médio curso, e 
apenas cinco são habitadas (Figura 1). Essas ilhas são consideradas bens 
da União, conforme a Constituição Federal de 1988, por localizarem-se 
em rio na Faixa de Fronteira2. Elas apresentam diversidade de formas 
de apropriação do espaço (diferentes territorialidades) sendo algumas 
inabitadas. No caso da Ilha do Piranha, que já foi regularizada pela Supe-
rintendência do Patrimônio da União3, os diversos agentes a usam para 
obtenção de recursos (uso do peixe e da água do rio), para a circulação, 
para o lazer e turismo, sendo o seu uso caracterizado como múltiplo. 
Outras ilhas do trecho assumem usos para acampamento de pesca, caça 
e também moradia permanente. Destacam-se, portanto, as diferentes 
territorialidades existentes nessas ilhas, associadas ao processo de uso e 
apropriação, reconhecendo os espaços de vivência ribeirinha e analisando 
as experiências dos sujeitos presentes.

2 A Faixa de Fronteira foi criada pelo Ministério da Integração, constituída como uma faixa 
de até 150 km, considerada fundamental para a defesa do território nacional. Regulada pela 
Lei nº 6.634 de 2 de maio de 1979.
3 O patrimônio da União é gerido pela Superintendência do Patrimônio da união-SPU que 
participa de modo sistemático de licenciamento integrado com outros órgãos públicos de 
controle territorial.
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Figura 1 – Mapa de localização da área observada

Fonte: Dados disponibilizados pelo IBGE, (2010) e SEPLAN, (2015) 

Não cabe aqui julgar o que é certo ou errado no que se refere ao 
debate para definir o uso do termo comunidade tradicional. No entanto, 
uma reflexão a respeito das diversas visões e concepções sobre o conceito 
é importante para o avanço do pensamento científico e para poder visua-
lizar, em um caso real e concreto, a relação entre os ilheiros, a propriedade 
de terra e a União, detentora por lei desses territórios, que se contrapõe à 
apropriação privada regida pela tradição.

“Comunidades Tradicionais”: um conceito complexo, Lógicas e 
contradições

A abordagem sobre sociedades amazônicas permite identificar um 
conjunto de autores que já se debruçaram sobre alguns termos importan-
tes, como é o caso de “caboclos da Amazônia” e “populações tradicionais”. 
A concepção de sociedades caboclas amazônicas é defendida por diver-
sos autores entre eles: Browder e Godfrey (1997); Bunker, (1984), Nugent 
(1993); Murieta, (2006), Barreto Filho, (2006); Futemma, (2006), Little, 
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(2000), ente outros, os quais as definem como sociedades “não-urbanas” 
contemporâneas da Amazônia, e podem ser divididas, grosso modo, em 
sociedades indígenas; camponeses tradicionais ou históricos (caboclos), 
oriundos da incorporação colonial da região, e os neocamponeses que, desde 
a década de 1970, têm migrado como parte das políticas governamentais de 
ocupação da Amazônia. 

Cunha e Almeida (2009) argumentam que definir as “populações tra-
dicionais” pela adesão à tradição seria contraditório com os conhecimentos 
antropológico atuais. Defini-las como populações que têm baixo impacto 
sobre o ambiente, para depois afirmar que são ecologicamente sustentáveis, 
seria mera tautologia. “Se definíssemos como populações que estão fora da 
esfera do mercado, seria difícil encontrá-las hoje em dia” (p.278). 

O termo tradicional, de acordo com Little (2002), gera dificuldade 
de entendimento, devido à polissemia que detém e a forte tendência de 
associá-lo com concepções de imobilidade histórica e atraso econômico.

Não visamos tomar discussões sobre o “moderno e o tradicional” até 
porque não se pode desconsiderar as importantes mudanças históricas 
provocadas por diversos fatores de ordem política, econômica e social 
no processo de expansão de fronteiras e múltiplos tipos de territórios 
que produziram, principalmente no que se refere a comunidades tradi-
cionais na Amazônia brasileira” (p.3).

Os autores Cunha & Almeida (2009) afirmam que “No momento, 
a expressão populações tradicionais ainda está na fase inicial de sua vida” 
(p. 278). O início dessa discussão, segundo Diegues, (1998), Barreto Filho, 
(2006), Cunha e Almeida (2009) e Prado (2012), é recente, com as primei-
ras ações e discussões detectadas a partir da década de 70, nos EUA, e da 
década de 80, no Brasil, até o presente momento. 

O advento da criação do parque Nacional Yellowstone, em 1872, nos 
Estados Unidos, marcou o início do movimento moderno de conserva-
ção da natureza e o marco da recente discussão sobre a presença humana 
em áreas protegidas e, por conseguinte, da viabilidade da discussão sobre 
comunidades tradicionais. 
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Diferentemente do conceito de território, que mesmo diante de 
longa discussão acerca da sua origem, formação e estrutura, apresenta, em 
seu histórico, grande contribuição teórica de estudiosos, pois verifica-se um 
certo consenso entre autores contemporâneos e não contemporâneos, sobre 
o território ser político, no sentido de ser conformado por relações de poder, 
relações essas que, em outros autores, envolvem as esferas como política, 
cultura e economia. Já no que tange à definição de comunidades tradicio-
nais, as concepções são bem distintas, já que existem muitas definições que 
ora se complementam e ora se negam.

Independentemente do cunho analítico da definição, fica evidente a 
prática estratégica de controle territorial, no âmbito nacional, estadual ou 
municipal,  provenientes da criação e implementação de áreas protegidas. 
Diante disso, é necessário conhecer algumas das mais importantes defini-
ções conhecidas no campo das ciências sociais. 

Uma concepção clássica e também muito influente a respeito da 
noção de conhecimento tradicional, assim como sua definição, é a de Die-
gues (1998). Na sua obra O mito moderno da natureza intocada, define alguns 
atributos para que determinados grupos humanos sejam reconhecidos 
como culturalmente diferenciados, em outras palavras: como comunidade 
tradicional, onde o autor expõe que:

As culturas e sociedades tradicionais se caracterizam pela: a) depen-
dência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos 
naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de vida; b) 
conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete 
na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos natu-
rais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração por via 
oral; c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 
econômica e socialmente; d) moradia e ocupação desse território por 
várias gerações, ainda que alguns membros individuais possam ter-se 
deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de seus an-
tepassados; e) importância das atividades de subsistência, ainda que a 
produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o 
que implica uma relação com o mercado; f ) reduzida acumulação de 
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capital; g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal 
e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das ativi-
dades econômicas, sociais e culturais; h) importância das simbologias, 
mitos e rituais associados à caça, à pesca e atividades extrativistas; i) a 
tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre 
meio ambiente. Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, so-
bressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo 
de trabalho até o produto final; j) fraco poder político, que em geral re-
side com os grupos de poder dos centros urbanos; l) auto-identificação 
ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta das 
outras (p.87-88).

Segundo Diegues, um dos critérios mais importante para a definição 
de culturas ou populações tradicionais, além do modo de vida, é a identi-
dade, um dos temas centrais na Antropologia. Nesse sentido, a população 
deve reconhecer-se a si mesma como uma população diferenciada, tradi-
cional. “Esse auto-reconhecimento é frequentemente, nos dias de hoje, 
uma identidade construída ou reconstruída, como resultado, em parte, de 
processos de contatos cada vez mais conflituosos com a sociedade urbano-
-industrial, e com os neomitos criados por esta” (p. 88).

Para Boaventura (1993), “as identidades culturais não são rígidas, 
nem muito menos imutáveis. São resultados sempre históricos e fugazes de 
processos de identificação” (p.31). Nesse sentido, a perspectiva de Diegues 
pode e deve ser refutada. 

Com essa visão culturalista de Diegues, pode-se entender que um 
só descumprimento dessa tabela de atributos colocaria todo o conceito a 
perder-se, colocando o questionamento: “são” ou “não são” comunidades 
tradicionais? Ou só são comunidades tradicionais “se”. 

A respeito disso Prado (2012) argumenta: 

Talvez se possa dizer que a marca dessa concepção original de Diegues 
seja esse tom classificatório, e é justamente nesse sentido que se torna 
problemática. De um lado, a lista de onze características pode tornar-se 
um ‘gabarito’ para medir se os grupos são ou não são tradicionais, como 
uma grade que aprisiona (p.176).
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Araújo (2013), no seu texto Sobre questões de uso comum, mostra a 
contradição na própria lei do Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção (SNUC) sobre as comunidades tradicionais:

[...] Pois na própria legislação a respeito do conceito há ambiguidades. 
A lei 9.985/00 que institui a SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação) faz menção a uma definição jurídica do conceito de popu-
lação tradicional no inciso XV do art. 2º ‘população tradicional: grupos 
humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no mínimo três ge-
rações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo 
seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para a subsis-
tência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável’. E essa de-
finição foi vetada em 2000, pois existem grupos culturalmente diferen-
ciados que em algumas dessas características não se ‘enquadram’ (p. 25).

Há críticas ao referido autor no sentido de, apesar de ter ressaltado 
a importância do critério do autorreconhecimento dos componentes da 
comunidade, remetendo a uma questão de identidade cultural, não faz uma 
reflexão a respeito das motivações, quer sejam políticas ou jurídicas pelas 
quais o autorreconhecimento é assumido, atribuído ou acionado. Uma visão 
já discutida pelos autores como Prado (2012), Cunha e Almeida (2009) e 
Barreto Filho (2006). 

Na sociogênese proposta por Barreto Filho (2006), observa-se um 
árduo processo histórico-político de construção da noção de populações 
tradicionais, apresentando diferentes contextos de formulações dessa 
noção. O autor faz uma crítica ao discurso político em torno do termo e, 
no decorrer das suas argumentações, é possível apreender um novo tipo de 
conceitualização: o de “comunidades residentes” ou “pessoas e/ou grupos 
sociais residentes”. Barreto aponta para uma leitura árdua de todo o pro-
cesso histórico-conceitual do surgimento das discussões acerca do tema, 
com informações a respeito da influência nacional e internacional das con-
cepções de Diegues. 

O autor mostra que as características desses grupos sociais “tradi-
cionais” constituiriam, também, para muitos autores que partilham dessa 
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perspectiva, o passaporte para sobrevivência futura e faz uma série de relatos 
históricos sobre a noção de populações tradicionais e os novos movimentos 
sociais, que ganharam visibilidade a partir de 1980. Os que se referem às 
reservas extrativistas amazônicas, por exemplo:

Encontramos, assim, de um lado, a referência ecologista simplificadora, 
que naturaliza esses grupos como parte da paisagem natural, de outro, 
a clivagem demografista otomizadora, que apaga distinções e singula-
ridades em favor da orientação censitária, que é a mesma orientação 
do cadastro – entendido como forma de controle social e de produção 
de conhecimentos para atender aos objetivos de intervenções gaverna-
mentalizadoras (Barreto Filho, 2006, p.137).

Ao se referir às populações residentes em área de conservação (já 
estabelecida ou proposta), como alternativa à noção de comunidades tra-
dicionais, o indicado é uma definição ainda mais genérica e de conteúdo 
menos denso, o que não significa dizer politicamente neutra.

[...]  ‘pessoas e/ou grupos sociais residentes’ – sem necessidade de defi-
nição formal específica para fins previstos em leis reguladoras. Seriam 
aqueles indivíduos, famílias, comunidades e grupos – ‘tradicionais’, ou 
modernos, não importa – que ocupam, residem ou então usam, regular 
ou recorrentemente, um território específico dentro de ou adjacente a 
uma área protegida, estabelecida ou proposta (p. 13).

O termo “residentes” traria vantagens pelo fato de ser uma conota-
ção menos densa e seria um termo mais definido pelo espaço do que pelo 
tempo – como ocorre com “tradicional” – e do que por um rótulo cultural 
– como quando o termo “tradicional” faz referência a um modo de viver a 
um só tempo diferente e genérico (Barreto Filho, 2006). 

O principal ponto a se analisar na proposta de Barreto Filho é que 
sua concepção sempre está referida a áreas protegidas e a grupos que nelas 
vivem. É também sem dúvida uma concepção que liberta dos aspectos 
ambíguos que encontramos na noção de comunidades tradicionais, onde o 
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grupo de pessoas não precisaria de adjetivos pré-estabelecidos para serem 
considerados com tal, a respeito do que estamos nos referindo. 

A perspectiva dos autores antropólogos Ingold e Kurtila (2000) traz 
a ideia de “conhecimento tradicional local”, assim designada:

Trata-se de conhecimento que não é do tipo formal e autorizado, trans-
missível em contextos fora de sua aplicação prática. Ao contrário, é 
baseado em sentimento, consistindo de habilidades, sensibilidades e 
orientações desenvolvidas através de longa experiência de condução  da 
própria vida num ambiente particular (p.25).

Os autores Ingold e Kurtila (2000) entendem que o conhecimento 
tradicional é gerado na localidade, pois não aceitam a ideia do conheci-
mento tradicional enquadrado no discurso moderno, chamando-o de 
modelo genealógico, ligado à ideia de herança biológica/cultural passada de 
geração a geração. Indicam erro na concepção de conhecimento tradicional 
com base na herança –  que dessa forma permite dizer se grupos “não são 
mais tradicionais”. Propõem, ao contrário, a noção de conhecimento local 
entendido como associado às práticas que ocorrem no ambiente onde se 
vive, conformadoras dos e conformados pelos moradores. Nesse sentido, o 
caso observado nas ilhas do Uraricoera têm aproximação com a ideias dos 
autores:

O conhecimento é local porque é inerente à atividade de habitar a terra, 
que de fato cria o lugar. E ao criar lugares essa atividade também faz 
os habitantes serem daqueles lugares – ela os torna locais. As pessoas 
pertencem às localidades e ambientes em que cresceram, tanto quanto 
estes pertencem a elas (Ingold; Kurtila, 2000, p.195).

No Brasil, há várias unidades de conservação e áreas da União, 
onde vivem comunidade locais. E ainda existem instituições próprias que 
trabalham com essas comunidades, principalmente na Amazônia, por-
tanto, ainda é necessário lidar com a existência do termo no contexto das 
áreas protegidas, no qual este foi gerado e persiste. A definição, portanto, 
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do conceito faz-se necessária, para o facilitamento da compreensão. A con-
cepção teórica de Cunha e Almeida (2009) representa muito bem o caso 
das populações das ilhas observadas:

Todos esses grupos apresentam, pelo menos em parte, uma história de 
baixo impacto ambiental e demostram, no presente, interesse em man-
ter ou recuperar o controle sobre o território que exploram. Além disso, 
e acima de tudo, estão dispostos a uma negociação: em troca do con-
trole sobre o território, comprometem-se a prestar serviços ambientais 
(p. 279).

Aqui é revelado um elo direto de relação da “constituição” de comu-
nidades tradicionais com a correspondência da conservação biológica, que 
resultariam no uso sustentável dos recursos naturais e a “prestação de ser-
viços” ambientais, por uma cooperação mútua por parte dos sujeitos que 
vivem na localidade em questão e os órgãos ambientais/UCs. Torna-se, 
assim, explícita uma “ocupação” da categoria, pelos “membros” atuais ou 
candidatos a “membros”, dando realce ao seu sentido político e jurídico.

Esse é o contexto real, observado no caso das “Comunidades 
Tradicionais”: uso e apropriação do território em ilhas federais do rio 
Uraricoera-RR que até agora é o que mais se aproxima da categoria de 
áreas protegidas, como pela classificação dos sujeitos que vivem numa 
determinada área protegida, do estado, que, para adquirirem o direito da 
propriedade de terra, assumem certo compromisso em regular os usos, pre-
servar e conservar a natureza.

“Comunidade tradicional”, o caso das ilhas do rio Uraricoera-RR 

As perspectivas teóricas que mais poderiam ser adequadas ao grupo 
observado elimina a ideia do tom classificatório de Diegues (1998). Pois, 
como apontam Prado (2012), Cunha & Almeida (2009), Barreto Filho 
(2006), o fator que leva a essas denominações de “quem são ou não” comu-
nidade tradicional é a questão fundiária, do direito à posse de terra, direitos 
esses políticos, submetidos à legislação ambiental recorrente. 



47

Barreto Filho mostra ambiguidades que cercam o conceito, ativada 
para garantir ou negar direitos territoriais. Prado (2012), sobre o “quem 
são ou não”, resguarda a naturalidade do conceito e atribui uma essência 
a um grupo humano, no plano das representações e práticas que povoam 
o universo das áreas protegidas e das preocupações com a preservação da 
biodiversidade. 

Associadas a essa concepção, Cunha e Almeida (2009) escrevem que 
os grupos locais envolvidos no contexto de direitos de posse têm passado 
a adquirir essa categoria junto com os seus direitos. Soma-se ainda a visão 
de conhecimento tradicional gerado nas práticas da localidade de Ingold e 
Kurtila (2000) que muito se aplica ao caso analisado. 

As aspas assim seriam necessárias, pois carregariam de um lado, o 
cuidado, para se referir a um conceito correspondente a uma identidade 
atribuída de fora e sustentada inclusive por estudiosos de várias áreas, de 
modo a não fazer soar um significado da coisa referida. Por outro lado, a 
insistência de retirar as aspas pelo setor ambientalista em favor das comuni-
dades locais, para se referir a um conceito correspondente a uma identidade 
a ser reconhecida e afirmada em seu suposto conteúdo – de maneira a for-
talecer os portadores de tal pressuposta identidade (PRADO, 2012). 

Ao analisar as reflexões sobre os usos e concepções do termo comu-
nidade tradicional, chega-se à compreensão de que o referido conceito 
é, portanto, político e analítico, tratado no campo do conhecimento em 
diversas áreas, sustentado por diferentes concepções, inclusive as que se 
confrontam; e político no sentido de sempre ser acionado quando necessá-
rio para garantir direitos territoriais de grupos específicos. 

O contexto dos que habitam as ilhas do Rio Uraricoera 

As reflexões, a fim de tornar possível a compreensão do que sejam 
comunidades tradicionais, levaram à conclusão de que essas comunidades 
não são apenas um grupo diferenciado de pessoas que vivem de forma 
rústica, sem contato com o meio técnico cientifico informacional. Não 
obstante, verifica-se que a comunidade em tela possui relações comerciais 
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capitalistas modernas, muito associadas à economia da cidade de Boa Vista 
e Amajari. É importante também saber que essa comunidade vive em ilhas, 
uma localidade protegida, de domínio da União Federal, a Superintendên-
cia da União localizada na cidade de Boa Vista Roraima. Essas ilhas foram 
reconhecidas e caracterizadas como as ilhas dos rios Uraricoera, Tacutu e 
Branco, no ano de 2014. 

Trata-se de comunidade tradicional, pois os indivíduos “habitam” 
esse espaço, por terem direitos territoriais nessa área, conforme apontam 
os autores Cunha e Almeida (2009). As ilhas fluviais no rio Uraricoera 
compõem espaços diferenciados, representativos e territórios de múltiplas 
funcionalidades. Essas ilhas foram ocupadas de forma gradativa, pelo inte-
resse nos recursos existentes. Para uma melhor análise, foram realizadas 
expedições com o intuito de compreender as formas e padrões de ocupa-
ção nas ilhas, como os moradores se organizam, se nasceram no local e 
ali criaram seus filhos, bem como compreender as diferentes motivações e 
interesses em habitar o local.

Nas ilhas há várias habitações, ocupada por diferentes sujeitos, 
mas alguns possuem residência na cidade, geralmente em Boa Vista, são 
trabalhadores autônomos e, em alguns casos, funcionários públicos que 
vieram para ilha com o objetivo de adquirir um lote para uso de lazer, com 
permanência esporádica, somente nos finais de semana e/ou em feriados 
e férias. Há também moradores que vieram da cidade, que embora não 
possuam vínculo de dependência dos recursos naturais para sobrevive-
rem, habitam de forma permanente seus lotes nas ilhas. Considerando 
as características observadas, é possível estabelecer três tipos de sujeitos, 
conforme o tipo de moradia.

O primeiro é o morador permanente, ou seja, aquele que vive no local 
de forma permanente, não possuindo outro imóvel, e que depende da 
localidade para reprodução da sua vida; o segundo tipo é o morador interme-
diário, caracterizado por aquele que é da cidade, mas, por motivos pessoais 
ligados ao lazer e descanso, veio morar em uma ilha, e que não necessita 
dos recursos disponíveis no meio ambiente para a sua subsistência, pois 
possui outras fontes de renda; e, por fim, o “de fora”, isto é, sujeito que mora 
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na cidade, mas possui um lote na ilha, onde pôde construir benfeitorias e 
utiliza o local para o lazer e, portanto, não depende dos recursos naturais 
para a sua subsistência. Esse termo (de fora) foi definido pelos próprios 
moradores permanentes, e foi utilizado na representação cartográfica para 
identificá-los, conforme Figura 2, que trata da distribuição espacial dos 
tipos de moradias nas ilhas.

Figura 2 – Representação espacial do tipos de moradias nas ilhas

Fonte: Elaborado a partir do IBGE, 2010, SEPLAN, 2015 e trabalho de campo

Nota-se, portanto, usos múltiplos nas localidades encontradas nas 
ilhas, visto que diferentes agentes se apropriam do espaço, territorializan-
do-o de formas diferentes. De acordo com Silva (2006), a territorialidade 
sempre vai estar relacionada com a aplicação de materialidades sociais em 
suas múltiplas dimensões, que sempre vão estar relacionadas com a intera-
ção sociedade e natureza. Dessa forma, a territorialidade, por conseguinte, 
a territorialização, ocorre quando determinado indivíduo ou grupo de 
indivíduos tomam para si uma dada parcela do espaço, expressando poder 
ou a noção de posse daquele espaço delimitado abstratamente, ou concre-
tamente (com benfeitorias, cercas, limites etc.). Nessa ação, ocorre uma 
espécie de exclusão, privação e/ou precarização do território como “recurso” 
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ou “apropriação” (material e simbólica) indispensável à participação efetiva 
de membros de uma sociedade (HASBAERT, 2011).

As distintas formas de uso e apropriação do território das ilhas são 
concretizadas, num primeiro momento, como reprodução da vida e rea-
firmação de saberes, caracterizados pelo manejo dos recursos, em especial 
a pesca e algumas práticas agrícolas, consideradas tradicionais. Em um 
segundo caso, o território apropriado para o lazer, contemplação, utilizado 
sem nenhum vínculo identitário com a terra e com o rio. Só foi possível 
constatar essa característica com a atividade de campo, quando se verificou 
que o uso das ilhas pode ser considerado múltiplo, apropriado por diversos 
agentes (político, econômico e social), orientados e legitimados por fins 
distintos. Na esfera política, o território é apropriado por instituição com-
petente, vinculada ao Estado; na esfera econômica e social, o território é 
apropriado, tendo em vista diversas finalidades, pelos sujeitos que utilizam 
as ilhas para moradia permanente ou esporádica.

Tanto os moradores permanentes quanto os intermediários e os “de fora” 
entendem que a forma de apropriação de terras nas ilhas se dá apenas com 
o direito de uso, apesar de alguns terem comprado seus lotes e respectivas 
benfeitorias e terem construído ali suas casas. Eles entendem que até o 
momento não possuem garantias sobre o bem adquirido. No entanto, com 
o objetivo de compreender tal apropriação do território com o conceito de 
populações tradicionais, centrou-se o olhar para os moradores permanen-
tes, ou seja, para as famílias que de fato vivem no local, tiram seu sustento 
de lá e possuem uma relação afetiva com o respectivo território, que podem 
ser encontrados em qualquer hora do dia nas suas residências ou mesmo 
no rio, desenvolvendo trabalho. Daí a necessidade de compreensão sobre o 
conceito de populações tradicionais, em que, nesse caso especifico, estão os 
indivíduos que exercem a pesca e/ou agricultura, que usam e manejam os 
recursos da localidade para a manutenção das suas vidas.

A legitimação do direito sobre o território aqui se dá pelo uso material, 
expressado pelo trabalho, extração dos recursos necessários à sobrevivência. 
Esse tipo de território se opõe ao território jurídico do Estado. Alguns 
dos moradores das ilhas precisam desses territórios para viver, no entanto, 



51

atualmente entendem que ocupam e moram em um lugar cuja proprie-
dade é do Estado. Nesse sentido, Maciver e Page (1973) afirmam que “uma 
comunidade ocupa sempre uma área territorial”. Mas mesmo assim é pos-
sível existir uma comunidade sem suas bases territoriais geograficamente 
demarcadas por todo o tempo, como é o caso das ilhas fluviais que, em 
determinado período do ano, são inundadas e alguns de seus moradores 
deixam o local. Assim, tal como afirmado por Marcelo Souza (1995), o ter-
ritório pode ter seus limites indefinidos ou mesmo cíclicos, se comparado 
às ilhas no período de inundação.

Onde quer que os membros de qualquer grupo, pequeno ou grande, vi-
vam juntos e de modo tal que partilhem, não deste ou daquele interesse, 
mas das condições básicas de uma vida em comum, chamamos a esse 
grupo comunidade (Maciver; Page, 1983, p.122).

Dessa forma, as ilhas constituem um território insular remodelado 
pelos ciclos naturais, onde os seus moradores ou usuários estabelecem laços 
de convivência e ainda de solidariedade. Destarte, são as relações sociais 
espacializadas que caracterizam o território.

O viver em comunidade

Entende-se por comunidade “o viver-se juntos, de um lado, e o de 
participar-se de uma vida em comum com o outro” (Wirth, 1973, p. 85). 
Nesse caso, é dada importância à participação coletiva dos indivíduos e 
a representatividade própria de cada sujeito. o que conduz a um espaço 
com características peculiares de vivências, conforme visto nas ilhas do rio 
Uraricoera.

Os estudos de Araújo (2009) descrevem várias formas de ocupação 
e usos dos espaços de trabalho. A beira do rio, a lagoa, a ilha, são espaços 
de vivência, onde saber observar as regras da natureza é essencial para se 
produzir. A comunidade aqui estudada desenvolve técnicas singulares de 
produção de acordo com o conhecimento que detêm. Essas técnicas muitas 
vezes são transmitidas de pai para filho. 
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Os recursos provenientes da terra e do rio são utilizados por alguns 
moradores das ilhas para a reprodução das suas vidas, em outros casos, não. 
A pesca assume grande relevância na localidade, sendo possível observar 
que a comunidade ilheira é composta por vários pescadores que possuem 
a carteira de pescador profissional artesanal, expedida pelo Ministério da 
Pesca e Aquicultura (MPA). Observa-se, em alguns lotes, pequenas porções 
de terra destinadas ao plantio de hortaliças, mandioca, milho entre outros.

O “habitar”, no caso das ilhas, constitui o elemento de territorializa-
ção, o que significa produzir no território uma forma diferenciada de viver, 
imprimir nele (no local) sua conduta. Destarte, é necessário conhecer como 
são realizadas as atividades produtivas e de sua subsistência. A prática da 
agricultura nas ilhas do rio Uraricoera é bem restrita, ou seja, pouco prati-
cada. Apenas poucos moradores se autodesignam como agricultores, alguns 
dizem “sou mais agricultor do que pescador”.

Em muitas falas, os moradores apontavam os entraves existentes para 
a abertura da mata e plantio. Atribuem tal situação à ingerência da Gerência 
Regional da Superintendência do Patrimônio da União (GRSPU), órgão 
que gere o patrimônio da União, em Roraima. A orientação dos gestores do 
órgão proíbe o desmatamento por menor que seja, alegando vulnerabilidade 
no ambiente da ilha. No entanto, foi constatada certa resistência quanto ao 
cumprimento de tal orientação, que, na opinião de alguns dos moradores, 
vai de encontro ao direito de produzir algumas plantações, como é o caso 
evidenciado em alguns lotes na ilha do Piranha, e em outros lotes, com 
plantações menores.

É possível notar a resistência expressada pelos agricultores das ilhas. 
Estes informam que “não tem no mundo quem impeça de um trabalhador 
trabalhar”. Diante disso, percebe-se que, neste caso, a apropriação do terri-
tório ocorre de forma plena, sem inibição decorrente do domínio da União. 
Rafesttin (1993) argumenta que onde há poder há resistência. A resistência 
exprime o caráter dissimétrico e quase sempre caracteriza as relações de 
poder, exercida, no caso da ilha, pelo órgão responsável por gerir o patrimô-
nio sob o domínio da União. 
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A prática agrícola realizada nas ilhas é voltada para a complemen-
tação alimentar da família. Praticamente não há a comercialização de 
produtos, de forma a estabelecer relações com os mercados. Esses produtos 
circulam entre os demais moradores por meio de trocas. Poucas famílias 
realizam atividades de agricultura com roçado e poucos produtores vendem 
o excedente, que nesse caso é feito de forma avulsa. As plantações são de 
diversos tipos de hortaliças, frutas, verduras e leguminosas. 

Nas ilhas, encontram-se plantações de tubérculos, como a maca-
xeira, batata, mandioca, que se adaptam bem aos solos secos, típicos do 
lavrado. Assim como as leguminosas como o feijão, milho, maxixe, fru-
tas, como a laranja, banana, e hortaliças, como o cheiro verde, cebolinha, 
coentro, couve, pimenta etc. Alguns dos moradores também aproveitam 
o espaço e fazem a criação de galinhas e patos. A caça (capivara, pato do 
mato, macaco, cotia, jabuti, veado, entre outros) nas ilhas do rio Uraricoera 
é pouco exercida, é realizada apenas para complemento na alimentação de 
alguns dos moradores. 

Houve um período em que havia muita caça nas ilhas, em especial 
na ilha do Piranha. No entanto, os moradores argumentam que a caça está 
sumindo. Já a pesca representa na localidade a atividade de maior relevância. 
Tanto os moradores permanentes como os eventuais costumam pescar, no 
entanto, a pesca voltada para a comercialização é realizada somente por 
alguns pescadores, aqueles que têm a pesca como fonte de renda principal.

Os pescadores atuam de acordo com a dinâmica do rio, com a esta-
ção do ano, respeitando a época do defeso, que ocorre entre 1 de março e 
30 de junho. Durante esse período, conforme a legislação, as atividades 
da pesca ficam vetadas ou restritas, e os pescadores geralmente procuram 
outras áreas para a pesca de pequenos peixes, mas apenas para o consumo. 
A fim de inibir a pesca nesses meses de piracema, o Ministério da Previ-
dência Social instituiu um benefício aos pescadores da localidade, isto é, o 
pescador artesanal que trabalha de forma ininterrupta e tem sua atividade 
profissional paralisada durante o período de defeso para a reprodução das 
espécies. Esse benefício,  garantido por Lei Federal (BRASIL, 2005), é 
conhecido como seguro defeso, com o valor de um salário mínimo.
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A Lei 7679/88 proíbe a pesca durante o período de piracema e estabe-
lece também a competência do IBAMA para fixar os períodos e as espécies 
que deverão ser proibidas, de acordo com as peculiaridades regionais. Esse 
período de proibição representa para os pescadores grandes dificuldades, 
pois, segundo eles, o valor do benefício é insuficiente para suprir a necessi-
dade da família. Assim, durante os meses de proibição, alguns se retiram da 
localidade e realizam outras atividades informais na cidade; outros perma-
necem convivendo com a circunstância. 

A pesca no rio Uraricoera atrai muitos turistas, principalmente 
nos finais de semana. O maior índice da presença de turistas acontece 
no período seco (verão), quando são realizados os pesqueiros. Os impac-
tos do uso turístico desordenado das ilhas incluem a produção de ruído e 
aumento da produção de lixo, incêndios acidentais ou intencionais, remo-
ção da vegetação, furto de objetos e afugentamento de animais que buscam 
áreas preservadas para nidificar. Mesmo acampamentos que não removam 
a vegetação podem, através do distúrbio gerado pela presença de pessoas 
em quantidades significativas, causar a perda efetiva de habitat de diversas 
espécies de animais.

O discurso dos moradores que vivem de forma permanente nas ilhas 
afirma que este é o lugar deles, e demostram em suas falas o sentimento de 
pertencimento ao local e a necessidade de sobreviverem do que o ambiente 
oferece. Dessa forma, o território vem a ser um produto social construído 
historicamente, tanto econômica como política e culturalmente, sendo 
espaço sobre o qual certo grupo garante a seus membros direitos estáveis 
de acesso, de uso e de controle sobre os recursos. A apropriação dos mora-
dores das ilhas ocorre de forma plena quando eles atuam no espaço natural, 
modificando-o para satisfazer sua necessidade, e expressa, assim, um con-
teúdo mais simbólico, ou seja, o “vivido” (Levfebre, 1986).

Existe entre os moradores a consciência e a diferenciação dos que são 
“de dentro”, isto é, os que vivem de forma permanente nas ilhas e dependem 
desse território, e os que são “de fora”, que vêm às ilhas de forma esporá-
dica, e ainda aqueles que vivem nas ilhas, mas não necessitam dos recursos 
para sobreviver, não se enquadrando nos padrões de morador ribeirinho. 
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No entanto, diante dessas diferenças, os moradores das ilhas e/ou visitantes 
convivem de forma harmoniosa, preservando os laços de amizade. 

Considerações finais

O território ilheiro é representativo, marcado por múltiplas fun-
cionalidades e territorialidades plurais, manifestados pelos mais diversos 
agentes. Assim, classifica-se como forma de dominação, sob a jurisdição do 
Estado, e como forma de apropriação, do ponto de vista das lógicas da força 
da tradição, manifestado pela comunidade que lá vive.  Nesse contexto, as 
territorialidades específicas surgem entre os sujeitos pelas diferentes formas 
de apropriação que foram encontradas no campo de estudo. Os recursos 
disponíveis na localidade são os elementos que definem as práticas socio-
políticas econômicas e culturais, que, por sua vez materializam a atual 
configuração territorial no rio Uraricoera.

Discutir a respeito do conceito de comunidades tradicionais no con-
texto Amazônico representa um importante esforço para compreensão de 
processos ainda não percebidos e metodologias ainda não utilizadas em 
dada comunidade. A integração entre geografia, antropologia e sociologia 
possibilita um olhar mais apurado a respeito das comunidades tradicionais, 
com base nas propostas analíticas de diferentes autores, os quais possuem 
pontos positivos e negativos no que se refere ao uso desse conceito. Além 
disso, o conceito de comunidades tradicionais é analítico e político, podendo 
ser acionado quando houver a necessidade de comprovar quem tem ou não 
tem direitos territoriais na área ocupada em questão. Embora as discussões 
sejam complexas e tenham um rico campo teórico, o caso dos ilheiros que 
vivem nas ilhas do rio Uraricoera, em Roraima, demonstra a necessidade de 
ter um olhar mais acurado, uma vez que há diferentes formas de usos e que 
nem todos os habitantes se caracterizam como comunidades tradicionais. 

Há necessidades de incremento de pesquisas sobre a temática que 
auxiliem planejamento e gestão do território na Amazônia, mas também 
se faz necessário o engajamento das instituições governamentais nessa 
questão, para a elaboração de políticas públicas concretas que atendam aos 
anseios das populações locais.
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3. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E A SUPRESSÃO 
DA FLORESTA NO ASSENTAMENTO CHIDAUA 
NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RORAIMA

Roseli Vieira Zambonin

Luiza Camara Beserra Neta

Tarcísio Gomes Rodrigues

Stélio Soares Tavares Júnior

Introdução

O planejamento e a gestão do território de maneira geral são essen-
ciais para a regulamentação de seu uso e ocupação, em qualquer tipo de 
empreendimento, visando ao melhor aproveitamento do espaço e à melho-
ria das condições de vida das pessoas que irão habitá-lo ou que nele habitam. 
Em áreas de projetos de assentamento rural em que esses fatores não são 
considerados, frequentemente é possível se deparar com investimentos ele-
vados e ineficazes, com extensas áreas desmatadas para a construção de 
estradas vicinais e instalação das famílias assentadas (Soares, 2011).  

A inexistência de uma metodologia específica e sem muitos cri-
térios, famílias inteiras correm o risco de serem instaladas em áreas de 
solos muito arenosos ou alagadiços, com relevo e hidrografia desfavo-
ráveis e até mesmo ferindo as leis ambientais. Pesquisas sobre reforma 
agrária no Brasil revelam a falta de planejamento e gestão ambiental sob 
uma perspectiva sustentável, visto que o uso desregulado dos recursos 
naturais pode gerar sérias consequências físicas e sociais, a exemplo das 
consideradas taxas de desmatamento em áreas de floresta, resultando em 
sérios problema, visto que o governo não adota instrumento de controle 
eficiente e, na maioria das vezes, até estimula o desmatamento para a 
formação de assentamentos.

No caso de Roraima, região norte do Brasil, a relação da implantação 
de assentamento com o avanço do desmatamento teve maiores proporções 
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a partir da abertura da BR 174, rodovia que liga os estados do Amazonas e 
Roraima. Essa rodovia começou a ser construída na década de 1970, com a 
finalidade de atender a demanda e o escoamento dos produtos fabricados 
na Zona Franca de Manaus, facilitando assim o processo de colonização e 
ocupação da região, considerado por Feanside (2005) como os principais 
vetores do desflorestamento.

Na porção sul e centro-sul do Estado de Roraima encontra-se a 
maior extensão de floresta densa, próxima à fronteira com os estados do 
Amazonas e Pará. Essa floresta é foco de ocupação de assentamentos rurais 
e também tem atraído um grande fluxo de agropecuaristas para a região, 
provocando alto índice de desflorestamento. Nesse sentido, esta pesquisa 
teve como objetivo conhecer os aspectos socioambientais, a capacidade de 
autossustentabilidade dos agricultores e a dinâmica do desmatamento no 
Assentamento Rural Chidaua, no município de Caracaraí – RR.

O Assentamento escolhido como área de estudo está localizado 
próximo da vila Novo Paraíso, na fronteira com o município de 
Rorainópolis, km 512, distante 270 km da capital Boa Vista. Ele foi criado 
com o desmembramento do Projeto de Assentamento Dirigido - PAD 
Anauá, no ano de 2006. Contém capacidade para atender 158 famílias, 
compreende as estradas vicinais 21, 22 e 23, e está localizado no município 
de Caracaraí-RR, no quadrante das seguintes coordenadas geográficas: 
1°10’0” e 1°15’0’’de latitude N e 60°32’30’’ e 60°25’0’’ longitude W, conforme 
Figura 1.
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Figura 1 – Mapa de localização geográfica da área de estudo 

Fonte: Elaborado por Roseli Vieira Zambonin, 2014

O Assentamento Chidaua está localizado geográfica e politicamente 
no município de Caracaraí, o maior município em extensão no estado de 
Roraima, com 47.623,6 km², perfazendo 21,16% do Estado, atingindo as 
dimensões leste/oeste desta Unidade da Federação. É uma das principais 
rotas que interligam o estado de norte a sul, pois, além de ser uma cidade 
portuária, abriga também muitas reservas indígenas e reservas ecológicas. É 
constituído ainda por áreas de assentamento rural, correspondendo a cerca 
de 3% da área total municipal. 

Sustentabilidade: Gestão e Planejamento Ambiental 

A elaboração e execução de projetos de assentamento devem res-
peitar critérios de viabilidade econômica, visto que as parcelas destinadas 
aos agricultores assentados devem garantir sua sustentabilidade. Neces-
sita, portanto, de um diagnóstico e planejamento como qualquer outro 
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empreendimento, pois a implantação de um assentamento requer a análise 
dos impactos ambientais causados pelas atividades agropecuárias intro-
duzidas posteriormente, bem como a elaboração de uma lista de medidas 
mitigadoras associadas.

Os planejamentos ambientais, da maneira como estão sendo condu-
zidos, precisam ser mais bem avaliados, porque há uma impressão, segundo 
Santos (2004), de que são comumente, permeados de contradições e con-
flitos de interesses. E necessário integrar as questões sociais e ambientais 
e tratá-las com igual importância, pois essas questões, em termos gerais, 
devem ser o foco principal.

Leite, Heredia e Medeiros (2004) apontam que é responsabili-
dade do Estado a criação e gestão dos assentamentos rurais. É papel do 
Estado também proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento dos 
assentamentos, obedecendo diversos fatores, dentre eles: localização dos 
assentamentos, tamanho, recursos ambientais presentes na área, acesso à 
infraestrutura (educação, moradia, água, energia elétrica, transportes e ser-
viços de saúde), dentre outros de mesma importância. O levantamento e a 
caracterização dos recursos naturais disponíveis, segundo Travalini (2012), 
são imprescindíveis para a elaboração de um planejamento que envolva o 
uso racional e a preservação do meio ambiente como um todo.  

Colonização da Amazônia, Assentamentos Rurais em Roraima: PAD 
Anauá e Assentamento Chidaua

O processo de colonização na Amazônia tem atraído considerá-
vel atenção nos últimos trinta anos, devido ao desmatamento associado à 
apropriação da terra. Desmatamentos em larga escala iniciaram-se com a 
decisão de deslocar a capital nacional para o centro do Brasil, e com a cons-
trução de uma rede de estradas conectando a região com o sul e o nordeste 
do país (Batistela; Moran, 2013).

Santos (2009), Le Tourneau e Bursztyn (2010) afirmam que o 
processo de colonização da Amazônia tem provocado sérios proble-
mas ambientais, pois estimula a prática do desflorestamento extensivo 
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e predatório, provocando impactos na região. Incentivos políticos a progra-
mas de desenvolvimento, assentamentos foram implementados com base 
em infraestrutura precária, desprezando características biofísicas e pro-
vendo pouco apoio à organização social (Fearnside, 1986).

Na Região Amazônica, a forma de ocupação dos projetos de assenta-
mentos rurais, definida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), tem suscitado muitas discussões. O padrão convencional 
“espinha de peixe” favorece a ocupação espontânea e desordenada, método 
pelo qual tem sido considerado um grande incentivador do desmatamento.

Os Projetos de Assentamento Dirigido (PAD), segundo Mourão 
(2003), tem como objetivo atender a demanda de famílias sem terra e de pro-
cedentes de outras regiões do país. Nessas condições encontra-se, no Estado 
de Roraima, o Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (PAD Anauá), que 
foi o primeiro a se consolidar no sul do Estado, especificamente no Muni-
cípio de Rorainópolis, perfazendo uma área de 22.832 ha, com capacidade 
para assentar 3.108 famílias.

Mourão (2008) apresenta alguns fatores que contribuíram na coloni-
zação do estado de Roraima: o primeiro é o fato de estar localizado sobre um 
território físico de grande potência hidrográfica e vegetal. Outro fator foi a 
abertura da BR 174, que estimulou a migração de um grande contingente 
de colonos, madeireiros para a região. Durante esse período de consolida-
ção, o Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (PAD Anauá) foi marcado 
pelo avanço no desmatamento em Roraima (Barbosa; Keizer e Pinto, 2010).

Os dados do INCRA (2013) confirmam que o número de famílias 
assentadas tituladas no estado de Roraima é de 2.126, enquanto o número 
de famílias assentadas sem titulação é de 14.227, perfazendo um total de 
16.353 famílias assentadas em Roraima, distribuídas em 66 projetos de 
assentamentos oficiais, ocupando uma área de 1.443.921,4105 ha.

Considera-se que o PAD Anauá não atingiu os objetivos preconi-
zados nas normas que o regem, posto que a situação do projeto e de seus 
assentados permanece sem mudanças significativas. Diante disso, o INCRA 
resolveu subdividir a área do PAD Anauá em dezesseis novas áreas, dentre 
elas a do PA Chidaua.
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O órgão responsável está em fase de georreferenciamento desses 
novos projetos, porém o PAD Chidaua foi criado em novembro de 2006, 
dividido em três glebas, perfazendo uma extensão territorial de 20.881,0986 
ha. A maioria dos assentamentos do Estado pratica agricultura de subsis-
tência e são carentes em assistência técnica. Há dificuldades em escoar suas 
produções, devido às más condições das estradas, e pela própria falta de 
organização em cooperativas e associações. A falta de título definitivo é um 
grande entrave na obtenção de crédito para a implementação e aquisição de 
equipamentos agrícolas.

Geoprocessamento – Ferramenta de Auxílio ao Planejamento e Gestão 

A utilização de mapas tem sido de fundamental importância para 
estudos científicos que, através de técnicas de geoprocessamento, têm auxi-
liado em diversas áreas do conhecimento. Destaca-se que essas técnicas 
vêm auxiliando amplamente na identificação, monitoramento e manejo de 
problemas ambientais.

Com as técnicas de geoprocessamento, a forma de coletar, utilizar 
e disseminar a informação possibilita o acompanhamento na execução e 
implementação dos planos de desenvolvimento, por meios diversos, desde 
imagens de satélite até mapas interativos que permitem medir o espaço em 
questão, em tempo real (Veiga; Silva, 2009).

Segundo Vasconcelos e Novo (2004) o Brasil é o país que fornece 
dados mais precisos sobre a alteração da cobertura na Região Amazônica, 
em relação aos países que a formam. Destacam ainda que as principais 
áreas de desmatamento nessa região coincidem com a fronteira agrícola 
que avança em direção ao norte do País, formando o chamado “arco do 
desmatamento”.

Nesse sentido, os mapas de uso e ocupação no PA Chidaua foram 
elaborados com base nas imagens adquiridas por meio dos sites da National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) e do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). São imagens referentes a três períodos estu-
dados: 1984, 2000 e 2011, e selecionadas a partir da ausência de nuvens.
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Cada uma delas foi editada e analisada independentemente, visando conhe-
cer e determinar as unidades e mudanças na paisagem.

Foi aplicada a correção atmosférica nas três cenas e, somente na cena 
correspondente ao ano de 2011, foi realizado o georreferenciamento. Para o 
processamento de imagens de sensores remotos foi utilizado os aplicativos 
PCI Geomatic 10.2 e o ArcGis Versão 10, para vetorização dos polígonos 
referentes às unidades da paisagem e elaboração dos mapas de ocupação.

A sistematização e o tratamento dos dados foram realizados por 
meio de software Excel e aplicativos de sensoriamento remoto; assim, obte-
ve-se produtos específicos como mapas, gráficos e tabelas que permitiram 
maior reconhecimento da área estudada. 

Para o levantamento dos dados primários, foi realizado trabalho “in 
loco”, para reconhecimento detalhado da área, registro fotográfico da pai-
sagem, levantamento de informações por meio de 40 questionários sobre 
variáveis, que permitiram identificar a dinâmica social, produtiva e a intera-
ção dos assentados com as questões ambientais.

Através da realização dos trabalhos de campo e laboratório, cons-
tatou-se que a dinâmica da paisagem dessa área está relacionada ao 
desflorestamento da vegetação nativa. Os dados adquiridos mostram que, 
devido à falta de infraestrutura adequada, de apoio técnico e de política 
pública que verdadeiramente assegure a sustentabilidade econômica desses 
assentados, que os oriente para uma exploração dos recursos naturais 
de forma equilibrada, as atividades têm provocado alterações e danos 
irreparáveis na paisagem.

Aspectos socioambientais dos agricultores

As relações que se constituem entre sociedade e natureza devem 
estabelecer abordagens das questões no âmbito social, cultural e eco-
nômico. Assim, ao analisar uma paisagem, tem-se a premissa de que os 
aspectos culturais, as experiências de vida e a percepção das pessoas do lugar 
estão materializados no meio físico. O levantamento da situação socioam-
biental dos assentados foi feito através da aplicação de 40 questionários.
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Inicialmente, foi averiguado o estado de origem dos agricultores/assentados, 
e notou-se que há uma grande diversidade de origens, conforme represen-
tado na Tabela 1. Contudo, o maior percentual tem origem do estado do 
Maranhão, com o 32% dos entrevistados, seguido pelo Ceará e Pará, ambos 
representam 15% dos assentados.

Tabela 1 – Origem dos agricultores entrevistados residentes na área do 
assentamento e percentual de entrevistados por Estado

Estados de origem dos agricultores Porcentagem de agricultores 
entrevistados por estado

Amazonas 3%
Ceará 15%

Maranhão 32%
Mato Grosso 5%
Minas Gerais 5%

Pará 15%
Paraná 2%

Pernambuco 5%
Piauí 3%

Rondônia 3%
Roraima 12%

Fonte: Organizado por Roseli Vieira Zambonin a partir dos levantamentos em campo, 2014

A política de colonização do estado de Roraima procurou ocupar 
os espaços considerados pelo governo como “vazios”; assim, as matas nati-
vas foram sendo derrubadas pelos agricultores, que foram se instalando em 
lugares praticamente isolados. Devido a esses isolamentos e a inúmeras 
dificuldades encontradas, muitos agricultores abandonam os lotes, mas há 
aqueles que resistem e, fixando-se, vão construindo um território marcado 
pela sua identidade, sua cultura, sendo esse um elemento que tem forte 
influência na constituição do espaço, como é destacado por Claval (1999).

No processo de instalação e fixação dos assentados, há uma transição 
econômica e social, pois passam da condição de arrendatários e empregados 
para proprietários de terras. Nesse momento, orientações técnicas cons-
tantes são necessárias, para mostrar as viabilidades e vulnerabilidades do 
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espaço ocupado, as técnicas de uso adequadas da terra em consonância com 
princípios de sustentabilidade, legislação ambiental e manutenção socioe-
conômica das famílias assentadas.

Além desses fatores, há as questões relacionadas ao grau de esco-
laridade, a qual pode possibilitar a construção de alternativas apropriadas 
e efetivas de produção, mas o que se presenciou na área de estudo foram 
situações de descaso com esse direito. Casos como a falta de transporte 
escolar e as péssimas condições das estradas têm comprometido o rendi-
mento educacional dos filhos dos agricultores, por passarem semanas e até 
meses sem ir para a escola.

Dentre os agricultores que participaram da pesquisa, constatou-se 
que 30% são alfabetizados, 25% têm ensino fundamental incompleto, 22% 
ensino fundamental completo, 10% possuem ensino médio completo, 3 
%, ensino médio incompleto, 3% com ensino superior e 7% não são alfa-
betizados. O baixo índice educacional formal dificulta a implantação e 
implementação de atividades produtivas sustentáveis voltadas e vinculadas 
à realidade do campo. Não os conscientiza da importância em consumir 
água de boa procedência, de ter rede de esgoto, de dar o destino, de forma 
mais apropriada possível, aos resíduos sólidos, dentre tantos outros fatores, 
que ficam à mercê da boa vontade dos órgãos governamentais. 

O tempo é um fator que contribui para a análise da organização dos 
lotes e aprimoramento das técnicas, como também cria no agricultor iden-
tidade para com a sua propriedade. Através da pesquisa “in loco”, pode-se 
constatar que a maioria dos agricultores reside em suas propriedades num 
intervalo de tempo que varia de 11 a 20 anos. 

Ao associar os fatores escolaridade, local de origem e tempo de resi-
dência no lote, pode-se notar uma diferença pouco expressiva no modo 
de organização e gestão, agregado ao modo de produção desenvolvido na 
propriedade, pois faltou assistência que orientasse o agricultor. Com relação 
aos tipos de construções existentes na área, foram classificadas como: casa 
de alvenaria, de alvenaria e madeira, de madeira, de madeira sem assoalho, 
madeira e cobertura de palha e sapê, as quais oferecem mínimas condições 
de abrigo e proteção, conforme dispõe a Figura 2. A predominância na area 
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é de residências de alvenaria e madeira, correspondendo a 41% (ver Figura 
2A) das construções, 26% das casas construídas são totalmente de madeira 
e 20% são totalmente de alvenaria (Figura 2B). É possível encontrar ainda 
muitas residências de madeira e sem qualquer tipo de assoalho (chão batido) 
correspondendo a 8%, enquanto 2% são de madeira com cobertura de palha 
(Figura 2C) e 3% das habitações são de sapê (Figura 2D). Estes são retratos 
que mostram uma grande falha na infraestrutura do assentamento.

Figura 2 – Tipos de residências encontradas no assentamento.

Fonte: Organizado por: Roseli Vieira Zambonin – 2014. Nota: Figura (A) casa de madei-
ra com alicerce em alvenaria, porém assoalho de chão batido; (B) casa de melhor padrão 
encontrada no assentamento, totalmente em alvenaria; (C) casa mista, parte do telhado de 
madeira, outra parte com telha de amianto e na frente cobertura com palha de buriti; (D) 
tapera feita com barro e madeira com cobertura de madeira.
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Diante das condições hidrossanitárias, o resultado apresentou que 
47% dos assentados recebem água encanada diretamente de cisternas, mas 
são captadas e utilizadas pelo chamado “girau” instalado no quintal (Figura 
3A). Também foi encontrado água armazenada em recipientes de agrotó-
xicos (Figura 3B), e 37% retiram água das cisternas, utilizando um sistema 
manual. Fato que desperta muita preocupação é que a maioria das cisternas 
não tem qualquer tipo de proteção, como pode ser observado na Figura 3C. 
No que se refere à questão de saneamento básico, verificou-se que em 13% 
das propriedades possuem sistema de captação da água através de bomba 
elétrica, que distribui para o interior da residência, e 3% ainda utilizam água 
diretamente do igarapé, sem qualquer tipo de tratamento. 

Figura 3 – Tipos de captação de água utilizada nos afazeres domésticos

Girau instalado no quintal da casa onde 
a água é captada para os afazeres da 
cozinha.

Armazenamento de água em recipien-
tes inadequados.

Tipo de cisterna sem proteção, bastante 
comum nas propriedades.

Fonte: Organizado por Roseli Vieira Zambonin a partir do trabalho de campo em 2014

Sabe-se que o abastecimento e fornecimento de energia elétrica em 
todo o estado é precário, e essa área é um exemplo disso, uma vez que apenas 
75% dos assentados usufruem desse benefício. Esse fato afeta diretamente 
o assentado que, devido à instabilidade e à falta da rede de eletricidade, 
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muitos alimentos produzidos são desperdiçados por falta de condições para 
conservar e para beneficiar.

Constatou-se que grande parte das propriedades não têm instala-
ções sanitárias adequadas. Na maioria das casas, as fossas são desprotegidas, 
68% lançam efluentes diretamente no quintal e 32% lançam no sistema de 
esgoto para a fossa. Há situações em que o local da fossa e aquele onde as 
pessoas se banham está instalado numa distância muito próxima do local de 
captação de água de consumo (cisterna).

De acordo com o resultado das entrevistas, pôde-se observar, no que 
se refere aos resíduos sólidos gerados na respectivas propriedade, que 56% 
adotam a prática da incineração a céu aberto, 37% queimam ou enterram e 
7% costumam enterrar os resíduos.

No que se refere à exploração da propriedade, percebe-se que essa 
questão está ligada diretamente com o uso do solo. De acordo com os dados 
obtidos, 26% dos assentados vivem da agricultura e bovinocultura, com sis-
tema extensivo, e 25% integram agricultura e bovinocultura; 15% integram 
agricultura, bovinocultura e criação de aves; 8% exploram agricultura, bovi-
nocultura e piscicultura. Em todos os casos, no entanto, o tipo de exploração 
é de baixo rendimento, pois apenas 2% dos agricultores admitiram receber 
assistência técnica.

Alterações na paisagem ocasionadas pelo processo de ocupação

De acordo com os resultados obtidos pela análise temporal (1984, 
2000 e 2011) nas imagens orbitais da área estudada, nota-se uma crescente 
e contínua mudança da paisagem, em decorrência da interferência antrópica 
ao longo do tempo. Foram classificados nas imagens como: área de floresta 
densa, áreas de vegetação secundária, áreas desmatadas e áreas correspon-
dentes a rios e aos lagos. Porém, nesta discussão, dar-se-á maior enfoque às 
áreas de floresta densa e áreas desmatadas, para melhor visualização das 
alterações da paisagem.

No período de 1984, foi observado que a paisagem era dominada 
por floresta densa, correspondendo a 496,74 Km². Esses dados revelam 



71

que o grau de ocupação nesse período ainda era incipiente, mostrando 
que a cobertura vegetal de floresta densa abrange a maior proporção da 
área estudada.

No período correspondente ao ano de 2000, a floresta densa (434,80 
Km²) diminuiu cerca de 61,94 Km², em relação ao ano de 1984, aumen-
tando consideravelmente as áreas desmatadas. Essas áreas que, no ano de 
1984, eram de 21,46 Km², passaram para 66,59 Km². As áreas onde antes 
se encontrava mata densa deram espaço à abertura de ramais das vicinais, 
fruto da intensificação de colonização da Região Amazônica, promovida 
pelo governo federal, nesse período.

Com relação ao período de 2011, as áreas de floresta densa corres-
ponderam um total de 341,2 Km², apresentando um déficit de 155,54 Km², 
quando comparado ao ano de 1984. A representativa expansão das áreas 
desmatadas compõe um total de 118,93 Km², ampliadas devido à explora-
ção madeireira e ao processo de ocupação. 

Analisando o mapa de 1984 (Figura 4), nota-se um corredor de frag-
mentações florestais ao longo das rodovias, em particular da BR 174, a qual 
começou a ser construída na década de 1970. A abertura dessa rodovia 
possibilitou a abertura e construção de vicinais, sendo consideradas as prin-
cipais condutoras de desmatamento da região (Fearnside, 2007). Neste ano, 
a abertura de um ramal ligando a pista de pouso construída pelo 6º BEC, 
conhecida atualmente como vicinal 21, representa a maior área de frag-
mentação florestal além da BR 174. Segundo Barros (1996), nos anos de 
1980 houve um incremento na abertura de vicinais no estado de Roraima 
para assentar nova geração de imigrantes.
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Figura 4 – Mapa de ocupação do Assentamento Chidaua relativo ao 
período de 1984

Fonte: Elaborado por Roseli Vieira Zambonin, 2014.

No mapa do ano 2000, verifica-se que as áreas antropizadas (des-
matadas) apresentam-se com as características do padrão de ocupação da 
Amazônia, conhecido como “espinhas de peixe” (Figura 5). Na degradação 
florestal para os períodos estudados verificou-se a redução de 155,54 Km² 
de áreas florestadas, aumentando consideravelmente as áreas desmatadas 
que, em 1984 e 2011, eram de, respectivamente, 21,46 e 118,93 Km².
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Figura 5 – Mapa de ocupação do Assentamento Chidaua relativo ao 
período de 2000

Fonte: Elaborado por Roseli Vieira Zambonin, 2014.

Os dados demonstram a dinâmica de ocupação antrópica e a sua 
ação sobre os sistemas naturais, alterando radicalmente a composição da 
estrutura da paisagem, caracterizada pelas novas formas de uso e ocupação 
do solo, provocando uma heterogeneização da paisagem, como demonstra 
a Figura 6.
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Figura 6 – Mapa de ocupação do Assentamento Chidaua relativo ao 
período de 2011

Fonte: Elaborado por Roseli Vieira Zambonin, 2014.

As mudanças na paisagem encontradas na área de estudo estão 
relacionadas à forma de uso e ocupação do solo, sendo que nessa região 
encontra-se um alto índice de desflorestamento disseminado pelo processo 
de colonização. A análise dos dados encontrados no processamento das 
imagens correspondentes aos anos de 1984, 2000 e 2011 mostrou uma con-
versão sistemática de floresta densa para áreas desflorestadas, sendo que, em 
1984, a área de florestas densas era de 496,74 km², em 2000 de 434,8 km² 
e, no ano de 2011, era de 341,2 km². Nesse período houve, em consequên-
cia do desflorestamento, uma diminuição de floresta densa de 155,54 km². 

O processo de desflorestamento nessa área está ligado à existência 
de variados problemas que influenciam o agricultor a continuar o ciclo de 
desflorestamento, sendo alguns deles: a implantação de assentamentos em 
terras pobres e inadequadas, a falta de infraestrutura, de assistência técnica 
eficiente e, ainda, de uma política pública que assegure a sustentabilidade 
econômica dos assentados.
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Considerações finais

As principais alterações na cobertura florestal da área estudada (1984 
a 2011) deram-se devido: à abertura da rodovia BR – 174; aos assentamen-
tos criados pelo INCRA, para simplesmente promover a ocupação dessas 
áreas; à promoção da atividade de pecuária extensiva e agricultura de sub-
sistência e, principalmente, a exploração comercial de madeira.

As principais atividades econômicas desenvolvidas nessa área de 
assentamento, ocupada anteriormente por floresta, estão associadas à 
agricultura de subsistência e à pecuária extensiva, pois a falta de assis-
tência técnica não possibilita ao agricultor melhor explorar as áreas 
degradadas, razão pela qual essas atividades proporcionam pouca repre-
sentatividade econômica, mas tem provocado aumento significativo no 
desflorestamento.

Foi identificada uma baixa qualidade de vida no que tange à falta 
de saneamento básico, baixo nível de escolaridade, falta de consciência 
ambiental, depósito aleatório do lixo, acondicionado em locais inadequados.

Estudos para melhorar as atividades socioeconômicas deverão ser 
adotados, pois, em vez de ocupar com assentamentos agropecuários de 
baixo nível tecnológico, deve-se buscar uma ocupação baseada na ciência e 
na tecnologia direcionada para o uso sustentável da biodiversidade regional, 
baseando-se na conservação da floresta e promovendo a melhoria da quali-
dade de vida e a conservação ambiental.

A criação de cooperativas pode ser uma boa alternativa para facilitar 
o desenvolvimento dos empreendimentos nessa área, uma vez que propor-
cionaria um acesso direto aos recursos (tecnológicos, científicos, financeiro, 
armazenagem e escoamento da produção), livrando-se da burocracia, dos 
atravessadores e dos altos custos individuais.
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PARTE II - TERRITÓRIOS 

“PROTEGIDOS”





4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: TERRAS 
OCUPADAS NO SUL DO AMAZONAS

Miqueias Lima Duarte

Introdução

As Unidades de Conservação são criadas em áreas estratégicas a fim 
de proteger a diversidade biológica, visando conter ou barrar o avanço do 
desmatamento. Recentemente, foram criadas cinco Unidades de Conser-
vação no sul do estado do Amazonas, região de interesse ecológico por sua 
riqueza biológica e de grande diversidade cultural. No entanto, a área que 
compreende as unidades também se localiza no “Arco do Desmatamento”, 
o que exerce pressão, acarretando perda considerável de floresta natural.

A biodiversidade1 amazônica e os serviços ambientais que ela exerce 
estão ameaçados pelo avanço do desmatamento. Esse crescente aumento é 
ocasionado pela força do capital que leva à perda considerável da cobertura 
vegetal sobre os estados que compõem a Amazônia e, consequentemente, 
modifica os ecossistemas naturais extremamente ricos em espécies vege-
tais e animais. Com o objetivo de frear o avanço do desmatamento e, em 
consequência, evitar esses danos, foram criadas grandes áreas de proteção 
(Unidades de Conservação/UCs) pelo governo Federal, as quais vêm exer-
cendo papel importante na contenção do desmatamento, conservando a 
biodiversidade e, consequentemente, assegurando os serviços ambientais 
prestados pela natureza, além de proteger os povos tradicionais.

De forma a compreender a realidade do local, este capítulo tem 
por objetivo avaliar a pressão exercida pela ação antrópica nas Unidades 

1 I) Entende-se como diversidade biológica a variedade e a variabilidade entre os organismos 
vivos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte: o que inclui a diversidade dentro da 
mesma espécie e entre espécies e ecossistema (Silva, 2002). II) A variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo 
ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas (Lei N° 9.985/2000).



82

de Conservação recém-criadas no sul do Amazonas. A área compreende 
cinco UCs implantadas no estado do Amazonas, sendo elas: Reserva Bio-
lógica Manicoré; Parque Nacional do Acari; Área de Proteção Ambiental 
Campos de Manicoré; Floresta Nacional Aripuanã e a Floresta Nacional 
Urupadi, com uma área de 2.695.986 ha, localizado na mesorregião do Sul 
e Central do Amazonas. 

As UCs estão localizadas entre quatro municípios: Manicoré, Novo 
Aripuanã, Apuí, Borba e Maués, situadas entre as coordenadas 8°4’3” S e 
58°19’17” O, conforme disponível na Figura 1. A principal via de acesso 
é a BR 230 (rodovia Transamazônica) que interliga, ao estado de Ron-
dônia, no sentido sudoeste (SO) e no sentido nordeste (NE), o estado do 
Pará. As unidades compõem um grande mosaico de áreas protegidas entre 
as bacias dos rios Madeira-RO e Tapajós-PA, reforçando ações conserva-
cionistas na região norte do País (ICMBio, 2016).

Figura 1 – Localização das Unidades de Conservação

Fonte: Elaborado pelo Autor

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), essas 
unidades são “espaços com características naturais relevantes, que têm a 
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função de assegurar a representatividade de amostras significativas e eco-
logicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do 
território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 
biológico existente. Essas áreas asseguram o uso sustentável dos recursos 
naturais e ainda propiciam às comunidades envolvidas o desenvolvimento 
de atividades econômicas sustentáveis em seu interior ou entorno”.

A importância das UCs, segundo Medeiros e Youg (2011), cumpre 
uma série de funções, cujos benefícios são usufruídos por grande parte da 
população. Constituem uma forma efetiva de proteger os recursos natu-
rais, garantindo a capacidade de produção de riquezas em longo prazo, 
resguardando a quantidade e qualidade de águas para consumo e geração 
de energia elétrica, bem como a disponibilidade de recursos naturais para 
a produção de fármacos e cosméticos, a proteção de assentamentos huma-
nos contra a ocorrência de desastres naturais, a conservação dos recursos 
pesqueiros, além da geração de renda com o desenvolvimento do turismo, e 
mitigação da emissão dos gases de efeito estufa.

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece, como efeito e 
dever de todos, a garantia de um meio ambiente ecologicamente equili-
brado para as presentes e futuras gerações. Ao estabelecer esse princípio, 
a constituição atribui ao Estado a responsabilidade de definir espaços 
territoriais especialmente protegidos, entre os quais fazem parte as 
Unidades de Conservação (Brasil, 1988). Nesse contexto, a criação das 
UCs aparece como uma garantia adequada de proteção e conservação da 
natureza, da diversidade biológica, dos recursos ambientais, bem como 
a diversidade cultural. 

Dessa forma, a Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000 categoriza as 
UCs como sendo de Uso Sustentável e Proteção Integral. As Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável se dividem em: Área de Proteção Integral; 
Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta; Reserva Extrativista; 
Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural. Já as Unidades de Conservação de Proteção 
Integral são divididas em: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque; 
Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
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O sul do estado do Amazonas tem tido forte pressão, devido à ocupação 
do território, em destaque, os municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Ari-
puanã, Apuí e Borba, em decorrência do avanço do agronegócio movido pela 
pressão proveniente do oeste do Pará e norte de Rondônia, proporcionando 
avanços significativos no entorno, bem como nas áreas de domínio das UCs.

Nesse sentido, as pressões estão ligadas ao avanço do agronegócio, 
atividade garimpeira e madeireira, além de abertura de vicinais não oficiais 
e grilagem de terras. Para esta investigação, utilizaram-se diversas bases de 
dados, entre eles, materiais cartográficos do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística/IBGE (limites políticos e administrativos); Projeto de 
Estimativa do Desflorestamento da Amazônia/PRODES (desmatamento), 
do Sistema Nacional de cadastro Ambiental Rural/SICAR (Dados de 
imóveis rurais com requerimento de Cadastro Ambiental Rural), e dados 
do Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM (Requerimento 
de áreas para exploração mineral).

Os dados espaciais obtidos em diversas fontes foram submetidos ao 
processamento de dados, no qual foi realizada a reprojeção para o sistema 
de projeções Universal Transversa de Mercator/UTM, Datum SIRGAS 
2000, Zona 21S. O processamento e pós-processamento foram realizados 
com uso do software QGIS 2.14 “Essen”, onde foram elaborados mapas 
temáticos da área de estudo com a sobreposição do plano de informações. 
Do mesmo modo, com o objetivo de analisar a ocupação das regiões circun-
vizinhas às Unidades de Conservação, foram delimitadas áreas de entorno 
(buffer) de 10, 20 e 30 km ao redor das UCs, com uso da ferramenta Buffer 
no QGIS. Esse processo possibilitou identificar as áreas de influência direta 
nas UCs e suas condições atuais de ocupação.

Tensões na faixa do Arco do Desmatamento na Amazônia: 
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural, Áreas minerárias e 
Unidades de Conservação no Sul do Amazonas

No início da década de 70, com a abertura de estradas e acessos para 
a região norte do país, o sul do estado do Amazonas teve o primeiro grande 
movimento migratório para assentamentos rurais. Com a infraestrutura 
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rudimentar também chegaram imigrantes para ocupar os assentamentos pro-
movidos pelo Governo Federal. A intensificação de abertura de novas estradas 
por madeireiros e grileiros, seguida pelos processos migratórios que acarreta-
ram a chegada de novas culturas, os povos indígenas e ribeirinhos começaram 
a ter suas áreas pressionadas por esses novos ocupantes. O desmatamento 
nessa região se tornou intenso, caracterizando-a pela grande expansão e ace-
lerado grau de ocupação pelo “Arco do Desmatamento”2 (Pontes et al., 2016).

A região do Arco do Desmatamento é marcada pela expansão da 
fronteira agropecuária, numa trajetória que inicia com a degradação flores-
tal provocada pela exploração seletiva de madeira e grande incidência de 
queimadas, seguida pela conversão de milhares de quilômetros quadrados 
de cerrados e florestas em pastagens e plantações de soja, arroz e milho, 
onde essa faixa passa a avançar sobre a parte noroeste da Amazônia, con-
forme destaca a Figura 2.

Figura 2 – Área que compreende o Arco do Desmatamento

Fonte: Elaborado pelo autor

2 Região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta e também ondese  encontram 
os maiores índices de desmatamento da Amazônia. Estende-se do leste e sul do Pará norte 
do Mato Grosso Rondônia ao sudeste do Acre (MMA, 2017).
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Esse processo de ocupação feito, na maioria das vezes, de forma 
irregular, tornou-se de certa forma predatório. Ele é resultado de políticas 
públicas mal concebidas ou mal implementadas. A falta de um planeja-
mento que compatibilizasse com a realidade local, em vez das políticas 
territoriais ligadas majoritariamente à abertura de estradas e à agropecuária, 
resultou em elevados níveis de desmatamento (Fearnside, 2010).

 De modo a conter a ocupação desordenada nessas áreas, o Governo 
Federal implantou na região várias UCs de uso direto e indireto3. Recente-
mente, no caso do sul do estado do Amazonas, foram implantadas 3 (três) 
Unidades de Conservação de uso direto e 2 (duas) de uso indireto, ambas 
sob Decreto S/N de 11/05/2016.

A Reserva Biológica Manicoré (Rebio) possui uma área de 359.063 
hectares, situada entre os municípios de Manicoré e Novo Aripuanã, e o Par-
que Nacional do Acari (PARNA do Acari), com área de 896.407 hectares, 
situado entre os municípios de Novo Aripuanã, Borba e Apuí, constituem 
áreas de proteção integral, ou seja, não permitem que seus recursos naturais 
sejam explorados. 

Por outro lado, a Área de Proteção Ambiental Campos de Manicoré 
(APA Campos de Manicoré), com área de 151.993 hectares, a Floresta 
Nacional Aripuanã (FLONA do Aripuanã), com área de 751.295 hectares, 
bem como a Floresta Nacional Urupadi (FLONA de Urupadi), com área 
de 537.228 hectares, são áreas de uso sustentável, pois permitem que seus 
recursos naturais sejam explorados em determinadas condições.

Logo após a criação das UCs, uma comitiva de parlamentares e 
representantes dos agricultores do estado do Amazonas solicitou ao Palácio 
do Planalto a revisão dos decretos assinados pela presidência da república 
(em 2016). Segundo o portal (A Crítica, 2016), os parlamentares teriam 
recebido orientações “do subchefe da Casa Civil, para assuntos jurídicos, 

3 As Unidades de Conservação de uso direto (Proteção Integral) não permitem que seus 
recursos naturais sejam explorados, já as Unidades de Conservação de uso indireto (Uso 
Sustentável) permitem o uso dos seus recursos em determinadas condições. Entende-se 
por uso direto aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais; já o 
uso indireto corresponde àquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais (Lei N° 9.985/2000).
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no qual propuseram ações de medidas para  a revogação das decisões, além 
de entrar na Justiça para questionar os decretos da presidente afastada na 
época” (ISA, 2017). 

O principal argumento dos parlamentares era que, não havendo a 
reversão dos atos, haveria uma repercussão negativa na área social e eco-
nômica para famílias e empreendimentos, uma vez que, segundo eles, nas 
UCs recém-criadas já existiam diversos empreendimentos licenciados 
(ISA, 2017).

Do mesmo modo, o governador do Estado do Amazonas afirmou 
que a criação das UCs poderia prejudicar atividades propostas para a região, 
inclusive licenciadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do 
Amazonas/IPAAM (MPF, 2017). No entanto, a Nota Técnica N° 18/2017 
de 13/02/2017, apresentada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), contestou tais afirmações, apresentando uma 
vasta quantidade de estudos técnicos realizados nas UCs, demonstrando 
inconsistências das afirmações do então Governador e da bancada de par-
lamentares do estado do Amazonas.

Mesmo sendo negada a anulação do decreto que cria as UCs ou a 
redução delas, as UCs no sul do Amazonas, por estarem localizadas em 
uma região estratégica sob influência da dinâmica da rodovia Transama-
zônica e entre os estados de Rondônia e Pará, sofreram diversas pressões 
ambientais, tais como desmatamento, queimadas e mineração industrial, 
além da abertura de vicinais não oficiais e a grilagem de terras (ISA, 2017), 
ações essas que têm colocado em risco a proteção da diversidade biológica 
e cultural, motivos pelos quais as UCs foram criadas.

O desmatamento, as atividades madeireiras e as vias de acesso irre-
gulares expõem a floresta aos impactos indiretos da conexão dessas vias 
com estradas ou com rios navegáveis. As estradas são vias de penetração 
que, aliadas ao número de pedidos de lavra em Áreas Protegidas hoje em 
andamento, seguido pela grilagem que busca a regulamentação junto aos 
órgãos responsáveis pelo registro dos imóveis rurais – Cadastro Ambiental 
Rural – CAR, compõem as principais preocupações do ponto de vista das 
tensões e emergências da gestão desse território (Verísimo et al., 2011). 
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De acordo com dados do SICAR, o município de Apuí apresenta 
a segunda maior área regularizada no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
do sul do Amazonas, com 998 imóveis rurais cadastrados. Perfazendo um 
total de 4.903.693,78 hectares, o município fica atrás apenas do município 
de Lábrea que possui um total de 2.288 imóveis cadastrados (cadastros 
efetivados até 31 setembro de 2017).

O município de Novo Aripuanã possui um total de 1.424 imóveis 
cadastrados, perfazendo a soma de 3.576.741,50 hectares, e o município 
de Manicoré, com 636 imóveis, equivale ao total de 1.377.741,76 hectares. 
Por outro lado, segundo os registros do sistema SICAR, no município de 
Apuí não existem áreas que apresentem alguma restrição, já o município de 
Novo Aripuanã possui 820,19 hectares submetidos para avaliação no sis-
tema SICAR, que se encontram sobrepostos a Terras Indígenas e UCs. No 
município de Manicoré, esse número fica em torno de 48.000,00 hectares 
(Tabela 1). 

Tabela 1 – Características de imóveis registrados no SICAR em três 
municípios no sul do Amazonas

Municípios
N° de imóveis 
registrados no 

SICAR

Área registrada 
no SICAR (ha)

Áreas com 
restrições (ha)

Apuí 998 4.903.693,78 -
Manicoré 636 1.377.741,71 48.000,00

Novo Aripuanã 1.424 3.576.741,50 820,19

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponibilizados pelo SICAR

O CAR é uma estratégia do Estado brasileiro para o controle, 
monitoramento e combate ao desmatamento das florestas nacionais, bem 
como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. Os 
imóveis rurais registrados no sistema SICAR, quando justapostos às áreas 
de Unidades de Conservação, apresentam uma sobreposição4 em diversos 

4 A sobreposição refere-se à incidência de dois perímetros diferentes dentro de uma mesma 
área em um mesmo Sistema de Informações Geográficas. No contexto deste trabalho, 
refere-se à sobreposição dos perímetros de imóveis rurais do CAR que incidem sobre UCs.
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imóveis (ver Figura 3), e alguns encontram-se “ativos” no sistema, e demais 
encontram-se “pendentes” no SICAR, uma vez que estão localizados em 
áreas de uso restrito.

Em todas as UCs que compõem o mosaico recém-criado no sul do 
Amazonas, existe sobreposição de imóveis rurais cadastrados no SICAR. 
Fato que expõe não apenas o interesse de ocupação dessas áreas por diver-
sos segmentos da sociedade, mas também evidencia a fragilidade de atuação 
dos órgãos responsáveis pela proteção dessas áreas.

As UCs estão sob forte influência dos chamados “vetores de 
pressão”, representados por assentamentos rurais, rodovias oficiais e clan-
destinas e atividade garimpeira, propiciando a ocupação irregular em 
seus domínios. Conforme apresentado na Figura 3, a Floresta Nacional 
Novo Aripuanã e a Reserva Biológica do Manicoré se encontram em 
uma região de alto risco, uma vez que estão localizados nas proximidades 
de áreas com maior extensão ocupada. Essa proximidade pode acarretar 
invasões por grilagem, abertura de estradas vicinais clandestinas, ativida-
des de mineração e a retirada de madeira ilegal. Não por acaso, a FLONA 
Novo Aripuanã e a REBIO do Manicoré possuem grandes demandas por 
registro de imóveis rurais, bem como as maiores extensões de registros de 
imóveis rurais já efetivadas.

Considerando a tendência do atual governo brasileiro em flexibilizar 
a proteção do meio ambiente, uma significativa extensão das UCs pode 
estar comprometida, principalmente as áreas localizadas nas proximidades 
da rodovia Transamazônica, que tem, atualmente, grande parte já registrada 
no SICAR.

É notória a demanda de registro de imóveis rurais ou posses no 
entorno e em áreas de domínio das UCs. Apesar de a Lei vigente ser direta 
ao atribuir ao Poder Público a responsabilidade de fiscalização e a prote-
ção contra qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 
naturais das UCs, ainda existe a ocorrência de ocupação irregular em seus 
domínios e a tentativa em “legalizar” essas áreas por parte dos ocupantes.
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Figura 3 – Unidades de Conservação no sul do Amazonas

Fonte: Elaborado pelo autor

A Constituição Federal, ao definir o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado como direito de todos, exige do Poder Público, bem 
como da sociedade, o compromisso de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (Brasil, 2000). Entretanto, além da inefi-
ciência dos mecanismos responsáveis pela fiscalização dessas áreas que o 
Poder Público disponibiliza, existe uma omissão por parte da população 
em geral em acompanhar a situação dessas áreas (Brito, 2008). O soma-
tório dessas falhas tem proporcionado prejuízos irreparáveis em áreas que 
deveriam ser preservadas.

De acordo com Fearnside (2010), a retirada de madeira normal-
mente – e a consequente destruição da floresta – é o primeiro recurso que 
o grileiro possui, visto que a exploração de madeira fornece recursos para 
financiar o desmatamento para a implantação de pastagem e degradação 
de áreas. Embora a extração sustentável de madeira possa ser uma fonte de 
renda de longo prazo, muitas vezes a atividade não é feita obedecendo aos 
padrões necessários.
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A exploração ilegal de madeira provoca vários impactos de amplo 
alcance, inclusive a fragmentação do habitat das espécies e significativas 
perdas financeiras. A Tabela 2 apresenta dados do Programa de Cálculo 
do Desflorestamento da Amazônia  (PRODES), no qual deixa evidente 
a preocupação sobre o avanço no desmatamento nas UCs. Os resultados 
indicam que a Reserva Biológica do Manicoré e a Floresta Nacional do 
Aripuanã são as UCs que mais perderam vegetação nativa, seguida pela 
Floresta Nacional de Urupadi. 

O sistema PRODES não disponibilizou dados sobre o desmata-
mento para o Campos de Manicoré (data de análise em 18/9/2017), o que 
impossibilitou realizar o comparativo com as demais UCs.

Tabela 2 – Desflorestamento em Unidades de Conservação do sul do 
Amazonas

Incremento
Floresta 

Nacional do 
Aripuanã

Reserva 
Biológica do 

Manicoré

Parque 
Nacional do 

Acari

Floresta 
Nacional de 

Urupadi
Desmatamento 

até 1997 5,62 (0,0%) 0,08 (0,0%) 7,62 (0,0%) 23,53 (0,0%)

2000 0,65 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,21 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2001 0,50 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,17 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2002 0,23 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,02 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2003 0,41 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,01 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2004 0,62 (0,01%) 0,02 (0,00%) 0,07 (0,00%) 0,03 (0,00%)

2005 0,57 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,07 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2006 0,14 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,18 (0,00%) 0,16 (0,00%)

2007 0,03 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,07 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2008 0,07 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,10 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2009 0,36 (0,00%) 0,27 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)

2010 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,33 (0,00%) 0,08 (0,00%)

2011 0,53 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,20 (0,00%)

2012 0,18 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,11 (0,00%)
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Incremento
Floresta 

Nacional do 
Aripuanã

Reserva 
Biológica do 

Manicoré

Parque 
Nacional do 

Acari

Floresta 
Nacional de 

Urupadi
2013 0,68 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,07 (0,00%) 0,06 (0,00%)

2014 0,19 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 4,63 (0,09%)

2015 0,32 (0,00%) 0,28 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,54 (0,01%)

2016 0,39 (0,01%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 0,23 (0,00%)

Total Floresta 
em 2016 (km²)

7.320,26 
(97,00%)

3.425,81 
(95,00%)

8.745,08 
(98%)

5.346,92 
(99%)

Total não 
Floresta em 
2016 (km²)

149,80 
(1,99%)

187,82 
(5,23%)

147,49 
(1,65%)

19,74 
(0,37%)

Área km² 7.513,0 3.591,4 8.964,1 5.380,8

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponibilizados pelo PRODES (2017)

As “zonas de amortecimento5”, embora não pertençam na íntegra 
à Unidade de conservação, têm a função de proteger o seu entorno, com a 
finalidade de filtrar os impactos negativos de atividades externas a ela, tais 
como: ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço da ocupação humana, 
principalmente no caso de Unidades localizadas em áreas fortemente ocu-
padas (Millher, 1997).

A importância da interface entre as UCs e o seu entorno aparece 
registrada na resolução CONAMA n° 13/90 e, posteriormente, na Lei do 
Sistema Nacional de Unidade de Conservação/SNUC (Brasil, 2000). Das 
12 classes de Unidades de Conservação estabelecidas pela Lei 9.985/2000, 
somente duas não estão obrigadas a possuir zona de amortecimento (con-
forme estabelecido no art. 25 da Lei 9.985). 

5 Entende-se como zona de amortecimento o entorno de uma unidade de conservação, onde 
as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Entende-se como corredores ecológicos 
porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que 
possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 
demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades 
individuais (Art. 2, XVIII e XIX da Lei 9.985/2000).
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Estão obrigados a estabelecer essas zonas de amortecimento: a Esta-
ção Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional, o Monumento 
Natural, O Refúgio de Vida Silvestre, a Área de Relevante Interesse Eco-
lógico, a Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva da Fauna e a 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Não estão obrigadas a instituir 
zonas de amortecimento a Área de Proteção Ambiental e a Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural.

Das 5 UCs criadas no sul do Amazonas, apenas a APA Campos de 
Manicoré não é obrigada a instituir zonas de amortecimento. Segundo a 
Lei, competem, aos órgãos responsáveis pela admissão da unidade de con-
servação, as normas específicas que regem a ocupação e o uso dos recursos 
da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos, bem como os limi-
tes da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos.

O artigo 2° do da resolução/CONAMA n° 13 de 06 de dezembro de 
1990 estabelece que “nas áreas circundantes das unidades de conservação 
num raio de 10 km, qualquer atividade que possa afetar a biota deverá ser 
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente”.

As UCs em tela, por estarem localizados na “fronteira consolidada” 
do Arco do Desmatamento, bem como por situarem-se a uma distân-
cia máxima de 20 km do eixo rodoviário importante (Transamazônica), 
apresentam alto risco ambiental, conforme se observa na Figura 4, em 
que a área de contorno de 10 km abrange em grande maioria a rodovia 
Transamazônica.

É importante destacar que as regiões dos eixos rodoviários apre-
sentam um padrão de desmatamento diferenciado do padrão das demais 
localidades, conforme cita Ferreira et al. (2005). Isso porque, em função da 
distância das estradas na Amazônia legal, normalmente, os desmatamentos 
apresentam padrões exponenciais, ou seja, grande proporção de desmata-
mento próximo às rodovias. Por essa razão, a FLONA Novo Aripuanã e 
a REBIO do Manicoré são as UCs que apresentaram as maiores taxas de 
desmatamento, comparadas com as demais UCs do sul do Amazonas.
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Figura 4 – Unidades de Conservação e áreas de entorno de 10, 20 e 30 km e áreas 
desmatadas

Fonte: Elaborado pelo autor

Além da ocupação e intenso desmatamento na área na região, 
destaca-se o interesse em exploração minerária. De acordo com dados dis-
ponibilizados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 
2017), existem 159 processos minerários incidentes nas UCs. Cerca de 
45% desses processos possuem autorização para pesquisa, 33% com reque-
rimento de pesquisa, 10% com requerimento de lavra garimpeira, 7% em 
processo de lavra garimpeira, e demais 5% em disponibilidade de acordo 
com dados do DNPM (data de análise em 18/9/2017).

O minério de ouro representa cerca de 74% do interesse nos pro-
cessos em mineração na área; além desse, o minério de ferro manganês, 
areia, nióbio, cassiterita, diamante, cascalho, chumbo, ilmeita e seixo são os 
demais recursos que buscam legalização para serem explorados, conforme 
dispõe a Figura 5, onde boa parte desses requerimentos se sobrepõem aos 
limites das unidades de conservação. 
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O histórico de exploração mineral é notório no município de Apuí. 
Na região, ouro aluvionar foi explorado nos garimpos Gavião e Dez Dias, 
na década de 1980, ambos na região sudoeste de Apuí, fronteira com 
o estado de Mato Grosso. Tais atividades minerárias geraram grandes 
impactos ambientais pelos métodos de garimpagem rudimentares 
utilizados na exploração.

Na vila Sucunduri, na margem esquerda do rio homônimo, há regis-
tro de garimpagem de ouro primário em rochas vulcânicas. No município 
de Novo Aripuanã há um garimpo denominado “Eldorado do Juma”, em 
atividade desde o ano de 2006, na bacia do rio Juma, afluente direto do rio 
Aripuanã.

Figura 5 – Unidades de Conservação e processos minerários incidentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Observou-se que, na área de domínio da FLONA Arapudi, 85,10% 
de sua extensão possuem interesse em exploração mineral (Figura 5). Do 
mesmo modo, 49,30% do APA Campos do Manicoré, seguido por 32,86% 
da FLONA Novo Aripuanã, e por 14,21% PARNA do Acari.

Apesar das atividades de exploração de recursos minerais desenvolvi-
das em uma região movimentar a economia local e regional, essas atividades 
causam vários danos ao meio ambiente, uma vez que, na maioria dos casos, 
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elas requerem a retirada da cobertura natural, a remoção considerável de 
camadas do solo pelo desmonte de jazidas, bem como a geração de efluen-
tes líquidos e sólidos, que são descartados de forma incorreta.

Apesar de existir grande diversidade biológica e de recursos gené-
ticos associados na região, pode-se observar que as políticas ambientais 
aplicadas a fim de proteger tais recursos não têm sido de grande eficiência, 
uma vez que existem pressões ambientais diversas provenientes de vários 
segmentos e interesses econômicos sobre essas áreas.

Considerações finais

As Unidades de Conservação são importantes para a proteção da 
diversidade biológica, recursos genéticos associados entre outras funções 
ecológicas e sociais. Os resultados obtidos indicam que existe uma sobre-
posição de terras com interesse de Cadastro Ambiental Rural nas Unidades 
de Conservação no sul do estado do Amazonas, bem como de atividades 
minerais/madeireiros seguidas da apropriação de terras para a implantação 
de atividades agropecuárias.

Avaliando as áreas do entorno das Unidades de Conservação, pode-
-se observar que as áreas de domínio estão localizadas nas proximidades 
da rodovia Transamazônica, o que exerce pressão nas UCs em função 
da dinâmica de áreas no entorno de rodovias. A criação de uma UC, em 
determinados locais com ocupação humana efetiva, deve ter um acompa-
nhamento e planejamento aliado à função dessas unidades. 

Uma vez identificada a importância ecológica, cultural e ambiental 
de uma área, o acompanhamento e o planejamento  são necessários para 
a implementação efetiva de uma Unidade de Conservação. É de suma 
importância que as leis vigentes sejam cumpridas, com isso, faz-se necessá-
rio mecanismo mais efetivo de fiscalização a fim de assegurar a integridade 
do recurso natural pertencente ao local. 

De fato, as atividades que exigem o desmatamento para uso social 
e econômico intensivo não se alinham com a conservação ambiental, pois 
resultam em tensões ou mesmo conflitos que podem afetar as condições 
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de reprodução sociocultural de determinados povos que residem nesse 
ambiente. São necessários, portanto,  planejamento e gestão das ações 
desempenhadas nesse território, de modo a conciliar esses dois objetivos, 
por vezes conflitantes. Esse é o desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela 
sociedade como um todo.

Agradecimentos

Á Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, e ao Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq pelo 
apoio financeiro - processo n° 145574/2016-4, concedido no período de 
2016/2018.

Referências

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm

BRASIL. Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em:  http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm

BRITO, D. M. C. Conflitos em Unidades de Conservação. Revista de Humanidades do 
Curso de Ciências Sociais. n. 1, p. 1-12. 2008.

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. Disponível em: https://sistemas.
dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx

FEARNSIDE, P. M. Consequências do desmatamento da Amazônia. Scientific American 
Brasil Especial Biodiversidade, p. 54-59. 2010.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Rio de Janeiro, 2010.

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.  Resumo do estudo 
que subsidiou a criação e ampliação das Unidades de conservação no Amazonas. p. 1-4. 
2016. Disponível em: www.icmbio.gov.br/portal

ISA. Instituto Socioambiental. Nota Técnica sobre o Projeto de Lei de Redução e Revo-
gação de Unidades de Conservação no Sul do Estado do Amazonas. p. 12. 2017. Dispo-
nível em: https://www.socioambiental.org/pt-br



98

MEDEIROS, R.; YOUNG, C. E. F. Contribuição das unidades de conservação brasilei-
ras para a economia nacional: Relatório Final. Brasília: UNEP-WCMC, 2011.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. Amazônia. Componente Projeto Alternativas ao 
Desmatamento e às Queimadas. 2011. Disponível em: www.mma.gov.br/informma

MPF - Ministério Público Federal. Recomendação N° 01/2017, de 9 de maio de 2017. 
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/001-dnpm-indefere-
-pedidos-mineracao-ucs-sul-do-am.pdf

PEREIRA, J. Extração de madeira. Destruir a terra para alimentar a fome insaciável por 
madeira. WWF - World Wildlife Fund. 2017. Disponível em: www.wwf.org.br/natureza

PONTES, R. V. R.; NORONHA, M. C.; PONTES, K. R. M. Desflorestamento no sul do 
Amazonas: embate entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Parce-
rias Estratégicas, v. 21, n. 42. 2016.

SANTOS, R. F.  Planejamento Ambiental: Teoria e Prática. São Paulo: Oficina de Textos, 
2004.

SICAR – Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Disponível em: http://www.car.
gov.br/#/

SILVA, G. E. N. Direito Ambiental Internacional. Rio de Janeiro: ThexEd, 2002. 

VERÍSSIMO, A.; R. A.; VEDOVETO, M.; F.S. de M. Áreas Protegidas na Amazônia 
brasileira: avanços e desafios. Belém: Imazon; São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011.



5. O USO NORMATIVO E EFETIVO DO TERRITÓRIO: 
O CASO DAS HIDRELÉTRICAS DO RIO MADEIRA 
NO ESTADO DE RONDÔNIA E AS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DO ENTORNO
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Maria Madalena de Aguiar Cavalcante

Introdução

A implantação de usinas hidrelétricas (UHEs) no Brasil tem se 
constituído historicamente como uma das grandes ações público/privadas 
para o atendimento das demandas do setor econômico industrial. Essas 
ações, nas últimas décadas, intensificaram-se na região Amazônica, com 
o intuito de viabilizar a exploração hidroelétrica e mineral desse território. 
No entanto, nessas mesmas áreas, há unidades de conservação (UCs), as 
quais possuem normas específicas de uso. As ações provêm do Estado e são 
estabelecidas para o uso social, econômico e ambiental de determinadas 
parcelas do território e de seus recursos. Embora sejam para atender grupos 
e lógicas distintas, a gestão se dá pelo mesmo ator, o Estado.

A Amazônia possui mais de 110 milhões de hectares protegidos, 
destinados às UCs, e nas últimas décadas tem-se expandido a quantidade 
de usinas hidrelétricas próximas a essas unidades ou até mesmo dentro 
dos seus limites. Em que pese a importância de garantir à sociedade ener-
gia para o desenvolvimento econômico, observam-se os danos e tensões 
ambientais que essas hidrelétricas têm causado. No entanto, a problemática 
não está centrada nos impactos ambientais, mas no ponto de vista norma-
tivo do território. 

Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é identificar as contradi-
ções entre o uso normativo (uso regido por normas de gestão em unidades 
de conservação) e o uso efetivo (uso presente que circunda e adentra as 



100

unidades de conservação) nas UCs, na área de influência das usinas hidre-
létricas de Jirau e Santo Antônio, ambas localizadas no município de Porto 
Velho/Rondônia.

A instalação das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no 
Rio Madeira iniciou-se no ano de 2008, e a implantação delas na região 
não se diferencia da lógica de outras hidrelétricas instaladas na Ama-
zônia, a exemplo de Belo Monte no Pará, no que se refere às dinâmicas 
de usos e ocupações que envolvem as alterações de limites das áreas de 
proteções para acomodação de grandes obras de infraestruturas na região 
amazônica, como as constatadas alterações em unidades de conservação 
associadas à desafetação, revogação de áreas, mudança de categoria e 
esfera de gestão.

A forma como a gestão governamental (Federal/Estadual) tem 
realizado a gestão nessas unidades de conservação, perante a alterabili-
dade que a implantação de usinas hidrelétricas pode ocasionar sobre essas 
UCs, tende a comprometê-las e descaracterizá-las, como demonstrarão 
os dados numa perspectiva histórica, entre as décadas de 1995 (ano de 
criação das UCs observadas) e 2017 (data dos levantamentos), demons-
trando a relação entre os efeitos das UHEs e a relação com as mudanças 
de limites nessas UCs.

A área analisada compreende o oeste do Estado de Rondônia, sendo 
a parte do município de Porto Velho que abrange o reservatório das duas 
usinas hidrelétricas, entendendo-se da cidade de Porto Velho até o distrito 
de Abunã. Antes das redefinições de limites, por ocasião da instalação das 
hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, a área de estudo era constituída por 
oito (8) unidades de conservação, conforme demonstrado na Figura 1.
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Figura 1 – Localização das UCs na área do entorno das usinas hidrelétricas 
Jirau e Santo Antônio

Fonte: Elaborado pelos autores.

Território e Unidades de Conservação na Amazônia: questões 
normativas e aspectos teórico-conceituais e metodológicos

O conceito norteador do diálogo trazido neste trabalho é o território. 
Dentre muitas outras concepções, Fernandes (2009) compreende território 
como um composto de múltiplos usos, determinado pelas múltiplas rela-
ções sociais sobre um espaço, que assim manifesta distintos interesses sobre 
o espaço, recondicionando este à categoria de território. Na concepção de 
Raffestin (1993), o território não está associado a uma área delimitada (limite 
abstrato e/ou concreto), mas, considerando as relações sociais, é possível 
observar o exercício de poder, sobre o uso do território e de seus recursos.

Nessa perspectiva, pode-se considerar que as UCs são territórios que 
possuem limites, uso restrito, normatizados e geridos por lei. No entanto, 
não estão livres das ocupações ilegais. Pois, como afirma Heidrich (2010), 
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na grande maioria dos casos o que é normatizado, protegido, segundo leis 
específicas, nem sempre é o que vigora no uso efetivo. Fato constatado nas 
UCs localizadas na área do entorno das hidrelétricas de Jirau e Santo Antô-
nio, onde se observam as seguintes relações de usos:

I) O uso normativo é definido pela gestão pública, responsável pelo 
manejo e fiscalização dessas áreas que estão sob as esferas Federal ou Esta-
dual. II) O uso efetivo é evidenciado pelas ocupações ilegais, geralmente 
associadas aos pecuaristas, agricultores e madeireiros, responsáveis pelas 
áreas desmatadas, cultivo e pecuária majoritariamente nas zonas de amor-
tecimento e nos limites internos das UCs. Com a implantação de duas 
hidrelétricas, houve alterações nos limites das UCs na área, revelando assim 
as relações de poder entre grupos econômicos privados e públicos.

As relações de poder, nesse aspecto, revelam o que Saquet (2015) 
chama de caráter multidimensional do território, haja vista as várias dimen-
sões de interesses sobre a manutenção e/ou desafetação dessas unidades de 
conservação. Tais manifestações nesse território serão mediadas por nor-
mas. e Cavalcante (2008) explica que o uso normativo de um determinado 
território é mediado pelos diversos agentes nele existentes, representados 
pelo Estado, instituições civis e empresas que, através de acordos, meios 
jurídicos, decretos, compromissos, valores ou mesmo costumes, realizam a 
ação sobre um espaço, influenciando e determinando o seu uso.

As unidades de conservação se constituem pelos aparatos normati-
vos tanto na sua criação quanto na gestão. Guerra e Coelho (2012) definem 
as UCs como quaisquer áreas territoriais, físicas, sociais e politicamente 
construídas, de amplas formas de relações entre grupos sociais, territoriais 
e ambientais, cujas estratégias sociais, dinâmica e criativamente reelabora-
das, podem acarretar ou não na possibilidade de resistência à destruição, 
contribuindo assim para proteção dos ecossistemas ameaçados quando essa 
medida é de fato efetiva e cumpre seus objetivos.

As UCs são resultado de uma construção social, realizada poli-
ticamente, com o objetivo de compatibilizar a conservação e o uso de 
áreas definidas pelas suas características naturais. Essa ação se estende 
para áreas dotadas de importantes biodiversidades e diversas formas de 
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usos tradicionais. Portanto, possuem formas específicas de uso, formali-
zadas por meio jurídico, previsto pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), estabelecido no decreto Lei n° 9.985, de 2000, 
e no caso das UCs observadas, são normatizadas também pelo Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação do Estado de Rondônia  (SEUC/
RO), conforme Decreto Lei n°1.144, de 12 de dezembro de 2002, o qual 
define as UCs da seguinte forma: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas juris-
dicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos 
sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção (RONDÔNIA, 2002, p.1).

Esses territórios são delimitados e regidos por legislações específicas, 
instituídas pelo poder público, nas suas três esferas (municipal, estadual e 
federal), e estão divididas em dois grupos: as de proteção integral e as de uso 
sustentável. As UCs de uso sustentável têm como objetivo: compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais. As UCs de proteção integral têm como objetivo: preservar a natu-
reza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 
exceção dos casos previstos nessa Lei (BRASIL, 2000).

Embora esses territórios protegidos tenham regulamentação de uso, 
as pressões em sua área de amortecimento já ocorriam antes mesmo da 
instalação das hidrelétricas no Rio Madeira. No entanto, somente com a 
instalação das usinas hidrelétricas a gestão pública federal e estadual teve 
que agir para “resolver” duas questões contraditórias entre o uso norma-
tivo e efetivo desse território. A primeira é que algumas UCs apresentavam 
um grau considerável de desmatamento, o que indicava, além da ocupa-
ção irregular, a descaracterização da unidade (MARTINS et al. 2014). A 
segunda questão é que o lago das usinas afetaria algumas dessas unidades 
de conservação, o que levou a gestão pública a desafetar algumas áreas para 
acomodação do reservatório e a regulamentar a ocupação que anterior-
mente era proibida e agora é permitida.
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Desse modo, os impactos ocasionados pela implantação de usinas 
hidrelétricas ganham uma dimensão que deve ser observada na Ama-
zônia, quando instaladas próximas das UCs, nas chamadas zonas de 
amortecimento, onde promovem alteração de limites de UCs, intensifica as 
ocupações irregulares e, por conseguinte, incide no aumento do desmata-
mento (BARRETO et al. 2014).

Para compreender a relação entre o uso normativo e uso efetivo do 
território e a relação das hidrelétricas com as UCs, é preciso compreender 
em primeira instância o que é o território e como ele é normalizado, ou 
seja, quais as normas vigentes sobre o uso desse território e como elas se 
processam na gestão do território. No caso em tela, foi preciso conside-
rar as Leis Complementares e Decretos de criação de UCs, o que previa 
o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) das hidrelétricas de Jirau e 
Santo Antônio.

Na área em tela, foram considerados os Decretos de criação, possíveis 
revogações ou cancelamentos e outras alterações nas UCs no entorno das 
hidrelétricas, desde o período de criação das primeiras unidades, na década 
de 1990, e alterações até 2017, conforme demonstra o Quadro 1:

Quadro 1 – Decretos e leis relacionadas às UCs na área de estudo

Decretos/Lei Complementar
Especificação

Nº da lei Ano de criação
7.635 07.11.1996 Criação da UC ESEC Antônio Mujica Nava
96.188 21.06.1988 Criação da UC FLONA do Bom Futuro
4.584 28.03.1990 Criação da UC ESEC Serra Três Irmãos
4.581 28.03.1990 Criação da UC FERS Rio Vermelho A
4.528 28.03.1990 Criação da UC FERS Rio Vermelho B
4.567 27.12.1996 Criação da UC FERS Rio Vermelho C
5.115 06.06.1991 Criação da UC APA do Madeira
7.335 17.01.1996 Criação da RESEX Jaci Paraná

12.249 11.07.2010

Redefinição dos Limites da FLONA do Bom 
Futuro, anulação dos decretos da ESEC Antônio 
Mujica Nava e Rio Vermelho B, incorporação 
dessas no PARNA Mapinguari e parte da ESEC 
Serra Três Irmãos e FERS Rio Vermelho A
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Decretos/Lei Complementar
Especificação

Nº da lei Ano de criação

581 30.07.2010
Implantação de UCs na área reduzida da 
FLONA Bom Futuro bem como a desafetação 
da FERS Rio Vermelho B

633 13.09.2011 Redefinição do limite da UC Serra Três Irmãos 
e outras UCs

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Decretos e leis complementares referentes à cria-
ção e redefinição de limites de UCs na área de estudo

As alterações estão vinculadas às mudanças de categorias; anulação 
de Decretos de criação; concessão de áreas de UCs, entre o domínio Federal 
e Estadual; incorporação de UCs em outras unidades e criação de UCs, pela 
redução de outras UCs, o que permitiu evidenciar as principais contradi-
ções entre o que diz a norma/uso normativo e o que de fato ocorre/uso 
efetivo sobre as unidades de conservação e a principal intervenção nessas 
formas de uso.

Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio e as Unidades de Conservação 
do entorno 

O município de Porto Velho apresentava 14 unidades de conserva-
ção regulamentadas até o ano de 2010, das quais, de acordo com Furnas, 
Odebrechet e Leme (2005), 8 (oito) estavam sob influência das hidrelé-
tricas de Jirau e Santo Antônio, sendo elas objeto de análise: 1) Floresta 
Estadual do Rio Vermelho A; 2) Floresta Estadual Rio Vermelho B; 3) 
Floresta Estadual Rio Vermelho C; 4) Estação Ecológica Antônio Mujica 
Nava; 5) Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos; 6) Floresta Nacional do 
Bom Futuro; 7) Área de Proteção Ambiental  do Rio Madeira;  8) Reserva 
Extrativista Jaci Paraná.

Entre as 8 (oito) UCs analisadas, 6 (seis), são de grupo de uso susten-
tável (FLONA do Bom Futuro, FERS Rio Vermelho A, B e C, APA do Rio 
Madeira e RESEX Jaci Paraná), com o total de 766.457 hectares. As outras 2 
(duas) pertencem à categoria de proteção integral (ESEC Serra Três Irmãos 
e AntônioMujica Nava), ambas somam o total de 118.094 hectares. O Qua-
dro 2 apresenta a divisão por categoria das UCs de acordo com o SNUC.
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Quadro 2 – Divisão por categorias das UCs na área de estudo.

Categoria Definição de UCs segundo o SNUC e SEUC UCs estudadas 
por tipo de 
categoria

Floresta Nacional/
Estadual (FLONA 
e FERS)

Floresta Nacional ou Estadual – FERS é 
definida como sendo áreas onde é admitida a 
permanência de populações tradicionais que a 
habitam quando de sua criação. 

FERS Rio 
Vermelho A, B 
e C
FLONA do Bom 
Futuro

Estação Ecológica 
(ESEC)

Tem como objetivo principal preservar a 
natureza e a realização de pesquisas científicas, 
fazendo parte do grupo de Proteção Integral.

ESEC Antônio 
Mujica Nava e 
Serra dos Três 
Irmãos

Reserva Extrativista 
(RESEX)

É uma área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais. 

RESEX Jaci 
Paraná

Área de Proteção 
Ambiental (APA)

É uma área em geral extensa, com um certo 
grau de ocupação humana, dotada de atributos 
bióticos, abióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar das populações humanas 
e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais.

APA do Rio 
Madeira

Fonte: Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) e Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação do Estado de Rondônia (RONDÔNIA, 2002)

A implantação das usinas do Madeira desencadeou uma série de 
interferências nas UCs localizadas sobre a área de influência, sobretudo 
a da UHE de Jirau, dentre elas se destacam: redução de áreas legalmente 
protegidas e anulação de decreto de criação das UCs. Essas alterações 
tiveram início em 2010. Embora o SEUC-RO já tivesse apontado em 
seu Art. 21, § 6º “sobre a desafetação ou redução dos limites de unidade 
de conservação, de que só pode haver alteração mediante lei específica e 
obrigatoriamente precedida de estudos técnicos que justifiquem o ato”, 
verifica-se que as UCs na área de estudo foram alteradas pelo poder 
público do Estado de Rondônia aliado ao Governo Federal, sem estudos 
técnicos que justificassem as alterações.
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As alterações de limites das UCs na área de estudo se deram na 
inclusão de algumas UCs agregando-se a outra, como é o caso da inclusão 
total das UCs FERS Rio Vermelho A; ESEC Antônio Mujica; uma parte 
das UCs FERS Rio Vermelho B e ESEC Serra Três Irmãos foram incor-
poradas ao Parque Nacional – PARNA Mapinguari. Outra transformação 
ocorreu com a transferência da esfera de gestão; trata-se do repasse de 
144.417 hectares da área da FLONA do Bom Futuro, que era do Governo 
Federal, e passou para a gestão do Estado de Rondônia. 

Dessas alterações, as áreas repassadas ao PARNA Mapinguari somam 
120.560 hectares, e a perda de área maior foi a da FERS Rio Vermelho B, 
com o repasse de 45% de sua área ao PARNA, conforme o Gráfico 1, e os 
demais percentuais destinados à formação do Parque Nacional Mapinguari.

Gráfico 1 – Porcentagem de áreas incorporadas ao Parque Nacional 
Mapinguari

Fonte: Elaborado por Martins et al, 2014

As alterações foram efetivadas pela Lei Complementar n° 12.249, 
de 11.07.2010. As alterações relatadas foram de interesse do Governo 
do Estado de Rondônia , que tinha como objetivo regularizar a ocupação 
denominada de Rio Pardo, nos limites da FLONA, onde já havia 5.000 
habitantes. Segundo Cavalcante (2012), foi a oportunidade que o Governo 
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Federal teve para a concessão da licença para a construção da UHE de 
Jirau, já que as UCs estaduais estariam no raio de sua influência.

Além da incorporação das UCs ao PARNA, houve também a desa-
fetação e redução de limites de áreas, quando a FERS Rio Vermelho B teve, 
por meio da Lei Complementar n°633, de 13.09.2011, seus limites extin-
tos, bem como o da ESEC Três Irmãos, APA do Rio Madeira e RESEX 
Jaci-Paraná, que também tiveram os seus limites reduzidos. O total de áreas 
desafetadas foi de 111.232,06 hectares, ou seja, 24% dessas UCs. 

Já a criação de novas UCs está relacionada à APA do Rio Pardo e 
FERS do Rio Pardo, nos limites transferidos da FLONA do Bom Futuro, 
as quais foram repassadas ao Estado de Rondônia, o que corresponde a 
144.417 hectares, ou seja, 51,75% da antiga área da FLONA. Essa ação 
foi homologada pela Lei Complementar nº 581, de 30 de junho de 2010, 
conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Situação das UCs sob a área de influência da UHE de Jirau e 
Santo Antônio pós a redefinições de seus limites.

Elaborado a partir de Martins et al. (2014)

Com as redefinições de limites das UCs, na área do entorno das 
usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, o total de áreas protegidas 



109

passaram de 820.207,38 hectares para 694.715 hectares. Cerca de 120.900 
hectares foram transferidos da gestão de UCs Estadual para Federal, 
144.417 hectares da Federal para Estadual e aproximadamente 109.200 
hectares perdem proteções jurídicas pelas redefinições de limites. 

Desse modo, o domínio das áreas de UCs geridas por Rondônia antes 
das alterações eram 542.738 hectares, e o domínio federal é de 280.000 
hectares; posterior às redefinições de limites, as áreas das UCs sobre a ges-
tão estadual é de 438.874 hectares e 217.915 hectares ficam agora sobre a 
gestão Federal. Embora tenham ocorrido várias transformações, a quanti-
dade de área por esfera administrativa entre o Estado e o Governo Federal 
pouco alterou, conforme os gráficos 2 e 3.

Gráfico 2 – Porcentagem de áreas por esfera de gestão antes da 
implantação das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio

Gráfico 3 – Porcentagem de áreas por esfera de gestão depois da 
implantação das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio

Fonte: Elaborado a partir de Martins et al. (2014)
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As alterações de limites registradas devem ser observadas com 
atenção, pois colocam em risco a proteção das UCs sob influência das 
hidrelétricas, uma vez que a situação deixou precedentes para as demais 
alterações na região Amazônica. Principalmente quando o desmatamento 
já evidencia a insuficiência na gestão dessas unidades e anuncia uma flexibi-
lidade institucional, comprometendo-as a sucessivas alterações (RIBEIRO 
et al.,2005).

A representação espacial das principais alterações, do ponto de vista 
normativo, das unidades de conservação localizadas na área do entorno dos 
reservatórios da usina hidrelétrica Jirau e Santo Antônio, podem ser obser-
vadas na Figura 2.

Figura 2 – Alterações normativas do território das unidades de conservação 
localizadas na área do entorno das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo 
Antônio no rio Madeira

 Fonte: Elaborado pelos autores.

As alterações nas unidades de conservação evidenciadas têm con-
tribuído para o enfraquecimento das políticas de conservação florestal 
na área de estudo. Sua desafetação é também estopim para a sucessão de 
pressões e ocupação que, somada à legalização e à concessão de licença 
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para a instalação de grandes usinas hidrelétricas, como as de Jirau e Santo 
Antônio no Rio Madeira, desvela os interesses públicos e privados no uso 
desse território. Soma-se a esse fato a ausência de estudos que justifiquem 
tais ações, visto que, nas auditorias operacionais realizadas nas unidades de 
conservação Estaduais em Rondônia, pelo Tribunal de Contas do Estado, 
ressaltam-se dois fragmentos importantes, mostrando a realidade da gestão 
das UCs na área de estudo:

A pesquisa eletrônica revelou que, por falta de recursos financeiros, as 
seguintes atividades não foram realizadas nenhuma vez, deixaram de 
ser realizadas ao menos uma vez ou foram realizadas de forma insatis-
fatória: Fiscalização: 100% (40/40UCs); Combate a Emergências: 95% 
(38/40 UCs); Atividades de Conselho Gestor: 65% (26/40), sendo que 
neste último caso, 10 respondentes da pesquisa informaram que a UC 
não dispõe conselho formado; Educação e Sensibilização Ambiental: 
77,5% (31/40 UCs); Fomento e execução de pesquisas: 70% (28/40 
UCs) e Monitoramento da Biodiversidade: 70% (28/40 UCs) ( TCE, 
2013, p.21).
A falta de pessoal traz como consequência o estado de abandono das 
UCs, permitindo o ingresso de invasores dentro das unidades, prática 
de furto de madeiras, caça, pesca, desmatamento e queimadas ilegais, 
fragilizando o cumprimento da missão de proteger, preservar e conser-
var a biodiversidade, o que ocasiona a redução desse patrimônio natural 
(TCE, 2013, p.25). 

Em Rondônia, a gestão das UCs, conforme pode ser visto nos tre-
chos apresentados, é insuficiente, dadas as pressões de ocupações que essas 
áreas vêm sediando. O Governo Federal realizou uma auditoria operacional 
para todas as unidades de conservação localizadas no bioma da Amazô-
nia em 2013 (TCU, 2013), no qual se constatou um baixo e médio grau 
de implementação de gestão na área de estudo, o que significa que foram 
oficialmente criadas, porém a gestão não está implementada totalmente, 
tornando as áreas suscetíveis a posteriores usos.
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Considerações finais

A implantação de usinas hidrelétricas na Amazônia tem desenca-
deado uma série de impactos ambientais, sociais e econômicos. Dentro 
do aspecto ambiental, constatam-se aqueles que ocorrem nas unidades de 
conservação, manifestados por processos de redefinição de limites, des-
matamentos, entre outros. O processo que mais se tem pronunciado nas 
unidades localizadas na área de influência de Jirau e Santo Antônio são 
as redefinições de limites, caracterizando-se, assim, contradições entre as 
normas que versam sobre a conservação e proteção dessas unidades e o uso 
efetivo, comprometendo as funções ambientais e sociais dessas unidades, 
favorecendo também novas possibilidades de alterações de limites, já que 
elas apresentam flexibilidades em seus aspectos legais de gestão.

Os processos de redefinições de limites encontrados nas unidades de 
conservação são caracterizados por: I - alterações de limites (perda de área 
para efetivação do povoado de Rio Pardo); II - criação de 2 (duas) UCs 
inseridas na área originária e desafetada da FLONA do Bom Futuro (APA 
Rio Pardo e Floresta Rio Pardo); III- revogação da unidade da conservação 
(FERS Rio Vermelho B); IV - concessão de área para o domínio de outra 
esfera (FLONA cede parte de sua área para o Estado de Rondônia); V - 
incorporação total e parcial de UCs (o Parna Mapinguari da esfera Federal 
incorporou as UCs Estaduais Rio Vermelho A, Estação Ecológica Mujica 
Nava e partes das FERS Rio Vermelho B e ESEC Serra Três Irmãos), para 
atender alguns interesses que diferem da conservação dos recursos naturais, 
homologando ocupações irregulares. Tais alterações caracterizam a flexibi-
lidade da legislação quanto ao poder de decisão por conveniência política e 
socioeconômica. Há, nesse sentido, uma incoerência na gestão ambiental na 
área, já que esta não ocorre de forma planejada; são as pressões que deter-
minam como ocorrerá a gestão.

Tais redefinições de limite e insuficiente gestão, conforme mostram 
os dados do TCU e TCE (2013), evidenciam que somente a criação de 
unidades de conservação não garante a proteção e conservação dos recursos 
naturais, o que configura a flexibilidade institucional na área, quanto ao 
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poder de gestão dessas unidades, por conveniência política e ausência de 
gestão ambiental.  O planejamento efetivo é determinado pelas pressões 
impostas, ampliando assim os impactos sobre as unidades de conservação, 
o que compromete a proteção das UCs e abre novas possibilidades de uso 
que divergem da conservação.
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6. PROPOSTA METODOLÓGICA DE ARRANJOS 
PRODUTIVOS LOCAIS EM COMUNIDADE 
TRADICIONAL, NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 
BRASILEIRA

Lúcio Keury Almeida Galdino

Introdução

O presente capítulo trata de uma proposta de aplicação e subsí-
dios do planejamento socioambiental à comunidade indígena Boca da 
Mata (CIBM), na Terra Indígena São Marcos (TISM) - Roraima. As 
possibilidades estão amparadas em metodologias pautadas pelo desenvol-
vimento sustentável. O locus da pesquisa encontra-se na Terra Indígena 
São Marcos que se subdivide em três porções: Alto, Médio e Baixo São 
Marcos, o que faz compor as 45 comunidades indígenas que as interligam 
(GALDINO, 2017).

A CIBM está situada no Alto São Marcos que, segundo a divisão 
regional do estado de Roraima, pertence à porção Norte. É composta por 
24 comunidades indígenas, estando à Boca da Mata na distância de 25 km 
da sede do município de Pacaraima e, aproximadamente, a 190 km da capi-
tal roraimense, Boa Vista (GALDINO, 2017).

Estudos à luz do planejamento socioambiental tornam-se impor-
tantes nos subsídios às aplicações metodológicas dos Arranjos Produtivos 
Locais – APLS, sobretudo os que impactam de maneira positiva no avanço 
socioeconômico e na valorização da cultura das comunidades, incidindo no 
planejamento e gestão dos territórios indígenas na Amazônia.

A comunidade indígena Boca da Mata-RR

O estado de Roraima é uma das 27 unidades federativas do Brasil 
e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
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está situado na Região Norte, na porção da Amazônia Setentrional. Com-
preende uma área total de 224.298,980 Km² e possui em seu território 15 
municípios, com uma população absoluta, segundo estimativas, de 522.636 
habitantes, e densidade demográfica de, aproximadamente, 2 hab/Km² 
(IBGE, 2017). 

A etimologia do nome do estado tem origem do termo roro-imã que, 
na língua dos índios Macuxi, significa monte verde, e para os indígenas 
Pémon e Taurepang, mãe dos ventos (Roraima, 2009). O estado possui um 
forte elo com a cultura indígena, pois, apesar da miscigenação das raças, 
os índios têm um papel fundamental na composição do povo roraimense, 
representando, no último censo demográfico, 11,02% da população do 
estado, o que equivale a 49.637 indígenas, em relação à população absoluta 
(IBGE, 2010).

Nesse espaço geográfico, observa-se a presença de etnias indígenas 
na tríplice fronteira e 40 áreas protegidas, divididas em: 32 TI’s, que somam 
46.3% da área de Roraima; 19,5% área de proteção ambiental Federal, 
desta, oito são Unidades de Conservação Federais, das quais duas de uso 
sustentável e seis de proteção integral, que somam 6.6 %; cerca de 4,9% 
da área está sob domínio do INCRA; aproximadamente 1,2% de área é 
de domínio do Ministério da Defesa e 28,1% são áreas remanescentes do 
Estado de Roraima (Bethonico, 2012; Campos, 2011 apud Galdino, 2018).

A territorialidade construída pela CIBM (Figura 1) está inserida, 
conforme Cirino & Frank (2010), na Terra Indígena São Marcos (TISM) 
que foi homologada conforme o Diário Oficial da União (DOU), no dia 30 
out. 91, com uma área de 654.110 hectares, abrangendo os municípios de 
Pacaraima e Boa Vista no Estado de Roraima.
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Figura 1 – Localização geográfica da comunidade indígena Boca da Mata

Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Manduca et al. (2009), a TISM está dividida em três 
sub-regiões: Alto, Médio e Baixo São Marcos, ocupando maior por-
ção, ao Norte, o município de Pacaraima, e em menor porção, ao Sul, o 
município de Boa Vista, além de fazer limites naturais a Oeste pelo rio 
Parimé e a Leste pelos rios Surumu e Miang; no sentido Norte-Sul, ini-
cia-se a partir da junção dos rios Tacutu e Uraricoera, onde se forma o rio 
Branco, estendendo-se até a fronteira Brasil-Venezuela (Andrello, 2010). 
Ainda, cabe informar que os limites fronteiriços (Brasil – Venezuela) 
estendem-se pelas coordenadas geográficas no sentido: Leste, (04º 
30’ 28’’ N e 061º 07’’ 31’’ W) a Oeste, (04º24’ 27’’ N e 061º 29’ 26’’ W).

A CIBM apresenta no seu território cinco etnias: duas com menor 
destaque populacional, Tucano e Sapará, e três com maior presença, 
Wapichana, Taurepang e Macuxi, onde esta última representa, aproxima-
damente, 52% dos indígenas da comunidade (Galdino, 2017). 
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A comunidade está localizada às margens da BR-174 que conecta 
Manaus (capital do Amazonas) à fronteira com a Venezuela. Portanto, 
durante a década de 1970, pela infraestrutura que foi construída, e ao longo 
de, aproximadamente, 50 anos, diversos impactos foram absorvidos, vulne-
ravelmente percebidos, devido ao contato com os não índios que circulam 
pelas comunidades indígenas.

Desenvolvimento da proposta de Arranjos Produtivos Locais (APLS)

A humanidade, desde a pré-história, busca no espaço geográfico uma 
forma de organizar-se, para que vislumbre a garantia da sobrevivência, seja 
ela de forma individual seja de forma coletiva. Essa tentativa, muitas vezes, 
atingiu no passado a harmonia entre homem-natureza e, naquele momento, 
o espaço habitado e o meio ambiente tiveram poucas transformações, pois 
se tratava de uma vida sob uma perspectiva de subsistência/sobrevivência.

Contudo, é necessário entender que, durante séculos, a humanidade 
passou por um processo de transformação comportamental/social, o que 
findou em estabelecer a valorização  das questões materiais como mercado-
rias/produtos, serviços, etc.

Assim, o homem, em sua busca incansável por uma “vida melhor”, 
vem apropriando-se da natureza de forma predatória, gerando uma grande 
degradação no meio ambiente, ao mesmo tempo que presencia a instabili-
dade do capitalismo (a crise do capital), o que gera fragilidade (em alguns 
países) no globo, devido ao processo de globalização do capital. 

Nesse sentido, ao analisar a atual conjuntura brasileira, é percebível 
a presença de uma crise política e econômica que vem canalizando os seus 
impactos no cenário social e cultural. Diante desse contexto, a população 
encontra-se num grande desafio no seu cotidiano que resulta no enfrenta-
mento da crise.

A crise econômica presente no território brasileiro acentuou-se e 
está impactando a vida de diversas pessoas, nas diferentes regiões, reve-
lando um panorama de desigualdade social crescente e disseminado por 
todo território nacional, sem fazer distinção etária, gênero e cor ou raça.
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A crise é de fato algo presente na sociedade e, dentro desse contexto, se 
insere a realidade da vida nas comunidades tradicionais, em especial, a dos 
indígenas da Amazônia Setentrional. 

Por conseguinte, ao relacionar a questão econômica e as comunida-
des tradicionais, remete-se à possibilidade de  proporcionar o encontro do 
saber científico e do saber tradicional, o que possibilita a abertura do cami-
nho para o desenvolvimento sustentável,  pois “[...] a questão de incorporar 
a sustentabilidade ambiental ao processo de desenvolvimento passa pelo 
processo de valorizar o ambiente como materialidade social que participa 
nas relações de produções” (Rodriguez e Silva, 2010, p. 79-80).

Nesse viés, os Arranjos Produtivos Locais (APLS) surgem como 
estratégias para o desenvolvimento local, por meio de um conjunto de variá-
veis, presentes em graus diferentes de intensidades. Assim, nessa proposta, 
as APLS configurar-se-ão em empreendimentos no território de indiví-
duos que atuam em torno de uma atividade produtiva de forma sustentável, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos agentes envolvidos e de 
garantir a conservação da natureza.

A concepção holística de ambiente é essencial e, nesse caso, soma-se 
aos fatores físicos e humanos que se integram mutuamente. O inter-rela-
cionamento de temas envolvendo o solo, clima, recursos hídricos, vegetação 
e uso e ocupação da terra, possibilita uma visão integrada, consubstanciando 
informações fundamentais para o desenvolvimento dos APLS.

A base conceitual dos Arranjos Produtivos Locais

A gênese do conceito de Arranjos Produtivos Locais e do Sistema 
Nacional de Inovação (SNI) baseia-se na literatura evolucionista, Neo-S-
chumpeteriana, que é parte do pensamento defendido, durante o século 
XX, por Schumpeter (1982), segundo a qual a mudança tecnológica é a 
mola mestra do desenvolvimento capitalista, sendo o locus de atuação do 
empresário inovador e do desenvolvimento das inovações tecnológicas.

Existe uma proeminência nessa literatura dos processos de aprendi-
zado e inovação, com destaque para a questão espacial. Assim, o conceito de 
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SNI assume um peso considerável na literatura sobre inovação e na concep-
ção de políticas públicas, relacionando redes de instituições de suporte às 
atividades de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), redes de relacionamento 
entre firmas, relações existentes entre usuários e fornecedores dos diversos 
produtos, estruturas de incentivos governamentais e sistemas educacionais 
(Vieira, 2017).

Segundo Vieira (2017), o conceito de APLS foi desenvolvido no 
final da década de 1990 pela Rede de Pesquisa em Arranjos e Sistemas 
Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist). Os APLS formam um con-
junto específico de atividades econômicas espacialmente localizadas e 
setorialmente especializadas, voltadas à geração e difusão de novos pro-
dutos e processos, baseados numa visão sistêmica da atividade produtiva e 
inovativa, considerando-se toda uma multiplicidade de atores econômicos, 
políticos e sociais que visam promover o desenvolvimento regional e local.

Portanto, o conceito de APLS está associado à aglomeração espa-
cial de agentes econômicos, políticos e sociais, envolvidos em um conjunto 
específico de atividades produtivas, nas quais estruturam vínculos e rela-
ções de interdependência. No geral, para o estudo dos APLS, no âmbito 
internacional, são relevantes os seguintes trabalhos: Corò (2002); Freeman 
(1987); Lundvall (1988); Nelson (1983); Schmitz (2005); Schumpeter 
(1982); Storper (1997); entre outros. No circuito do Brasil, as contribui-
ções de destaque estão em: Apolinário; Silva (2010); RedeSist/BNDES 
(2010); BRASIL/MMA (2017); Campos (2010); Caporali (2011); Cassio-
lato (2012); Cassiolato; Lastres (1999); Castells (1999); Chesnais (1996); 
Costa (2010); Lastres (2003, 2007, 2008, 2011 e 2010).

Em relação ao aporte técnico, destacam-se trabalhos como o de 
Galdino (2017), que desenvolveu subsídios para o desenvolvimento do pla-
nejamento socioambiental na CIBM (Figura 2), no qual teve, como bases 
epistemológicas, o uso da Teoria Geossistêmica, discutida por: Sotchava 
(1978), Bertrand; Bertrand (2007), Christofoletti (1979) e Troppmair; 
Galina (2006); a análise de vulnerabilidade e diagnóstico ambien-
tal: Tricart (1976, 1977 e 1984) e Tricart; Kilian (1979); a análise pela 
Geoecologia das Paisagens e Planejamento Ambiental: Rodriguez et al. 
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(2013); Rodriguez; Silva (2010 e 2016); bem como o uso da Cartografia 
Social: Gorayeb et al. (2015), Jouliveau (2008), Martinelli (2011), entre 
outros, como subsídios ao entendimento socioambiental e sociocultural da 
territorialidade da comunidade.

Figura 2 – Imagens da oficina de Cartografia Social e Mapa de Zoneamento 
Geoambiental

Fonte: Elaborado pelo autor

Portanto, a proposição conceitual insere uma nova perspectiva do 
espaço econômico comunitário tradicional, levando à criação, aperfeiçoa-
mento e organização das atividades produtivas, valorizando produtos e 
especificidades sociais, culturais e ambientais. Sem negligenciar o espaço 
para políticas nacionais, os APLs buscam valorizar o caráter local e per-
mitir a contextualização da aprendizagem, lançando luz sobre a natureza 
sistêmica da inovação e sobre a função mediadora dos territórios diante de 
relações sociais e ambientais harmonizadas/equilibradas.
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Operacionalização e construção de APLS: proposições metodológicas

A linha teórico-metodológica busca a inter-relação entre os siste-
mas ambientais, considerando o potencial natural e as atividades humanas. 
Nesse sentido, de forma prática e objetiva, deve-se investigar e identificar as 
potencialidades naturais e socioculturais da comunidade analisada (fatores 
ambientais, sociais, culturais, econômicos e as formas de uso e de ocupação 
da terra).

O contexto socioeconômico da comunidade deve ser considerado, 
com o intuito de estruturar um plano de negócios direcionado aos APLS 
na comunidade. Nesse aspecto, os mapas, cuja construção deve ser partici-
pativa, permitem a discussão sobre as limitações dos recursos naturais, bem 
como o uso e ocupação da terra, de modo a organizar as potencialidades 
socioculturais da comunidade.

As técnicas da Cartografia Social apresentam possibilidades e escalas 
compatíveis, além de permitir que esses produtos cartográficos estejam dis-
poníveis para consultas posteriores, seja para subsidiar ações de Educação 
Ambiental para a conservação dos recursos naturais, a fim de evitar os efei-
tos da degradação ambiental, seja para fortalecer a comunidade de forma 
social, ambiental, cultural e econômica, gerando empoderamento social 
pelo viés das políticas de APLS.

Por fim, a estruturação e consolidação dos planos de negócios à 
comunidade  pelos APLS, sob a óptica da sustentabilidade, dando des-
taque aos valores sociais, ambientais e culturais, fortalece a economia da 
população local de forma sustentável, visando à garantia da harmonia entre 
homem e natureza.

Considerações finais

Historicamente, as comunidades da TISM foram marcadas por pro-
cessos contínuos de luta e resistência. Suas terras sempre foram alvo da 
ganância e da especulação por posseiros, invasores, grileiros, entre outros. 
Nesse sentido, ressurgiu nas últimas décadas a organização indígena para 
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a demarcação da terra, para o resgate e preservação das tradições dos seus 
antepassados e para a expropriação dos invasores.

Contudo, é fundamental ressaltar os conflitos, sobretudo, em relação 
ao seu modo de vida. Dessa forma, alguns resistem como e enquanto podem, 
outros (re)constroem alguns caracteres e já outros passam a incorporar as 
mudanças efetuadas, talvez pela ausência de mecanismos de resistência e de 
defesas do seu território (Galdino, 2007).

Por fim, a CIBM é ocupada e explorada por seus moradores, que 
mantêm nela sua territorialidade e buscam conhecer suas potencialidades 
e alternativas de uso, para, através desse conhecimento, extrair divisas que 
venham melhorar a qualidade de vida de sua população. Cabe, de modo 
especial, buscar por esse entendimento e refletir sobre como a Ciência e os 
atores da comunidade podem desenvolver um novo modelo de vida através 
de um planejamento e gestão socioambiental, visando à sustentabilidade e, 
nesse caso, pensou-se nos APLS.
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7. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DE 
RONDONIA – TERRITÓRIO AMEAÇADO

 Ivaneide Bandeira Cardozo

Introdução

As Unidades de Conservação (UC) são áreas que por possuírem 
características relevantes para a conservação da biodiversidade e reparti-
ção de benefícios são criadas e instituídas pelo Poder Público como áreas 
protegidas, com o objetivo da conservação da biodiversidade, uso susten-
tável dos recursos naturais e repartição de benefícios advindos de seu uso. 
(Brito, 2000).

Segundo Pádua (1997) o primeiro parque estadual no Brasil foi 
criado no dia 10 de fevereiro de 1896 em São Paulo, Parque Estadual da 
Cidade, hoje Parque Estadual da Capital. Com o passar dos anos sugiram 
novas categorias de UC, e destacamos o que traz o Código Florestal, em 
1965, sobre a criação das unidades de conservação de uso indireto, que 
proibiam o uso dos recursos naturais, e das de uso direto, que permitem 
o uso pela população que vive em seu interior ou fora dele, como é o caso 
das florestas nacionais (DRUMMOND, 1997). O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) (Lei nº 9.985/2000), em seu artigo 7º, 
mantém as duas categorias, instituindo as Unidades de Proteção Integral  e 
as Unidades de Uso Sustentável.

O Estado de Rondônia, na década de 1990, implementa o Plano 
Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) que contribui 
para a criação da grande maioria das UCs estaduais, cuja gestão passa a ser 
da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM).

As Unidades de Conservação geridas pelo Governo de Rondônia 
têm tido constantes ameaças e pressões sobre seu território e recur-
sos naturais. A efetiva implementação dessas áreas protegidas envolve o 
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cumprimento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação  (SEUC) 
e o compromisso do Estado com a preservação de seus recursos naturais. 
Este capítulo demonstra as pressões e ameaças sobre as UC’s. 

O Estado de Rondônia possui 40 (quarenta) Unidades de Con-
servação Estaduais, que foram instituídas e geridas por essa instância e 
estão ligadas ao Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), 
instituído pelo Decreto lei nº1.144, de 12 dezembro de 2002, e estão clas-
sificadas em dois grupos: Proteção Integral e Desenvolvimento Sustentável, 
conforme demonstra a Figura 1.

Figura 1 – Unidades de conservação em Rondônia.

Fonte: SEDAM, 2003

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – Lei 
nº 9.985/2000), conceitua as Unidades de Conservação (UC) como 
“espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas juris-
dicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 
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sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias ade-
quadas de proteção”. 

As Unidades de Conservação (UC) de Rondônia têm sido pres-
sionadas pelo avanço dos desmatamentos oriundos de diversos setores 
econômicos. Ribeiro e Veríssimo (2007) apontam, como fatores para 
o aumento do desmatamento nesses territórios a falta da presença do 
Estado para implementar as UCs, as madeireiras próximas e a consoli-
dação da pecuária.

As Unidades de Conservação do Estado De Rondônia 

As 40 (quarenta) Unidades de Conservação Estaduais de Rondô-
nia estão distribuídas em: 7 (sete) UC’s de proteção integral (3 Parques, 2 
Reservas Biológicas e 2 Estações Ecológicas) e 33 (trinta e três) UC’s de 
desenvolvimento sustentável (21 Reservas Extrativistas, 10 Florestas Esta-
duais de Rendimento Sustentado e 2 Áreas de Proteção Ambiental).

As de categoria de proteção integral são destinadas à preservação da 
biodiversidade, pesquisa científica, educação ambiental e, no caso dos Par-
ques abertos ao turismo, desde que possuam plano de manejo, instrumento 
pelo qual se faz a gestão da UC. Já as de desenvolvimento sustentável têm 
o objetivo de conservar os recursos naturais, garantindo o uso pelas popula-
ções tradicionais residentes (SEUC,2002).

A gestão e implementação das UCs é de responsabilidade do 
órgão gestor, nesse caso a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental – SEDAM, a qual designou servidores públicos, para atua-
rem nas áreas protegidas e garantirem a sua gestão efetiva. Segundo 
informações colhidas junto aos funcionários do órgão gestor, até o ano 
de 2016 havia trinta e três servidores, conforme publicação em Diário 
Oficial (Quadro 1), designados para atuarem nas ações voltadas para a 
gestão das Unidades de Conservação Estaduais.
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Quadro 1 - Servidores Estaduais lotados nas UCs, 2016

Item Nome Função Local de 
Atuaçao Documento

01 Austerio Malaquias da 
Silva

Assessor Especial de 
Gestão de UC SI

Diário 
Oficial do 
Estado de 
Rondônia 
nº 132 De 
19.07.2016

02 Raimundo Pereira dos 
Santos Assessor de Gestão de UC SI

03 Nacilda Gomes de Souza Assessor de Gestão de UC SI

04 Jorge Lourenco da Silva Gerente de Unidades de 
Conservação CUC/PVH

05 Osvaldo Castro de Oliveira Chefe da Divisão de 
Fomento ao Extrativismo CUC/PVH

06 Sebastiana Socorro Silva 
Almeida

Chefe de Divisão de 
Manejo de UC CUC/PVH

07 Maria Auxiliadora da 
Fonseca Ferreira

Chefe de Divisão de 
Implantação de Conselhos SI

08 Juciley Candido Gomes Gerente de Proteção e 
Monitoramento de UC CUC/PVH

09 Miguelangelo Sardi Chefe de Divisão de 
Monitoramento de UC SI

10 Geraldo Duarte Costa Chefe da Divisão de 
Monitoramento de UC CUC/PVH

11 Renato Berwanger da Silva Gerente de UCs de 
Proteção Integral CUC/PVH

12 Ceres Lopes Custodio Chefe da Divisão de 
Pesquisa CUC/PVH

13 Paulo Sergio Costa Lima Chefe Divisão de Uso 
Público SI

14 Clemair Scarmucin Chefe Divisão de 
Conselhos Consultivos SI

15 Silvia Gonçalves Gerente de Regularização 
Fundiária de UC CUC/PVH

16 Uilliam Gastão Hoppen 
Lindner

Chefe da Divisão de 
Regularização Fundiária 
de UC

CUC/PVH

17 Celi Arruda Lisboa
Chefe de Divisão de 
Regularização Fundiária 
de UC

CUC/PVH

18 Francisco Silva Eleoterio 
dos Santos

Chefe da Reservas 
Extrativistas  Cautário-
Curralinho-Pedras Negras

interior da 
Resex 
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Item Nome Função Local de 
Atuaçao Documento

19 Luis Antonio Moncelin
Chefe Resex Rio Preto 
Jacundá-Rio-Machado 
Anari-FERS Cujubim

SI

20 Evanilson Marinho Feitosa Chefe da Resex Jaci-Paraná SI

21 Rosinete Ferreira Lins da 
Silva Chefe Resex Pacaás Novos interior da 

Resex
22 Gerfson Rodrigues da Silva Chefe da FERS Cujubim SI

23 Eliwinte Shockness Chefe da FERS Rio 
Machado SI

24 Ary Pinheiro Borzacov Chefe da FERS Porto 
Velho-APAS SI

25 Manoel Arnaldo Dias 
Magalhães

Chefe da APA Rio 
Madeira-Rio Vermelho SI

26 Peregrino Felix Pinheiro 
Monteiro Chefe da APA Rio Pardo SI

27 Raimundo Dima Lima Chefe Parque Corumbiara CUC/PVH

28 Elciney de Brito Silva Chefe Parque Guajará 
Mirim CUC/PVH

29 Ronan Rodrigues Reis Chefe Parque Serra dos 
Reis SI

30 Jose Evaldo de Castro 
Pedraça Chefe ESEC Três Irmãos SI

31 Ana Maria de Macedo Chefe ESEC Samuel SI

32 Guilherme Carlos Azzi 
Paes

Chefe da Rebio Ouro 
Preto SI

33 Jose Leite Ferreira Chefe da Rebio Traçadal SI
Fonte: Kanindé, 2017

Os levantamentos realizados demonstraram que apenas três desses 
servidores atuavam diretamente nas áreas protegidas, e desenvolviam outras 
atividades na Secretaria de Meio Ambiente (CARDOZO, 2017). É impor-
tante frisar que as designações se deram por Diário Oficial, no entanto não 
fica claro em qual Unidade de Conservação está lotado o servidor, dando 
margens para que ele possa atuar em qualquer área protegida, com raras 
exceções, de maneira tal que, se o funcionário não estiver na Unidade, pode 
atuar em qualquer departamento na sede da SEDAM. 

Essa situação fragiliza as Unidades de Conservação e dá o falso 
entendimento de que o Estado esteja protegendo e implementando suas 
Unidades de Conservação, tornando-as UC’s vulneráveis às pressões e 



134

ameaças, como invasão de madeireiros, garimpeiros, caçadores e grileiros. 
Torna-se, portanto, necessária a imediata revisão das lotações para que os 
funcionários atuem diretamente nas UCs.

Pressões e ameaças às UC’s

As Unidades de Conservação Estaduais possuem diversos tipos de 
pressões e ameaças, das quais apenas as mais tensas foram listadas, a seguir, 
por categoria.

Áreas de Proteção Ambiental - APA

APA do Rio Pardo e APA do Rio Madeira
• Falta de servidores atuando diretamente nas UCs, embora haja 2 

(dois) servidores para chefiarem as APAs;
• Inexistência de Plano de Manejo;
• Falta de regularização fundiária;
• Ameaça de redução de limites na APA do Rio Madeira para 

liberar o garimpo;
• Inexistência de estudos sobre a fauna e flora e sobre mal do des-

matamento para   a biodiversidade;
• Atividades ilegais sem o monitoramento;
• Pouco ou quase nenhum recurso financeiro destinado às UCs;
• Garimpo ilegal na APA do Rio Madeira e grilagem de lotes na 

Rio Pardo;
• Gado no interior das UCs;
• Desmatamento ilegal.

Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado –FERS

O Estado possui 10 (dez) Florestais Estaduais de Rendimento 
Sustentado (FERS), que têm como objetivo o “uso múltiplo sustentável 
e a conservação dos recursos florestais renováveis, a pesquisa científica e 
tecnológica (Lei nº 1143 de12/12/2002). Nelas, as principais pressões e 
ameaças são:
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• Caça e pesca ilegal;
• Roubo de madeira;
• Desmatamento;
• Grilagem de terra;
• Pastagem;
• Falta de servidor público no interior das UCs;
• Situação fundiária ainda não regularizada;
• Inexistência de pesquisa científica para saber o grau de pressão e 

danos à biodiversidade;
• UC’s sem planejamento e estratégias para enfrentar as pressões 

e ameaças;
• Com exceção da FERS Rio Machado nenhuma das UC’s tem 

plano de manejo;
• Falta de previsão de orçamento adequado para ser utilizado na 

gestão;
• Inexistência de Conselho Deliberativo, dessa forma não há a 

participação da sociedade;
• Falta de infraestruturas adequadas para a realização da gestão;
• Desmatamento;
• Falta de monitoramento e avaliação das atividades;
• Impunidade para os que cometem infração contra a UC.

Reserva Extrativista-Resex

Existem 21 (vinte e uma) Reservas Extrativistas Estaduais, a maio-
ria localizada na região de Machadinho e Guajará Mirim, cuja situação 
de pressão e ameaças não diferem das APAs e FERS. Destacam-se as 
principais:

• Falta de servidores atuando direto nas Resex, apenas Rio Preto 
Jacundá, Pacaás Novos, Jaci Paraná e Cautário têm funcionário 
em seu interior;

• As Resex não têm suas áreas regularizadas e a demarcação de 
suas fronteiras não torna claros seus limites;
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• Faltam estudos aprofundados sobre a biodiversidade;
• Das 21 Resex apenas 7 (sete) possuem Plano de Manejo;
• Os dados do Plano de Manejo da Resex Roxinho se repetem na 

Freijó, Itaúba, Jatobá, Garrote, a ponto de o mapa que está na 
Roxinho ser o mesmo da Garrote, deixando espaço para dúvidas 
se houve mesmo estudos nessas UCs;

• Recurso inadequado para gestão;
• As Reservas Extrativistas do Anari e Machadinho D’Oeste 

são representadas por um único Conselho Deliberativo 
(BART,2011), criado pelo Decreto  nº 11016, de 30 de abril 
de 2004, publicado no DOE nº 0015, de 03 de maio de 2004, 
como  Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista de 
Machadinho D’Oeste e Vale do Anari. Ocorre que não existe 
a figura da Resex Machadinho D’Oeste e do Vale do Anari, 
pois cada Resex foi criada de forma independente, com seu 
próprio decreto de criação, portanto, as propostas aprovadas no 
CEDREX não têm legalidade;

• Desmatamento ilegal causado por invasões, grilagens generali-
zadas e falta de punição aos invasores;

• Nem todas as Resex têm infraestrutura apropriada para a gestão, 
e as que têm precisam de reformas e de equipamentos adequados;

• Caça e pesca ilegal;
• Gado dentro da Resex Jaci Paraná que já apresenta pastagem;
• Falta de ação do órgão gestor para retirar invasores e gado do 

interior das UC’s;
• As Resex que possuem Conselho Deliberativo não funcionam 

adequadamente, dificultando o controle social e a gestão da UC.

Parques, Estação Ecológica e Reserva Biológica

O Estado de Rondônia tem sobre sua gestão 8 (oito) Parques 2  
Reservas Biológicas, 3 (três) Parques e 2(duas) Estação Ecológia, que são:

• Reserva Biológica Rio Ouro Preto
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• Reserva Biológica do Traçadal
• Parque Estadual Guajará Mirim
• Parque Estadual Serra dos Reis
• Parque Estadual Corumbiara
• Estação Ecológica de Samuel
• Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos

As principais ameaças e pressões nas UCs são:

Reservas Biológicas

• Pesca ilegal;
• Garimpo ilegal;
• Falta da presença de funcionário na UC;
• Não há equipamentos apropriados para a proteção do território;
• Inexistência de recursos apropriados para gestão;
• Falta Plano de Manejo;
• Roubo de madeira;
• Grilagem de terra;
• Desmatamento;
• Pastagem.

Parques

O Estado possui 3 (três) parques que, assim como as demais UCs, 
vêm sofrendo danos, ameaças e pressões aos recursos naturais. Listamos a 
seguir as principais atividades danosas a esses territórios.

• Inexistência de Plano de Manejo no Parque Estadual Serra dos 
Reis;

• Roubo de madeira;
• Estrada aberta no interior do Parque de Guajará Mirim;
• Grilagem de terra;
• Caça e pesca ilegal;
• CAR – Cadastro Ambiental Rural no interior das UCS;
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• Desmatamento e pastagem ilegal;
• Poucos funcionários nas UCs;
• Incêndio;
• Invasão de terra pela Liga Camponesa Pobre;
• Tráfico de drogas;
• Transporte de gado na estrada que corta o Parque de Guajará 

Mirim;
• Invasão de fazendeiros nos limites das UCs.
• Monitoramento e avaliação ineficazes;
• Instalações precisando ser reformadas e outras construídas;
• Falta implementação do Plano de Manejo;
• Conselho Consultivo sem funcionar de forma adequada.

Estação Ecológica - EE

São duas as Estação Ecológica gerenciadas pelo Estado:
• Estação Ecológica Samuel
• Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos
As Estações sofrem ameaças e pressões em menor grau que as demais 

UCs, tendo como principais ameaças e pressões:
• Furto de madeira;
• Caça e pesca ilegal.
A situação um pouco melhor que as demais se dá porque essas Uni-

dades têm aportes de recursos e servidores atuando em seu interior.

Considerações finais

As Unidades de Conservação do Estado de Rondônia têm sofrido 
pressões e ameaças aos recursos naturais, provavelmente proporcionadas 
por não haver condições de uma efetiva gestão, observadas pela falta de 
infraestrutura adequada, de funcionários, de monitoramento e avaliação, de 
planos de manejo, equipamentos e veículos, de capacitação técnica e inves-
timento financeiro para que essas UCs sejam implementadas.
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Em 2011, os estudos realizados pela Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Ambiental (SEDAM), Fundo Mundial para a Natureza 
(WWF-Brasil) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) já demonstravam a situação difícil em que se encontravam 
as UCs. O que se observou nos anos seguinte foi que algumas atividades, 
que antes eram vistas como ameaças e pressões, se concretizaram, havendo 
um aumento nos danos causados aos recursos naturais.

O Governo do Estado de Rondônia deve tomar providências neces-
sárias para garantir a implementação das áreas protegidas, com a disposição 
de funcionários no interior das unidades, a efetivação dos planos de manejo 
onde já existem e a elaboração de planos onde se fazem necessários.

Devido à dificuldade de recursos voltados para as questões ambien-
tais, recomenda-se parceria com o terceiro setor para o desenvolvimento da 
gestão compartilhada, para que possa haver a efetiva gestão e a preservação 
da biodiversidade do Estado.
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8. PLANO DIRETOR COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEJAMENTO URBANO: BREVE ANÁLISE 
SOBRE A CIDADE DE PORTO VELHO-RO

Helen Rose Oliveira da Silva

Ravele da Silva Santana

Introdução

Analisar o espaço urbano ao longo dos anos tornou-se uma tarefa 
necessária, contudo complexa, uma vez que as relações nesse espaço impli-
cam em transformações de diferentes níveis. Entre os instrumentos do 
ordenamento do território, destaca-se o Plano Diretor, ressaltado no Brasil 
na década de 50, o qual, de acordo com Estatuto da cidade, passa a ser obri-
gatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes. 

Todavia, apenas após a publicação da Constituição Federal (1988), 
nos artigos 182 e 183, é que o Plano Diretor passou a ser utilizado como 
mecanismo de política e desenvolvimento, visando ao ordenamento do 
município, de modo a controlar os processos de expansão urbana e de 
avanço das funções sociais.

É sabido, por meio da constituição Federal, que a cidade deve exercer 
uma função social, proporcionando um território para se viver bem. Para 
que isso ocorra é necessário que a cidade seja bem administrada, tendo, no 
conhecimento do plano diretor e de suas leis complementares, a elaboração 
de planejamentos eficientes, como a chave da gestão, e um caminho para o 
ordenamento do território urbano adequado.

Entretanto, o que se observa diante dos planos diretores é o seu des-
conhecimento parcial ou total, visto que, muitas vezes, não o interpretam 
como um instrumento primordial para a gestão municipal. Nesse contexto, 
este trabalho tem como objetivo realizar uma breve análise dos Planos 
Diretores de Porto Velho, de 1990 e 2008.
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A cidade de Porto Velho (Figura 1) tem em seu processo de cons-
trução o reflexo de diversos ciclos migratórios, o que proporcionou diversas 
frentes de ocupação que se tornaram responsáveis pela atual configuração 
da cidade. Assim, torna-se importante atentar para a atuação da gestão com 
base nos instrumentos norteadores.

Figura 1 – Mapa de localização da cidade de Porto Velho

Fonte: Elaborado por Silva, 2017

Porto Velho, área pesquisada, está situada à margem direita do rio 
Madeira, tem uma área de 34.068,5 Km² de extensão. Está localizada no 
Estado de Rondônia, região norte do Brasil, entre os paralelos 08º 40’ 00” 
e 08° 50’ 00” latitude sul e os meridianos 63º 54’ 14” e 64° 00’ 00” longitude 
oeste. Sua população está estimada em 428.527 habitantes, segundo Censo 
- 2010 (IBGE), sendo que a maioria se encontra na área urbana, com um 
total de 390.733 habitantes. Portanto, é o maior município do estado de 
Rondônia em área e população.
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Planejamento e gestão no ordenamento da cidade

As disparidades ocasionadas pelas intervenções negativas da socie-
dade levaram à criação de instrumentos importantes para o planejamento e 
ordenamento, dentre os quais se destaca o Estatuto da cidade, pela impor-
tância da política urbana contida na constituição de 1988, que determina, 
em seu artigo 182 e 183, o seu desenvolvimento. De acordo com Costa 
Silva et al. (2011, p. 87):

A Constituição Federal de 1988 regula, em seus artigos 182 e 183, a 
criação do Estatuto das Cidades para conduzir e normatizar as políticas 
públicas. Os municípios devem possuir em seu rol de normatizações as 
leis orgânicas dos municípios. A Lei Orgânica oferece ao município 
instrumentos legais capazes de enfrentar as grandes transformações 
que a cidade a cada ano passa e proporciona nova ordem ao desenvolvi-
mento de todo o município. A Lei Orgânica deve ser embasada na Lei 
10.257 de 2001 ou ‘Estatuto da Cidade’.

Esse instrumento evidencia a relevância do desenvolvimento dos 
Planos Diretores para os municípios com mais de 20.000 habitantes, com 
destaque principalmente para o planejamento urbano, contudo, trata como 
um todo o planejamento do município.

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvi-
mento e de expansão urbana, conforme prevê as disposições constitucionais, 
visando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Tais preceitos são fortalecidos pelo 
Estatuto da Cidade, que reafirma os princípios básicos estabelecidos pela 
Constituição Federal, preservando o caráter municipalista, a centralidade 
do Plano Diretor como instrumento da política urbana e a ênfase na gestão 
democrática. Nesse viés, Rezende et al. (2007, p.257) reforçam que: 

O plano diretor municipal (PDM) e o planejamento estratégico muni-
cipal (PEM) são instrumentos de planejamento e gestão de municípios 
e prefeituras, considerados, atualmente, de importância inquestionável. 



146

A realização de tais instrumentos deve mesmo ser compatibilizada com 
regulamentos de ordem superior, tais como a própria Constituição Fe-
deral, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade.

As cidades em condição atual requerem, na prática, as ações que esses 
instrumentos determinam, contudo, o cenário presente mostra-se diferente. 
Fernandes (2004) destaca a relevância dos planos, com a imprescindibi-
lidade de serem considerados não apenas como instrumentos de gestão 
urbana e ambiental, mas como o acesso essencial no processo de combate 
dos problemas que cercam o solo urbano e a sociedade.

Nesse sentido, como mostra Fontoura (2013, p. 3), “Planejamento 
urbano é o conjunto de ferramentas que possibilita perceber a realidade, 
a fim de avaliar os caminhos para a construção de programas que visam 
aprimorar os aspectos de qualidade de vida atual e futura da população”.

O planejamento urbano-ambiental torna-se uma ação de caráter 
indispensável, em virtude do ato de integração e preocupação em agru-
par as interfaces do urbano com o ambiental, consubstanciando para um 
planejamento integrado, conjecturando um desenvolvimento sustentável. 
Desse modo, considera-se que, se uma gestão participativa envolve todos os 
atores sociais na instância de governo e da sociedade, as condutas negativas 
relacionadas ao meio ambiente e ao processo de urbanização conseguiriam 
ser minimizadas. Todavia como complementa Ribeiro (2012, p. 83), “o pla-
nejamento urbano continua se mostrando alienado, carente de participação 
popular e de efetividade social. Dessa maneira, permanece como instru-
mento de dominação das elites, justificador de arbitrariedades contra os 
mais pobres”.

Tais ações ficam em evidências em muitas cidades, assim como em 
Porto Velho, onde não há uma participação efetiva conjunta no ato do pla-
nejamento. Embora a Lei exponha o que deve ser feito ou cumprido, não 
existe um engajamento maior, principalmente por parte dos que deveriam 
gerenciar. Compreender o transcurso dinamizador urbano exige o entendi-
mento das diretrizes legais de políticas urbanas, assim como a dinâmica de 
ocupação desse espaço. 
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Salienta-se, a esse respeito, os importantes instrumentos de plane-
jamento e ordenamento, cujas funções de controle e desenvolvimento da 
cidade foram atribuídas – com base nos artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, em seu capitulo sobre política urbana – ao município, com base nos 
Planos Diretores.

Plano Diretor e sua interface no ambiente urbano de Porto Velho

Atentando para as ações que regem o ordenamento do território, o 
planejamento é visto como um coeficiente substancial que a administração 
pública possui para a tomada de decisões e promoção do desenvolvimento 
urbano. Nessa perspectiva, como procedimento metodológico, este estudo 
apoia-se numa pesquisa documental. Esta trilha os mesmos caminhos da 
pesquisa bibliográfica, com o uso de fontes constituídas por materiais já 
elaborados, como livros e artigos, mas recorre ainda a fontes mais diversi-
ficadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 
jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, etc.

Figura 2 – Roteiro Metodológico da Pesquisa

Fonte: Elaborado por Silva, 2017

O trabalho está delineado em uma análise dos processos considera-
dos no planejamento dos planos diretores de 1990 e 2008, considerando 
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particularmente as ações estabelecidas para o sistema urbano. Foram utili-
zadas, como base documental neste processo, a Lei nº 10.257 de 10 de julho 
de 2001, denominada Estatuto da Cidade, e ainda as Leis complementares 
aos Planos Diretores, nos quais buscou-se detalhadamente encontrar dire-
trizes que conduziram o processo de ordenamento.  Com o intuito 
de sintetizar alguns dos aspectos relevantes da cidade de Porto Velho, no 
que diz respeito a seu crescimento, destacam-se as frentes de expansão e 
normativas que esses Plano dispõem.

Sistema Urbano de Porto Velho: uma análise sobre os Planos Diretores 
de 1990 e 2008

A cidade de Porto Velho conta com uma população de 519.436 mil 
habitantes, segundo o IBGE (2017), e atualmente a maior parte deste con-
tingente encontra-se na área urbana, o que afeta o seu ecossistema, em face 
da pressão demográfica, haja vista as modificações inseridas pela mobili-
dade socioespacial. 

Contudo, dispomos de instrumentos que objetivam o ordena-
mento desse espaço, com o propósito de que tais interferências aconteçam 
de forma adequada, almejando uma boa qualidade ambiental no espaço 
urbano. Nesse viés, quando relacionado ao sistema urbano, Porto Velho tem 
estabelecido zoneamentos urbanos propostos nos Planos Diretores, que 
tiveram como finalidade atender um crescimento ordenado para a cidade, 
em consonância com as características do meio natural.

Tratando-se do espaço urbano da cidade, de acordo com a Lei 
complementar n°311 de 30 de junho de 2008, referente ao Plano Dire-
tor atual,  Porto velho encontra-se distribuída em 68 bairros, contudo, 
a Lei nº840/89 de zoneamento dos bairros mostra que a cidade possui 
69 bairros. Entretanto, com base na dinâmica espacial atual, essa rea-
lidade mostra-se diferente do que estabelece esse instrumento, porque 
a configuração se dá por mais de 70 bairros, cuja maioria se desenvol-
veu principalmente na Zona Leste da cidade, passando a fazer parte 
do cenário. A este arranjo de movimentação social podemos chamar de 
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mobilidade urbana que, de certa forma, neutraliza a atuação da gestão, 
comprometendo o desenvolvimento da cidade.

Entre os bairros que se encontram sem zona definida, mas que fazem 
parte dessa totalidade representada na Lei complementar, são: Jardim San-
tana, Ulisses Guimarães, Socialista, Ronaldo Aragão que fazem parte da 
zona Leste, e o bairro Cidade Nova, localizado na zona Sul. Do mesmo 
modo, constata-se que há ainda três bairros sem Lei de criação e sem zona 
definida, sendo eles: Área Militar, Nova Esperança e Cidade Jardim. 

Observam-se, nessa esfera, diferentes níveis de ocupação, dos mais 
variados contextos, o que torna um desafio em termos de planejamento, 
uma vez que muitos desses bairros não se desenvolvem de forma plane-
jada, o que dificulta o ordenamento relacionado aos instrumentos de gestão. 
Nessa perspectiva, Silva (2014, p.13) destaca que:

Este fato foge ao principal objetivo deste instrumento de ordenamento, 
que pretende alcançar dentro deste processo de diferenciação dos espa-
ços urbanos de Porto Velho, um crescimento ordenado, assegurando a 
todos os cidadãos o acesso a uma melhor qualidade de vida.

Assim, reafirma-se que o Plano Diretor é visto como o principal ins-
trumento de ordenamento territorial quando se discute cidade e município. 
Com parâmetros específicos, o Plano Diretor permite que as políticas de 
gestão sejam traçadas e aplicadas mesmo que de maneira vagarosa. Segundo 
Silva et al. (2011, p. 88):

A configuração dos bairros teoricamente está respaldada no Plano Di-
retor do Município, entretanto existe uma problemática de entendi-
mento entre os vários órgãos públicos, isto é, cada um desses órgãos 
possui um zoneamento e uma escala própria de entendimento sobre 
a cidade de Porto Velho, o que muitas vezes resulta em conflitos de 
potência, em que a sociedade é a grande perdedora.

Entra, nessa discussão, a importância do termo interdisciplinaridade, 
quando se busca a junção de várias áreas em benefício de um objetivo, ou 



150

seja, embora haja visões diferentes sobre o mesmo espaço, de fato deve haver 
uma complementariedade entre os instrumentos de ordenamento no que 
diz respeito à pratica do planejamento. Quando relacionado ao espaço cita-
dino, Porto Velho passou, e ainda passa, mesmo de que forma mais lenta, 
por um processo de expansão e, observando o perímetro atual, constata-se 
que ele se expandiu principalmente para o sentido Leste, sendo considerada 
a maior área da cidade, em termos populacional e espacial.

Como mencionado, o objetivo deste trabalho é realizar uma breve 
análise desse instrumento de gestão relevante no planejamento urbano, haja 
vista que, por se tratar de uma temática importante, quando se visa a um 
ordenamento, essa discussão poderia estender-se para além de um artigo.

Portanto, a intenção não é o de se aprofundar em um debate sobre 
as propostas contidas nos Planos Diretores destacados, todavia, busca-se 
explanar o processo de uso e ocupação do solo urbano em relação à expansão 
da cidade. De fato, o remodelamento e o desenvolvimento foram responsá-
veis pela sua configuração atual e influenciaram no modo como os serviços 
são distribuídos, o que sugestiona a divisão da infraestrutura, salientando os 
desafios da gestão quando se trata de um ‘crescimento planejado’.

A fim de assimilar o processo de expansão da cidade, é relevante 
figurarmos as propostas de Leis contidas nos Planos Diretores de 1990 e 
2008, que mostram como o sistema urbano veio a enfrentar dificuldades na 
oferta de serviços públicos em consequência de um crescimento desorde-
nado. De antemão, cabe dizer que, embora orientações e sugestões venham 
e tenham sido apresentadas para que o planejamento seja posto em prática, 
as fragilidades na sua execução mostram-se notórias e contínuas, e inde-
pendem do tempo e do lugar.

Atentando para o processo de ocupação referente à cidade de Porto 
Velho na década de 90, cabe mencionar os reflexos dos processos de ocupa-
ção anteriores, principalmente os da década de 70 e 80, que representaram 
grande influência em Porto Velho, tratando-se dos ciclos relacionados aos 
projetos de colonização do INCRA.

O Plano Diretor de 1990, no que diz respeito a propostas e análises, 
apresenta certa similaridade ao Plano de Ação Imediata (PAI) 1972, e no 
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que se refere à expansão da cidade, não é muito claro, contudo, expõe que 
o perímetro urbano encontrava-se maior do que necessariamente a popu-
lação precisava na época. Destaca-se que, com o processo de expansão da 
cidade, enormes vazios urbanos foram sendo deixados ao longo de uma 
ocupação e outra, situação esta que corroborou nas dificuldades de oferta 
de infraestrutura, principalmente por questões econômica, o que fez que as 
necessidades básicas não chegassem de forma igualitária em todo o terri-
tório urbano.   

Os primeiros bairros que se desenvolveram nas áreas mais afastadas 
da principal zona de expansão da cidade, na década de 90, foram o Tan-
credo Neves e Ulisses Guimarães.  Além disso, parte do que hoje é essa 
área no Plano Diretor de 90, era tida como área de interesse ambiental e de 
ocupação de baixa densidade, fato diferente hoje em dia. Ressalta-se que, 
embora a expansão para a região leste tenha sido significativa, os primeiros 
sentidos de expansão da cidade ocorreram para o norte e sul, nas décadas 
de 70 e 80. 

Com base nesse crescimento, um dos fatores que explicou o aumento 
populacional na região leste da cidade nesse período foram as baixas ofertas 
de terras, com preços acessíveis nas melhores localizações de Porto Velho. 
Portanto, a alta especulação imobiliária contribuiu, como destaca o Plano 
diretor de 90, para o deslocamento das famílias que chegavam à cidade para 
fixarem residências na periferia, ou seja, nas regiões mais afastadas, contri-
buindo com o aumento dos problemas sociais.

Em detrimento de um crescimento além do que se esperava e deman-
dava na década de 90, foi pensado, estrategicamente, em uma maneira de 
organizar a população no espaço da cidade, para que se evitasse uma expan-
são além do que já se tinha no período. Contudo, diferentes impedimentos 
corroboraram para que isto pudesse ocorrer e assim a cidade continuava a 
crescer de forma contínua, entretanto, de forma mais lenta. 

O fator de maior destaque, tido como um problema que ainda se 
estende até os dias atuais, deve-se à ocupação dos espaços vazios do perí-
metro urbano, como visto anteriormente, que não foram logo ocupados 
(essa questão o Plano Diretor 2008 destaca com maior ênfase) e além desse 
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ponto o crescimento da população de forma acelerada tornou-se outro fator 
visto de certa forma como “ponto negativo”, tendo em vista as dificuldades 
na implantação do que estabelecia os planejamentos urbanos. 

Tudo leva a crer que esses fatores são explicações para o fato de que 
a maior área da cidade, hoje, que é a zona Leste, seja a menos estruturada e 
mal planejada. É importante destacar que muitos bairros dessa localidade 
se formaram a partir de ‘invasões’, ou seja, de forma desordenada, no que 
compete ao planejamento.

O processo de desenvolvimento da cidade, levando em consideração 
o surgimento de bairros formados por invasões, torna-se um processo recor-
rente até os dias atuais, e muitos dos bairros que temos hoje possuem em 
seu transcurso essa característica. Nascimento (2009, p. 170) mostra que: 

A grande disponibilidade de terras devolutas urbanas longe do cen-
tro da cidade pertencentes na sua grande maioria à União, provocou 
o fenômeno muito conhecido na região, as invasões onde as famílias 
deslocavam-se para as áreas desocupadas, limpavam os terrenos, de-
marcavam, construíam pequenos barracos e tomavam a posse da terra. 

O espaço citadino de Porto Velho, entre os períodos de 1989 a 1990, 
como destaca o Plano Diretor, era constituído por poucos mais de 55 bair-
ros, e contava com 48.663 domicílios para uma população de 225.563 mil 
habitantes. Atualmente, vemos o quanto a cidade se expandiu em área e 
população, e podemos considerá-la em categoria de cidade média, em vir-
tude do número de habitantes que chegou a meio milhão.

Efetuando um diagnóstico entre os dois Planos Diretores aborda-
dos, constata-se que a proposta de não ampliar o perímetro urbano não 
se concretizou, desencadeando, em meio à mobilidade socioespacial, um 
espaço extremamente fragmentado, haja vista as diversas formas de apro-
priação territorial. 

No que diz respeito ao Plano Diretor de 2008, sobre o planeja-
mento urbano e com relação à expansão da cidade, é evidenciada com 
destaque a criação de uma nova Lei de uso do solo e uma nova Lei de 
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parcelamento urbano, que têm por finalidade um ordenamento para o 
crescimento da cidade. 

Esse Plano, diferente do anterior, denota uma participação efetiva 
de vários segmentos da sociedade, tanto no que compete à sociedade civil 
quanto às secretarias que atuam para planejamento da cidade. 

Confirma-se, nesse instrumento, que a área urbana cresceu além do 
esperado deixando enormes vazios entre uma ocupação e outra, o que veio a 
dificultar a oferta de infraestrutura. O Plano Diretor de 2008 descreve que 
os vazios deixados ao longo da expansão foram gradativamente ocupados, 
contudo, ainda hoje é uma questão que se assola na cidade, embora em 
menor grau.

Nesse parâmetro, ressalta-se que esse fator contribuiu para insufi-
ciência de infraestrutura e acessibilidade aos serviços urbano, uma vez que a 
grande maioria de ocupações nas áreas mais desprovida da cidade se dá por 
famílias de baixa renda, que não possuem condições de melhores acessos. 

Uma causa que elucida as ocupações que se desenvolveram dando 
origem a esses bairros, diz respeito às ocupações que se formaram por 
meio de invasões, ou seja, as ocupações espontâneas, sem o assentimento 
do órgão público responsável, o que faz que não possuam Lei de criação e 
zonas definidas, como destacam ambos os Planos.

O Plano Diretor de 2008 aponta que, em virtude do grande número 
de habitações irregulares no espaço urbano, foram propostos diagnósticos 
para avaliar a situação de ocupação do território urbano em relação às famí-
lias de baixa renda, e a situação da legislação vigente em relação ao plano.

“Fica claro que o crescimento dos bairros contribuiu na soma do 
contingente populacional, cujo valor é de aproximadamente 428.527 habi-
tantes, segundo IBGE, 2010. Destes, 390.733 residem na área urbana, 
configurando um percentual de 91,00%” (SILVA 2014, p.13).

Em Porto Velho, à medida que a cidade foi se expandindo, suas 
áreas verdes iam desaparecendo, principalmente as Áreas de Preservação 
Permanente. Nesse ângulo, observamos que a questão ambiental exerce 
importância significativa nos instrumentos de gestão, contudo, eles não 
conseguem amenizar a situação de impacto ambiental urbano, deixando 
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em evidência no espaço da cidade seus reflexos, como a poluição dos canais 
urbanos, construções de casas em áreas de APPs e áreas de risco. 

Nesse prisma, o Plano Diretor de 2008 foi avaliado a fim de reorde-
nar e diminuir os reflexos negativos causados pela expansão espontânea e, 
embora os espaços vazios tenham sido destacados, o Plano teve como um 
dos principais objetivos ocupar os espaços vazios que foram deixados ao 
longo dessa ocupação desordenada da cidade, aos olhos da gestão, no que se 
refere ao planejamento.

Diante das dificuldades evidenciadas no processo de desenvol-
vimento da cidade no que tange à gestão, confirmam-se as fragilidades 
no cumprimento do que se é estabelecido. A partir de então, com todas 
essas fragilidades expostas no cenário urbano, o Plano de 2008 apre-
senta a proposta de um zoneamento, definindo o grau de uso e ocupação 
do solo urbano.

Em 1999, a Lei complementar nº 097/99 traz normatizações sobre 
o uso e parcelamento do solo do Município de Porto Velho e apresenta em 
seu capítulo I Dos requisitos urbanísticos para loteamento:

Art. 20 - Deverão ser reservadas, pelo loteador, faixas de proteção às 
margens das águas correntes e dormentes, conforme estabelece o inciso 
I do artigo 47.
Parágrafo 3º - Não serão permitidos lotes com fundo para igarapés ou 
vales, com ou sem curso d’água.
Parágrafo 4º - Nenhum curso d’água poderá ser retificado, aterrado ou 
tubulado, sem prévia anuência da autoridade competente.

Esse artigo demonstra, em seus parágrafos terceiro e quarto, que é 
expressamente proibida a ocupação próxima aos igarapés e a retilinização 
dos mesmos, contudo, muitos cursos d’água encontram-se retilinizados.

Complementando esse artigo, destaca-se ainda o disposto capítulo 
III Das Áreas de interesse ambiental, que estabelece:

46º- As áreas de interesse ambiental são os espaços físicos que, por 
suas características fisiográficas, geológicas, hidrológicas, botânicas e 
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climatológicas, devem ter sua ocupação e utilização regulamentadas, no 
sentido de que o patrimônio ambiental do Município seja preservado. 
E em seu Art. 47 - Constituem-se em áreas de interesse ambiental:

I. ao longo de qualquer curso d’água, a partir da linha de máxima cheia, 
será:
a) no canal do Bate Estaca, de 50 m (cinqüenta metros);
b) nos canais das Lavadeiras, Santa Bárbara, Penal e Tanques, de 25 m 
(vinte e cinco metros);
c) outros canais, será de 15 m (quinze metros).[...]

Diante dos instrumentos norteadores que a cidade de Porto Velho 
dispõe, sendo as leis complementares, Planos Diretores e demais Leis 
Municipais, é possível veementemente afirmar a inoperância do que esta-
belecem as Leis. Um exemplo é que hoje áreas que são impróprias para 
moradias foram ocupadas ainda na década de 90, quando a Lei anterior 
estava em vigor, ou seja, essa é apenas uma amostra do descumprimento e 
falta de fiscalização do que está em vigor. 

Considerações finais

Em uma comparação entre os Planos Diretores de 1990 e de 2008, 
verifica-se o descumprimento de muito do que foi proposto no de 1990 até 
o atual. Poderíamos falar em falta de “reconhecimento urbano”? Ou falta 
de flexibilização? O que se sabe é que pouco foi levado em consideração, 
principalmente quando relacionado à área ambiental, havendo ações não 
realizadas até os dias atuais.

Isso pode ser atribuído à falta de fiscalização frequente e à ineficácia 
da gestão, contudo é necessário que haja uma maior participação da popu-
lação no que tange ao acompanhamento e desenvolvimento das legislações 
e diretrizes referentes ao solo urbano, assim como exigir maior transparên-
cia nos processos de aplicação do planejamento.

Todavia, cabe afirmar uma contraposição no que esse instrumento 
designa, já que consta que “[...] o objetivo do Plano Diretor é procurar 
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estabelecer metas realistas procurando compatibilizar as soluções dos servi-
ços de saneamento básico” (PDPV, 2008, p. 15).

Atualmente, o espaço urbano da cidade de Porto Velho conta com a 
Lei nº097/99, que mostra o zoneamento urbano conforme o uso da terra. 
Essa Lei discorre sobre a divisão do espaço urbano em zonas propícias para 
cada tipo de ocupação e proteção. Em companhia dessa Lei, tem-se a Lei 
nº311/08, que delineia as zonas do espaço urbano conforme o plano diretor 
de 2008.

Destaquem-se, ainda, a Lei nº 53/72, referente ao Código de Pos-
turas do Município de Porto Velho, a Lei nº 63/73, que estabelece normas 
para as edificações em geral no Município; pelo Código de Obras, Lei nº 
933/90, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Porto Velho; 
a Lei nº 110/00, que altera a Lei Complementar nº 97/99 e pelo Código 
Municipal de Meio Ambiente, Lei Complementar nº 138/01, que define a 
política ambiental, o sistema municipal de meio ambiente.

Diante do exposto, observamos nos Planos Diretores que o zonea-
mento é tido como uma ferramenta importante quando se almeja o 
ordenamento do território, urbano ou não, por intermédio do qual as zonas 
são definidas de acordo com o grau de vulnerabilidade ambiental e a sua 
capacidade de uso.

Assim, o Plano Diretor torna-se vigorosamente válido no uso do 
solo urbano, aspirando uma preservação e qualidade ambiental. O que se 
torna importante para o planejamento urbano da cidade, pois os espaços 
seriam usados de acordo com o que suportam. 

Desse modo, todas essas leis são instrumentos importantes no orde-
namento territorial do município e cidade, apoiando-se neles, a gestão 
poderá atingir o objetivo de ordenar, visionando uma cidade sustentável.

Salienta-se mais uma vez que o Plano Diretor de Porto Velho (2008) 
denota que uma das suas principais deficiências se refere à infraestrutura 
urbana e aos serviços públicos, com destaque para a falta de saneamento 
ambiental, sendo este um dos piores problemas que temos. Nele está embu-
tido o abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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Então, embora o Plano Diretor, instrumento fundamental para a 
estruturação da cidade, estabeleça como propósito os parâmetros para uma 
cidade sustentável, o que está exposto no cenário atual demonstra as difi-
culdades enfrentadas pela sociedade.
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9. DA CONSTRUÇÃO A REVITALIZAÇÃO: UMA 
ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO HISTÓRICO 
ESPACIAL DO MERCADO MUNICIPAL DE RIO 
BRANCO - ACRE

Dhuliani Cristina Bonfanti

Janete Farias Mendonça

Introdução

Os mercados públicos, como espaços voltados não apenas para a 
comercialização, mas também para a socialização, revelam a essência da 
cidade, pois no mercado é possível apreender elementos e produtos típicos 
de cada região, cidade ou país. Na cidade de Rio Branco, a dinâmica apre-
sentada pelo mercado municipal não é distinta. 

O mercado teve sua construção no fim década de 1920, pela gestão 
do governador Hugo Carneiro, e sua edificação se deu às margens do rio 
Acre, por ser uma região onde estava instalado o porto, que atendia a priori 
a população ribeirinha que fazia uso diariamente na venda e busca de pro-
dutos que não eram produzidos nos seringais e colônias. Ou seja, servia 
como ponto de encontro e comércio de produtos agrícolas. 

A construção do mercado teve uma forte representatividade para 
o então governo, expressando o início da modernidade, busca incessante 
traçada por Hugo Carneiro, que pretendia transformar a cidade em uma 
“Paris em meio a selva”. No entanto, esta cidade do imaginário do então 
governador em nada refletia a realidade das estruturas econômicas, sociais 
e culturais da população. 

Sua construção ocorreu na margem esquerda do rio Acre, no 
centro da cidade (Figura 1), local onde estavam concentrados o setor 
econômico, governamental e em que residiam as famílias mais abasta-
das, como os governantes. A localização escolhida para a instalação do 
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mercado (às margens do rio) foi estratégica, pois buscava desmistificar a 
crença popular, segundo a qual se acreditava que o solo da região não supor-
tava construções em alvenaria de médio a grande porte. Nesse sentido, o 
então governador buscou demonstrar uma administração inovadora e eficaz 
ao desmistificar as crenças populares.

Figura 1 – Localização do Mercado Novo Velho na cidade de Rio Branco 
- Acre

Fonte: Elaborado por: Dhuliani Bonfanti a partir do Datum: WGS 84. Secretária das Ci-
dades 2016

Ao longo dos anos, o mercado passa a perder sua função privilegiada, 
como a obra mais importante do Estado. Com as mudanças de governo, o 
cenário de depredação e abandono torna o mercado um espaço inacessível, 
o qual passa um longo período desativado. Com essa desativação, os arre-
dores do mercado, hoje Praça da Bandeira, assumem a função comercial,  
momento em que o local passa a ser utilizado pela população de baixa renda 
que, com construções precárias, transformam a antiga praça em um aglo-
merado de barracos, em sua maioria de lonas e madeira.
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Na década de 1990, esse espaço sofre modificações traçadas pelo 
novo governo, que busca caracterizar e revitalizar as construções represen-
tativas para o Estado, com a proposta de retomar a identidade da população 
acreana. Nesse sentido, os comerciantes que até então atuavam informal-
mente na área foram retirados, e o espaço recebe uma nova funcionalidade. 
Mais uma vez a população passa a ser excluída de participar do processo de 
modernidade dos espaços urbanos. 

A proposta, inicialmente planejada para o processo de revitalização 
do mercado, compreende a manutenção de alguns traços da configuração 
arquitetônica original e  adquiriu uma nova finalidade. Passou de área de 
comércio do produtor rural, com características da relação de comércio e 
cultura construída pela socialização de pessoas ribeirinhas, para uma área 
turística, onde o comércio está voltado para produtos de características 
regionais e artesanato, com a presença de restaurantes e bares de comidas 
típicas. Caracteriza, assim, a perda da função do espaço para atender o capital.

Dessa forma, é apresentado o mercado percorrendo as diversas estru-
turas de reorganização do seu território, estabelecendo identidades nesse 
processo, que passa a caracterizá-lo e diferenciar suas funções no espaço/
tempo, reordenando o espaço público. 

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi analisar a dinâmica 
do Mercado Municipal de Rio Branco, a fim de compreender as modifi-
cações de sua função ao longo da reestruturação urbana. Para tanto, se fez 
necessária a realização de um levantamento do referencial teórico acerca 
da temática em questão, bem como consultas informais com lojistas que, 
de modo geral, forneceram informações importantes para a caracterização. 
Com a concretização desse trabalho, tem-se que o Mercado Municipal de 
Rio Branco assumiu distintas configurações, de acordo com os desígnios 
dos períodos históricos. 

A origem dos mercados na Cidade 

A origem das primeiras cidades remonta a 5.500 a. C. na região 
da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que evoluíram com o
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desenvolvimento da agricultura. Os povos que viviam em busca de terras 
férteis, com a divisão social nos aldeamentos, deixaram de ser nômades e 
passaram a plantar para comercializar. Os excedentes agrícolas permitiram 
tanto o crescimento das primeiras cidades quanto o desenvolvimento de 
outras funções, especialmente aquelas relacionadas à segurança, à adminis-
tração e ao comércio.

No decorrer da história, as atividades comerciais tiveram períodos 
áureos e de declínio. Após uma relativa perda de importância na Idade 
Média, as atividades comerciais ganham novo ímpeto nos séculos X e XI 
com as Cruzadas. As cruzadas foram, para os mercadores, um aconteci-
mento significante, pois concedeu às cidades comerciais alguns privilégios.

Para ter a realização do comércio é necessário ter dinamização entre 
os fluxos de pessoas, de bens materiais, mercadorias e de ideias, em um 
determinado espaço físico, o qual, segundo Vargas (2001), recebe a deno-
minação de mercado. 

No século VII, o comércio passou a adotar moedas cunhadas a ouro 
e prata para efetuar a troca, dessa forma, e tornou-se a principal atividade 
da cidade. A ágora, por exemplo, era um local de trocas, podendo ser con-
siderada a praça de mercados da cidade grega (Mumford, 1998). Assim, 
com as redes de trocas de mercadorias, de informação, financeiras, modelos 
culturais e artísticos etc., surgiu o comércio nas cidades. De modo geral, 
as cidades da antiguidade não dispunham de um lugar fixo para exercer as 
atividades comerciais. As trocas de produtos eram desenvolvidas nas ruas 
e praças sem qualquer tipo de organização ou higiene, e essa aglomera-
ção dificultava a mobilidade dos pedestres e dos próprios comerciantes.  

Com o passar do tempo, na cidade medieval, foi se desenhando uma 
separação das atividades comerciais, a princípio isoladas, como as atividades 
relacionadas a matadouro, pois estas causavam muitos danos ao ambiente, 
pelos detritos e mau cheiro. Posteriormente, foram retirados os sapateiros, 
que eram os artesãos que aproveitavam o couro do animal para as suas 
confecções. Nas cidades europeias, ainda hoje é comum encontrar uma 
concentração de especialidades artesanais em determinadas ruas, que man-
têm, na toponímia do seu núcleo antigo, diferentes atividades exercidas no 
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local. Os centros históricos das cidades de Barcelona e Paris apresentam 
ainda muitos exemplos dessa natureza e, nas cidades brasileiras, também é 
comum guardar a toponímia no antigo centro histórico como, por exemplo, 
em São Paulo, na Rua da Quitanda (Pintaudi, 2006).

O que faz que o mercado tenha um lugar permanente na cidade é 
o fato de possuir uma densidade demográfica suficiente para oferecer um 
bom meio de vida a mercadores que têm ligações distantes e produtos caros, 
e suficiente produtividade local para permitir que os excedentes das oficinas 
urbanas sejam oferecidos à venda em geral (Mumford, 1998).

Na cidade de Barcelona, o primeiro mercado se instalou fora da 
muralha romana, ou seja, nas ruas. Trata-se de um mercado que se reali-
zava na Plaza Del Angel, quando, ao final do século X, a cidade começa a se 
reconstruir após a ocupação árabe. Com o tempo, no entorno desse local, 
surgiu uma população muito dedicada ao comércio, conhecida como la vila 
nova del mercadal. Em fins do século XII, esse mercado tornou-se insufi-
ciente, mesmo porque ao longo do tempo foi se especializando a cultura de 
trigo, produto que a cidade de Barcelona difundia para toda a Catalunha 
(Pintaudi, 2006).  

Ainda segundo a autora, em Barcelona surgiram vários outros merca-
dos até o final dos anos setenta. Esses mercados influenciaram diretamente 
na conformação urbana da cidade. Dentre eles, alguns fecharam suas portas 
e outros estão até hoje em plena atividade, como é o caso dos mercados 
Mercabarna, Sant Antoni, la Barcelona, la Concepició, Hostafrancs, Sarriá, 
Sant Gervasi, Sants, Sant Andreu e Minot etc. 

Já na cidade de Paris, o primeiro mercado instalado foi o “marché 
Palu”. No século XII, como uma forma de estimular o crescimento da 
cidade, Luís VI implanta um mercado ao ar livre. Todavia, esse mercado 
fora construído no mesmo local onde posteriormente viria a ser construído 
o Les Halles, que durante todo o século XVIII funcionava três dias por 
semana, sendo, portanto, uma iniciativa que deu bastante sucesso. Nos 
séculos seguintes, com a densidade demográfica já acentuada, houve a 
necessidade de construir outros mercados, como o caso da rue Mouffetard, 
que ainda permanece ao ar livre (Pintaudi, 2006).
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No século XIX, alguns mercados foram revitalizados, como o Le 
Halles, que foi reconstruído com ferro e vidro. Na difusão das novas possibi-
lidades construtivas com utilização do ferro e vidro, o Mercado Central de 
Paris constitui um modelo para os mercados cobertos em estrutura de ferro, 
dotados de lanternim, difundido internacionalmente, inclusive no Brasil 
(Murilha; Salgado, 2011). 

Ainda segundo Murilha e Salgado (2011), esse grande mercado 
público serviu como o principal centro de abastecimento para a cidade de 
Paris, a partir da segunda metade do século XIX até o início do século XX.  
Nesse sentido, os mercados públicos assumiam várias funções, isto é, além 
da atividade econômica, o mercado era o local de distração e entreteni-
mento, mas principalmente atuava como condicionante para a reprodução 
das relações sociais, pois o varejo adota uma condição de simbiose com as 
atividades sociais (Vargas, 2001, p.96). 

No que se refere às formas e funções que os mercados assumem, Var-
gas (2001) divide a história do varejo em três períodos: antes do século XIX, 
o século XIX e o século XX. Nesse tempo, o bazaar predomina no oriente 
médio; a ágora, que era o local em que se instalava o mercado, na Grécia; 
os fóruns (na Itália), as feiras e os mercados referentes ao primeiro período; os 
mercados cobertos, as galerias comerciais, as grandes lojas e as cadeias de lojas 
que, na contemporaneidade, são os supermercados, os hipermercados e os 
shoppings Center. Desse modo, as formas guardam suas particularidades, 
mas também compartilham características comuns, como, por exemplo, o 
bazaar, a ágora e os fóruns eram locais da troca de mercadorias e de opiniões, 
com diversidade de mercadorias e fluxos, sendo que a ágora, no decorrer dos 
anos, passou a ser um espaço fechado. 

Posteriormente sugiram outras feiras e mercados, tais como na região 
de Champagne, nas cidades de Lagny, Provins, Troyes. Segundo Vargas 
(2001), aconteceram importantes feiras, porém itinerantes, que duravam 
poucos dias. Nos dias de feira, os comerciantes se ajuntavam para comer-
cializar diferentes produtos; os mercados, que a princípio também eram 
itinerantes, na Renascença passaram a ser fixos, nos prédios de mercados, 
na Praça de Mercado. 
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Após o século XIX, as modificações socioespaciais ganharam novo 
impulso em consequência do sistema capitalista de produção. A urbaniza-
ção foi intensificada e a industrialização gerou uma grande diversificação 
das mercadorias existentes, ao mesmo tempo que dava lugar a novos pro-
dutos, como o ferro e o vidro. 

Segundo Pintaudi (2006), por ser um lugar de troca, de circulação 
(dinheiro, pessoas) e pela facilidade para o abastecimento, já implica uma 
estratégia espacial. Essa característica particular de sua função e a capacidade 
das formas de permanecer no tempo e espaço e na memória (individual ou 
coletiva) é o que caracteriza os mercados públicos.  No caso de Barcelona, 
as características dos mercados viabilizaram a sua manutenção, e foram 
incorporados ao novo gênero de vida, enquanto em Paris o crescimento da 
cidade inviabilizou a permanência de muitos mercados como o Les Halles. 

No Brasil, apesar da grande diferença temporal em relação ao sur-
gimento e desenvolvimento das cidades, a origem do mercado possui 
semelhanças com aqueles surgidos no contexto dos países do chamado 
velho mundo. No fim século XVIII e ao longo do século XIX, surgiram 
vários núcleos urbanos e, por conseguinte, mercados. 

No Rio de Janeiro, o mercado tem origem no início do século XIX, 
quando foram construídas barracas simples de madeira, cobertas com telha, 
sem ordem nem simetria. As mercadorias eram vendidas pelas negras livres 
e consistiam em verduras, legumes, milho e pescado entre outras. Tendo 
em vista a precariedade e a falta de higiene, a Câmara Municipal solicitou 
que fosse construído um mercado público adequado para as atividades de 
vendas dos alimentos (Murilha; Salgado, 2011). 

Com essas mudanças nas formas e funções, os mercados de modo 
geral vêm passando por um processo de revalorização, com melhorias na 
qualidade de serviço, da higienização, bem como da “limpeza” na área de 
seu entorno. Por meio dessas ações, os fregueses antigos permanecem assí-
duos e são atraídos pelos que se lhes afiguram como “tradicional”, apesar 
das mudanças que, de certa forma, mexeram com sua identificação e com o 
sentimento de pertencimento do lugar, assim como emergem novos fregue-
ses atraídos pelo novo ambiente.  
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A construção do Mercado Municipal de Rio Branco 

A proposta de construção do mercado municipal na cidade em Rio 
Branco, Estado do Acre, surgiu durante governo de Hugo Carneiro, na 
década de 1920. Hugo Carneiro, ao chegar ao Estado, deparou-se com a 
realidade da cidade e surpreendeu-se pela falta de construções, infraes-
trutura e principalmente higiene, e logo tratou de estabelecer metas para 
desenvolver a região. 

De acordo com Souza (2002, p. 54), o governador procurou revi-
talizar a cidade, tirando as ruínas do passado e estabelecendo uma visão 
progressista, ou seja, “iniciar do começo” e tirá-la do “atraso”. Essa visão 
progressista consistia, segundo Bezerra (2005, p. 133), na “substituição das 
construções públicas, por sólidas construções de alvenaria, que afirmarão 
uma era de verdadeira consolidação da cidade metrópole do Território”. 

O governador tinha a preocupação de transparecer, através das obras 
públicas, a transformação do urbano, deixando de lado o passado que tinha 
como característica as construções e costumes dos seringueiros e indígenas, 
transformando-se em um local “habitável”, com a infraestrutura equiparada 
à francesa e/ou carioca, que era sua realidade. Impôs, assim, não apenas 
uma transformação na cidade e na população que ali residia, mas também 
e principalmente, demonstrou o seu poder, de forma a estabelecer no local 
o inimaginável, buscando deixar um legado de revolução em seu mandado.  

A construção do mercado municipal representou a primeira medida 
de modernização na cidade e colaborou com a comercialização dos pro-
dutos rurais em um único espaço, de forma organizada, em um ambiente 
limpo. Nesse contexto, Souza (2002) identifica essa revolução nos padrões 
de modernização e higienização como uma forma de estabelecer uma nova 
postura no lugar, trouxe uma consciência de como a cidade deveria começar 
a se organizar e a sociedade a se comportar (PMRB, 2013). 

Com as novas construções, o padrão “alvenaria” começou a ser esta-
belecido e passou a influenciar as novas formas da cidade, que deveriam 
acompanhar as estruturas do novo e moderno. Esse modelo ocasionou uma 
verdadeira modificação nas estruturas centrais para que a população que 
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residia nesses locais trouxesse a visão desenvolvimentista de progresso idea-
lizada por Hugo Carneiro. Como medida, o então governador estipulou o 
primeiro Código de Postura do Município, em 1929. 

Essa medida foi uma forma encontrada para reorganizar a cidade, 
retirando as populações de baixa renda das áreas “visíveis” (centro), isolan-
do-as em áreas “invisíveis”, ou seja, áreas periféricas. Essa relação não é feita 
de forma direta, pois a população, por não ter condições de se adaptar ao 
novo meio estabelecido, acaba se direcionando para novas áreas.

Essa ideologia do moderno tinha como foco provocar transforma-
ções para que a área urbana da cidade viesse a seguir um padrão de postura, 
modernidade e higienização. Esse padrão desconsiderava as características, 
costumes e tradições das populações tradicionais (seringueiro e indígenas), 
que tinham suas casas, próximas ao centro, de madeira e cobertas com 
palhas. Caracterizou-se, assim, um reordenamento não apenas nos espaços 
públicos, mas em toda a área urbana da cidade. 

Erguido na margem esquerda do rio Acre, na Avenida Epaminondas 
Jácome, o Mercado Municipal foi um marco na história da urbanização 
de Rio Branco. Por dois motivos: primeiro, porque foi a primeira grande 
construção em alvenaria da cidade, segundo, porque havia boatos que no 
Acre o solo, que é predominante argiloso, não poderia suportar grandes 
construções como prédios. Esse “mito” foi derrubado pelas idealizações de 
Hugo Carneiro, que materializou a primeira obra exatamente às margens 
do rio. A obra foi financiada pelo governo federal, por meio de articulações 
realizadas pelo governador. Como Souza (2002, p. 60) destaca:

A construção do prédio teve início no dia 24 de maio de 1928, em uma 
ação conjunta do governo do território e da prefeitura de Rio Branco. 
A Obra avaliada em 300:000$000 (trezentos contos de reis) chamava 
atenção pelo seu estilo moderno e as inovações arquitetônicas existen-
tes, tanto na sua parte interna quanto externa.

O mercado foi inaugurado em 15 de junho de 1929, no aniversário 
de segundo mandato do governador Hugo Carneiro (Figura 2).  Na época, 
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um grande feito que contou com a presença de autoridades e presença mar-
cante da população prestigiando este marco histórico na cidade. 

Figura 2 – Inauguração do Mercado Municipal, em 1929

Fonte: Prefeitura de Rio Branco, 2013

Sendo construído para ser o maior símbolo dos novos conceitos 
de higiene e sanitização do território, o Mercado Municipal era ponto de 
encontro de vários colonos e ribeirinhos que, através do rio Acre, vinham 
para “a cidade”, vender seus produtos, socializar e comprar mantimentos 
que não produziam nos seringais e/ou colônias. 

Nesse período, o mercado era estruturado internamente de forma 
a oferecer não apenas uma estrutura moderna, mas principalmente a 
representação de um local higienizado, com separação entre os espaços  
de armazenamento e vendas de alimentos perecíveis e não perecíveis. A 
comercialização de carnes alocava-se em boxes estruturados com azulejos 
por toda a parede, pias e balcões. O prédio era provido de toda infraestru-
tura necessária, desde água encanada ao esgoto, e os comerciantes seguiam 
normas de higiene estabelecidas pelo código de postura do município. 

Com o crescimento urbano e a vinda de imigrantes para a região, 
o mercado passa a abrigar a população de baixa renda, com pensões que 
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eram instaladas ao seu redor. Assim, o mercado aos poucos vai adquirindo 
novas funcionalidades. Neste momento pequenos comércios passam a se 
estabelecer ao longo da cidade, comércios de varejo que apresentavam não 
apenas produtos regionais mas principalmente enlatados, frutas e insumos 
de outras regiões do país, passando assim o mercado a perder força na venda 
de seus produtos.

A primeira ruptura ocorre quando a função do comércio é modifi-
cada, o espaço na cidade começa a ganhar novas formas, o mercado deixa 
de ser uma área que atendia a burguesia da cidade para atender a população 
que sai dos seringais e migra para a área urbana de Rio Branco. Albu-
querque e Goettert (2016) identificam esse processo de transformação do 
mercado, destacando que:

O próprio mercado desapareceu em um lento e significativo processo 
no qual a cidade real foi devorando a cidade ideal. [...] sendo sufoca-
do pelas pequenas bancas de vendedores ambulantes com lonas pretas, 
amarelas, azuis, esticadas sobre varas para impedir que o sol e a chuva 
estragassem suas mercadorias, pensões, lojas de miudezas e confecções, 
botecos e pequenos bordéis, entre outros espaços e estratégias de so-
brevivência de centenas de famílias que passaram a se deslocar e a ser 
deslocadas para os arredores da cidade de Rio Branco (Albuquerque; 
Goettert, 2016, p. 196).

Dessa forma, o mercado passou de uma área que a princípio era 
organizada e higienizada para um local de comerciantes informais, que 
ocupavam pequenas áreas no entorno do mercado. Com a intensificação 
desse processo, o entorno do mercado foi deteriorando-se e acabou por 
se tornar um local insalubre, que apresentava um alto índice de violência 
em suas diversas vielas formadas pelas construções de madeira que foram 
inseridas no entorno pelos comerciantes. Era comum a venda de produtos 
varejistas, pensões, bares e até mesmo área de prostíbulos, o que passou a ser 
a função principal do mercado municipal.

Esse processo passa a refletir uma nova função do mercado, cons-
truído a partir do momento em que essa população passou a modificar o 
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espaço e a imprimir nele sua vivência, retirando a identidade impressa pela 
modernidade e estabelecendo um novo padrão, ou seja, imprimindo uma 
nova função a esse espaço. 

Já não se encontravam mais os padrões de mercado estabelecidos 
pelo governo, de ordem e organização, padrão que deveria ser indicativa, 
para a população, de uma área de referência de estrutura e poder. A área 
passou a ser tomada e modificada pela população que começou a exprimir 
suas características, alterando e adaptando o espaço a suas necessidades. 

O espaço não se apresentava mais como um local de poder político e 
sim de apropriação, carregado com a simbologia da população que ali estava 
estabelecida. Nesse contexto, Albuquerque e Goettert (2016) relatam que, 
ao caminhar pelos becos e vielas do mercado, era possível identificar uma 
história exposta em cada pequeno espaço, ou seja, cada ambiente apresen-
tava um significado, um registro deixado por aqueles que ali habitavam.

Sentimos a vida pulsante nas artérias dos becos nas casas, bares, pen-
sões, nas pessoas que, obsessivamente, intentamos descrever desde o 
Bar do Chico, perpassando inúmeros outros locais e territorializados 
sentimentos, afetos, memórias impossíveis de serem transformadas em 
palavras. (Albuquerque; Goettert, 2016, p. 201).

O mercado apresentava sua essência, a sua identidade, caracterizada 
por aqueles que se apropriavam dele e que nele estabeleciam relações. 
Desta forma, é possível pensar o mercado como um espaço móvel, cons-
truindo e reconstruindo o seu território a cada momento, pela vivência no 
espaço/tempo.

Do Mercado Velho ao Novo Mercado Velho

Com o passar dos anos, a cidade passa por um novo processo de 
urbanização, recebendo novos planos de infraestrutura que ocasionaram 
inúmeros processos de reestruturação e revitalização, atendendo ao novo 
planejamento urbano e ao interesse do capital. Entre esses processos, temos 
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a revitalização do Mercado municipal e da Praça da Bandeira que se trans-
formou em um dos principais pontos turísticos da cidade.

Em 1999, por meio das propostas estabelecidas pelo Governo 
do Estado, tem início um processo de revitalização da cidade, a nova 
“modernidade”, quando se busca trazer um novo padrão de urbaniza-
ção para a cidade de Rio Branco. Essa revitalização vem acompanhada 
de uma questão identitária, reafirmando a relação entre a população 
Acreana e sua história.

Morais (2008) estabelece que as revitalizações deveriam manifestar 
não apenas o novo, mas principalmente a história da cidade e dos migrantes, 
a fim de que a população viesse a reavivar sua história de luta e conquista, 
fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho com o lugar. 

Com a estrutura do Estado encontrando-se precária, o governo 
apresentou como proposta revitalizar a região, buscando fortalecer não 
apenas as bases culturais, sociais e de infraestrutura urbana, mas prin-
cipalmente a base econômica, que traria uma nova roupagem para o 
Estado. Esse projeto passou a dar uma nova expressão à cidade. A popu-
lação passou a se identificar com os espaços, gerando a identidade local 
estabelecida pela história de lutas e sofrimentos de uma população que 
desbravou a floresta e lutou pelo direito à terra, tornando-a território, for-
mando fortes laços culturais. Nesse sentido, Morais (2008) destaca que “o 
apelo a memória tem sido utilizado no sentido de reforçar a coesão entre 
os grupos e da sociedade em prol de um sentido”.

As revitalizações ocorreram em todo o estado, somando cerca de 60 
(sessenta) marcos de memórias, distribuídos por todo o território, que bus-
cam dar ênfase a história e cultura local. A primeira revitalização ocorreu 
no Palácio Rio Branco, símbolo de poder político. Em sua revitalização, o 
Palácio foi transformado em museu, que concentra a história e a cultura da 
população acreana. Outras áreas ao longo do centro passaram pelo mesmo 
processo de revitalização, como é o caso da Praça Plácido de Castro, Praça 
Povos da Floresta (antiga Praça Eurico Gaspar Dutra), o Obelisco, o Cal-
çadão da Gameleira, a Passarela Joaquim Macedo, a Rua Epaminondas 
Jácome, a Praça da Bandeira e o objeto de estudo deste texto, o Mercado 
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Municipal de Rio Branco, conhecido como Mercado Velho e revitalizado 
como Novo Mercado Velho.

Assim, o Mercado Velho, como também era conhecido o Mercado 
Municipal, virou o “Novo Mercado Velho”. Foi inaugurado em 1929 e rei-
naugurado dia 6 de agosto de 2006, em comemoração aos 104 anos da 
revolução Acreana. Além da restauração do prédio, houve também a urba-
nização e revitalização da área no entorno do mercado, a Praça da Bandeira, 
a Rua Epaminondas Jácome (porta de entrada para o mercado) e a inau-
guração da Passarela Joaquim Macedo, exclusiva para pedestres, que liga o 
primeiro distrito da cidade ao segundo distrito.

O Mercado Municipal, em 2006, teve o prédio símbolo da história 
da urbanização de Rio Branco todo revitalizado e renomeado como Novo 
Mercado. Morais (2008) aponta que, para o governo do estado, a revitali-
zação desse espaço se fez necessário para resgatar um pedaço da cidade que 
estava passando por um processo de abandono.

Esse abandono, tratado pelo governo do estado, representa a visão 
de Hugo Carneiro, que observava o espaço como uma área de infraestru-
tura ocupada por “ninguém”, ou seja, por uma população que não trazia 
grandes benefícios comerciais ao centro da cidade, local onde o capital está 
em movimento. O processo de revitalização é um processo civilizatório, 
colocando em destaque o espaço como produto, mercadoria, de valorização 
comercial, onde o belo é necessário para que o capital possa circular de 
forma a atender o comércio.

Com a introdução do moderno, através da revitalização do mer-
cado, a população que habitava o seu entorno foi quase por total retirada, 
apenas alguns comerciantes mais tradicionais permaneceram. A remoção 
não ocorreu de forma pacífica, pois os comerciantes exigiram a realocação 
de seus comércios, “a reconstrução do Mercado [...] foi alvo de conflitos 
entre camelôs e Prefeitura da cidade, uma vez que eles reivindicavam, já 
que seriam despejados das praças, um outro local para trabalhar.” (Morais, 
2008, p. 243)

Para muitos comerciantes que faziam parte desse território, a remo-
ção para outro local traria grandes prejuízos, levando em consideração que 
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eram os seus espaços de vivência social e meio de sobrevivência. Buscou-se 
representar, na nova estrutura, uma parte da história do povo acreano, um 
resgate pela identidade, mas não a história de modo geral e sim a estabele-
cida no governo de Hugo Carneiro, a visão do moderno, limpo e organizado. 

Com a revitalização, o mercado perde sua característica de Mercado 
Municipal e passa a ser estabelecido como uma área de turismo e lazer. 
Suas paredes contam parte de sua história, com as descrições e ilustrações 
fotográficas; suas portas e janelas foram revitalizadas, alguns detalhes da 
obra original foram mantidos, como o piso de cerâmica hidráulica e um 
vitrô (Figura 3).

Figura 3 – Restauração do vitrô

Fonte: Blog do Altino, 2006

Atualmente o mercado tem a seguinte forma e função: a estrutura 
tem duas áreas, sendo um galpão para atividades pequenas, como lojas dis-
tribuídas nas laterais, onde podem ser encontrados ervas, artesanatos locais, 
bijuteria e produtos religiosos (Figura 4). No segundo galpão, encontra-se a 
praça de alimentação, que oferece café da manhã regional, almoço, e um bar 
de propriedade de um dos poucos comerciantes antigos; à noite, o mercado 
oferece bares que se estendem para a área externa ao mercado.
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Figura 4 – Estrutura do Mercado

Fonte: Janete Farias. Banco de dados, outubro de 2017

O mercado, como local cultural, recebe diversos eventos, como shows 
culturais, feiras de gastronomias e atende a pequenas feirinhas de artesanato 
que ocupam o espaço em feriados comemorativos. Esses eventos estendem-
-se por toda a Praça da Bandeira, tornando-se a praça uma extensão da área 
do mercado (Figura 5).

Figura 5 – Atividade do mercado

Fonte: Janete Farias. Banco de dados, outubro de 2017
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Os eventos ocorrem esporadicamente, geralmente em datas comemo-
rativas, ocasião em que tem sua extensão distribuída na Praça da Bandeira, 
que apresenta uma extensa área, com alguns bancos e um palco. As feiras de 
artesanato constituem uma proposta apresentada pela prefeitura e contam 
com diversas barracas de vendas de artesanatos, livros, plantas, e uma área 
de alimentação, mas não são fixas, alternam semanalmente entre o mercado 
e outros pontos culturais da cidade. 

Pelas características apresentadas do Novo Mercado Velho, é possível 
observar que o mercado sofreu um intenso processo de transformação na 
estrutura, na identidade e na cultura, o que pode ser observado pela popu-
lação que o frequenta. O local de comércio de alimentos locais passou a ser 
uma área de turismo, o espaço “belo” da cidade, produzido pelo estado para 
atender a população de elite. Com isso, podemos identificar que a principal 
venda do mercado tornou-se história e cultura da população Acreana.

Considerações finais

O mercado Municipal, hoje Novo Mercado Velho, carrega em seu 
berço a história da cidade de Rio Branco, suas construções e reconstruções. 
O espaço representa bem mais do que está atualmente impresso em suas 
paredes como história oficial, visto que já foi palco de revoluções sociais, 
transformando-se e caracterizando-se conforme a realidade social que exis-
tia na cidade em cada época.

O mercado foi construído em 1920 para estabelecer a modernidade, 
uma figura de poder presente na selva amazônica, uma forma de controle 
e modernização da população “atrasada”. Esse espaço foi amplamente 
ocupado e transformado para atender a população que ocupou a cidade, 
modificando o espaço, imprimindo nova função a ele e adaptando-o à iden-
tidade da época.

Nas décadas de 1950 a 1970, a cidade passou a ser amplamente 
ocupada pela população migrante expulsa dos seringais. Essa primeira 
transformação do mercado vinha expressar as características da cidade Rio 
Branco, que, com a intensa migração, passa por um período de transição 
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em sua estrutura urbana, um período em que o planejamento era realizado 
pelos próprios migrantes que, sem condições, passavam a habitar e trans-
formar os novos espaços.

Nesse sentido, podemos caracterizar a modernidade implantada por 
Hugo Carneiro como um progresso que, nesse momento, sofre uma intensa 
ruptura, pois os espaços passam a caracterizar a vivência da população local, 
ou seja, a identidade é estabelecida pela população que ali passou a habitar, 
mulheres e homens que construíram territorialidades nas práticas de traba-
lho. Dessa forma, o mercado na década de 70 estava amplamente ocupado 
pela classe definida por Hugo Carneiro como “não civilizada”.

Essa ação da população local reflete a situação do governo que, a par-
tir do momento em que perde o domínio sobre o planejamento da cidade, 
perante as condições da população, a identidade dessas classes excluídas 
passa a ser expressa nos espaços, neste caso, no Mercado Municipal. 

Os altos índices de prostituição e violência, a falta de planejamento 
e infraestrutura, eram características encontradas no mercado e em seu 
entorno, porém esse “descaso” representava a realidade social e econômica 
em que a cidade se encontrava. Esta realidade, porém, não será exaltada 
como parte da importante história mostrada nas paredes do mercado, 
entretanto, nela é encontrada parte da real história dos espaços e da popu-
lação acreana.

A nova ruptura ocorre no fim da década de 90, quando é implantada 
uma nova estrutura de revitalização para o Estado, assim como na década 
de 20, quando a principal busca do então governo é modernizar o Estado 
e, principalmente, a cidade de Rio Branco. Para tanto, implanta infraestru-
tura e revitaliza o centro; e mais uma vez a história se repete, é realizada 
a retirada da população de baixa renda do centro, transferida para áreas 
periféricas. O centro passa novamente a ser referência do novo e moderno.

O Mercado, como ponto principal da história de Rio Branco, foi 
um dos primeiros prédios a ser restaurado. Sua “bela” história está con-
tada em suas paredes, em seu piso, nos vitrais, nas fotografias em quadros 
e nos artesanatos para venda. Essa é a história contada de um Estado e 
uma capital que “progrediu” em meio à floresta selvagem e que usufrui do 
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desenvolvimento sem deixar de preservar sua história, o meio ambiente e 
principalmente a população.

Nessa nova estruturação da cidade, é ressaltado o fortalecimento da 
cultura regional, porém a história contada expõe apenas as belas histórias, 
de lutas e conquistas, transferindo a cada espaço restaurado uma imagem 
coletiva do povo guerreiro Acreano, a importância da floreta Amazônica e 
de sua população tradicional.
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10. DENGUE EM PORTO VELHO: DESAFIOS PARA O 
PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Daniel Delani

Introdução

Pensar o território é a arte de adequá-lo numa perspectiva de desen-
volvimento. Assim, o olhar sobre a teoria em ação compartilha a perspectiva 
de que “o desenvolvimento de qualquer região ou território decorre da 
dinâmica de sua própria natureza” (Godet, 2002, p. 9). O potencial técnico 
ou natural de uma dada região é determinante no processo de desenvolvi-
mento socioeconômico de sua população. 

A formação de um território dá às pessoas que nele habitam a cons-
ciência de sua participação, provocando o sentido da territorialidade que, 
de forma subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre eles 
(Andrade, 1995). O exercício da análise prospectiva, através de métodos 
simples e adequados, tem-se revelado uma poderosa alavanca para promo-
ver essa dinamização territorial. Diferentes estudos e abordagens surgem 
para impulsionar esse movimento nos diferentes setores. 

No tocante ao monitoramento e controle de doenças endêmicas, 
sua aplicação pode contribuir para erradicação de muitos desses agravos de 
saúde, como o caso da dengue em Porto Velho.

Para a área da Geografia da Saúde, o reconhecimento e valoriza-
ção do discurso de seus protagonistas, as relações que eles ali estabelecem 
com o território e a base física desse espaço geográfico, são algumas das 
ferramentas que, nessa perspectiva, pode-se utilizar para representar infor-
mações históricas, políticas, econômicas, físicas e biológicas de diferentes 
regiões do mundo (Faria, 2009). A aplicação dessa estratégia contribui para 
a compreensão das transformações e dos problemas da atualidade, pro-
porcionando a administração de medidas eficazes dentro das propostas de 
intervenção que surgem a cada dia. 
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Para a saúde, o território se desenvolve em ações e produções coleti-
vas com materialidade histórica e social e configurações espaciais singulares, 
compatíveis com a organização político-administrativa e institucional do 
setor (Monken, 2000). Ainda segundo esse autor, o objetivo é prevenir ris-
cos e evitar danos à saúde, a partir de um diagnóstico da situação de saúde 
e das condições de vida de populações em áreas delimitadas. Por isso, pres-
supõe limites, organização e participação, para se constituir em espaços de 
trocas e pactuar ações para a qualidade de vida e o sentimento de bem-estar.

As grandes mudanças ocorridas em Porto Velho, capital do Estado 
de Rondônia, localizada ao norte do Brasil, fazem dela um território 
especial para o estudo de populações humanas em transição de um estilo 
de vida mais tradicional, isto é, baseado predominantemente em ativida-
des de subsistência, para um estilo mais moderno, fundado nos processos 
de industrialização. Entender como a saúde desenvolve-se nesse período 
pode contribuir para o planejamento de programas capazes de eficaz-
mente atender as demandas e necessidades locais. Silva (2011) destaca 
que estudo de populações em transição, sejam migrantes ou grupos pas-
sando por alterações ecológicas in situ¸ são oportunidades ímpares para 
se investigar a plasticidade e os mecanismos de adaptação humana aos 
diferentes ambientes.

Sendo assim, este capítulo traz uma análise dos dados levantados 
sobre a situação de saúde no município de Porto Velho, no período de 
2015 a 2017. A discussão em torno da distribuição e dinâmica da dengue 
na região articula as transformações do território provocadas pela recente 
construção do sistema de engenharia do complexo do rio Madeira, dando 
ênfase às mudanças causadas pelas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. 

Para melhor estruturação do fenômeno na região, foram também 
contemplados neste capítulo as demandas, problemas e reivindicações, pró-
prias da sociedade, observadas ao longo da pesquisa de campo.

Panorama global e aspectos sobre a dengue na região

O controle da dengue é uma das tarefas mais difíceis para os ser-
viços de saúde, em razão da ampla capacidade de dispersão do vetor, da 
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mobilidade das populações, do contingente populacional nas cidades e da 
complexidade dos problemas sociais e políticos que afetam a qualidade de 
vida e o território dessas populações diretamente afetadas (Tauil, 2002). 

Em Porto Velho, moradores e especialistas do setor saúde revelam 
uma preocupação com a difusão da dengue e de outros vetores na região, 
em razão do momento de transformação que vive o território. A epidemio-
logista de um dos Centros Especializados do Estado afirmou em entrevista 
que a construção de hidrelétricas afeta não apenas essa doença, mas tam-
bém faz surgir novos problemas, doenças emergentes e reemergentes, de 
forma geral, que são comuns às áreas endêmicas. Igualmente, o avanço 
sobre áreas silvestres pode aumentar o índice de arboviroses desconhecidas 
da saúde pública atual. 

As arboviroses são doenças causadas por arbovírus transmitidos por 
artrópodes e são assim designados não somente pela sua veiculação através 
desses animais, mas, principalmente, pelo fato de parte de seu ciclo replica-
tivo ocorrer dentro desses animais. São usualmente transmitidas aos seres 
humanos pela picada de insetos hematófagos (Lopes, 2014). 

A dengue é a arbovirose mais importante do mundo, e o Brasil é um 
dos países mais afetados por essa doença (Figura 1). Cerca de 2,5 bilhões de 
pessoas no mundo vivem em regiões que apresentam condições suscetíveis 
à infecção (Bhatt, 2013).

Utilizando as abordagens cartográficas, Bhatt (2013) estima que haja 
390 milhões de infecções por dengue ao ano, dos quais, apenas 96 milhões 
se manifestam de forma aparente, em qualquer nível de gravidade da 
doença. Nas últimas décadas, sua expansão atinge, principalmente, os paí-
ses tropicais, favorecida por características climáticas, ambientais e sociais. 
Trabalhos como esse permitem prever regiões com maior probabilidade de 
desenvolver surtos da doença e fornecem um ponto de partida para uma 
discussão mais ampla sobre o impacto global da doença. Ademais, ajudam 
a orientar melhorias nas estratégias de controle, uso de vacinas, drogas e os 
próprios métodos de controle vetorial. 

No Brasil, dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde (Brasil, 2017) mostram que em 2016 foram registrados 
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1.500.535 casos prováveis de dengue e 1.688.688 em 2015. Em 2017, até 
fevereiro deste mesmo ano, foram registrados 48.177 casos prováveis de 
dengue no país, com uma incidência de 23,4 casos/100 mil habitantes.

Figura 1 – Distribuição global dos casos de dengue

Legenda: a) Mapa global dos registros de caso de Dengue; b) Probabilidade de ocorrência 
da doença
Fonte: Bhatt e cols.(2013) 

Diante dos números e desse cenário sobre a doença, questiona-se 
sobre quais seriam essas outras preocupações relatadas pelos entrevista-
dos. Já que o município de Porto Velho apresenta condições favoráveis 
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à proliferação do vetor da dengue e também de outros vetores. Aliadas 
a essa questão, surgem outras patologias como a Febre Amarela, a Febre 
Chikungunya (CHIKV) e mais recentemente a febre Zika que, não muito 
distantes, são causadas pelo mesmo vetor da dengue e preocupam os espe-
cialistas da área da saúde. 

Conforme depoimento de uma entrevistada dessa investigação, 
“com a obra de um complexo dessa magnitude, você acaba abrindo canais, 
fazendo derrubadas, movimentando pessoas que não são da região para 
locais desconhecidos do ponto de vista epidemiológico1”. Agregado a esse 
fator, temos de considerar o fluxo de trabalhadores de um ponto a outro do 
município. Existe um ônibus que leva esse trabalhador e um ônibus que o 
traz de volta. Nesse mesmo espaço, junto ao ser humano, temos uma infini-
dade de vírus, bactérias, parasitas e vetores, que permanecem em constante 
fluxo nos mesmos sentidos, favorecendo sua disseminação e proliferação. 
A entrevistada ainda destaca que “as pessoas esquecem que a presença do 
mosquito e mesmo as larvinhas que ainda vão se transformar em mosquito, 
podem estar na varanda de casa, no jardim de um bairro elegante, em um 
bairro nobre2”.

Nessa perspectiva, para muitos dos entrevistados o maior problema 
de saúde do município de Porto Velho permanece sendo as doenças tro-
picais, tal como a dengue. Muitas dessas doenças são impactadas pela 
precariedade de infraestrutura, de saneamento básico e de boas campanhas 
de saúde no sentido prospectivo desse problema. Tais características da 
região favorecem o surgimento de epidemias, que só são lembradas pela 
população quando diretamente afetadas. Exemplo disso é a dengue, uma 
doença que ocorre o ano todo, mas que só é pensada durante determinadas 
épocas quando temos suas epidemias. “O controle da doença só acontece 
dessa forma, fora desse cenário o mesmo é esquecido”. Porém, sabe-se que 
o mosquito está presente no ambiente urbano o ano inteiro.

Os dados da pesquisa indicam que há uma necessidade total de 
melhorar os serviços de saúde da região. “Em épocas de epidemias nós 

1 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 21 de janeiro de 2015 no Centro de 
Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), em Porto Velho.
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vemos o CEMETRON lotado, e o quantitativo de RH, médicos, enfer-
meiros e outros agentes de saúde ainda é mínimo para esses casos”. A 
mesma entrevistada salienta ainda que “épocas consideradas de maior sus-
cetibilidade à sua infestação costumam receber atenção das autoridades, 
porém isso não acontece constantemente como deveria”. A mesma lembra 
que “para a dengue não há um medicamento específico. O que se faz são 
medidas paliativas para minimizar os efeitos da doença no paciente. Isso 
fortalece a importância do controle vetorial”.

A falta de conhecimento da população é um fator que prejudica o seu 
controle. Por exemplo, ainda existem pessoas que acreditam que o mosquito 
só se replica em águas limpas e, hoje, sabe-se que houve uma adaptação 
desse mosquito que permite sua reprodução em quaisquer condições onde 
haja água parada, poças de água, fossas e reservatórios. “Falta conhecimento 
da doença, de como ela acontece e o que eu posso fazer para proteger a 
minha saúde e a saúde de todos2”, afirma o enfermeiro da localidade de 
Nova Mutum Paraná/Porto Velho-RO.

Uma das autoridades da Secretaria de Saúde do Estado, participante 
desta pesquisa, revela que a sociedade de Porto Velho é despreocupada 
com informação. “O questionamento é mínimo perto do que seria neces-
sário para promover ações efetivas de saúde3”. No entanto, diferente da 
maioria dos agentes sociais entrevistados na cidade de Porto Velho, as 
lideranças comunitárias dos distritos divergem dessa afirmação e desta-
cam que sim, a população é atuante nas questões de saúde e desempenha 
um papel importante nesse setor. “O que falta para melhorar essa pró-a-
tividade das comunidades é conhecimento para fazer um trabalho mais 
eficiente no sentido de erradicar determinadas doenças4”, afirma uma de 
nossas entrevistadas.

2 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 23 de janeiro de 2015 no posto de saúde do 
distrito de Nova Mutum Paraná.
3 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 20 de janeiro de 2015 na Secretaria de 
Saúde do Estado de Rondônia (SESAU).
4 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 22 de janeiro de 2015 no distrito de Jaci 
Paraná
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Todavia, observa-se que as ações de saúde no município, atualmente, 
não contam com o apoio e participação da população, seja por negligência 
desta, como nos evidenciam as autoridades e agentes locais entrevistados, 
seja por falta de conhecimento sobre o assunto, como afirmam outros mem-
bros dessa mesma sociedade.

Combate à doença e os desafios vindouros

Na perspectiva de ações específicas no combate ao Dengue no 
Estado, merece destaque a atuação dos grandes centros de pesquisa insta-
lados na capital. Cabe destacar as ações realizadas pelo Centro de Pesquisa 
em Medicina Tropical (CEPEM) e pela Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ), que buscam desenvolver estudos para identificar que vírus está 
circulando e que características diferenciais esse vírus apresenta em nível 
local. Mérito também deve ser atribuído aos pesquisadores da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia, que buscam entender a dinâmica da 
doença de diferentes perspectivas. 

Um dos pesquisadores do CEPEM, entrevistado neste trabalho5, 
revelou que dentro de cada sorotipo do mosquito da dengue existem varia-
ções genéticas que podem determinar qual é mais, ou menos, agressivo 
para cada paciente. Também ressalta, no tocante à distribuição espacial 
dessa doença, que em determinados momentos encontram-se os sorotipos 
DENV-1 e DENV-2 circulando com perfis diferentes. Pessoas com sinto-
mas mais brandos e pessoas com sintomas mais graves podem evoluir até 
para um quadro hemorrágico. Esse estudo, segundo o entrevistado, ainda 
encontra-se em fase de execução no CEPEM. 

Apesar dessas variações, o entrevistado revela que não se tem muitos 
casos de dengue hemorrágico no estado de Rondônia, quando comparado 
com outros locais do mundo, como a Ásia. “Aqui eles acontecem, mas 
ainda são pequenos. Acreditamos que esse fato esteja associado às variações 

5 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 21 de janeiro de 2015 no CEPEM, em 
Porto Velho/RO
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das cepas circulantes e também maior imunidade da população”, diz o 
entrevistado. 

Para entender essa evolução do quadro clínico de um paciente, res-
salta-se que a resposta imunológica é diferente em cada indivíduo. Essa 
informação deve ser correlacionada com o próprio mosquito e com a repli-
cação desse vírus dentro do vetor. Cabe destacar ainda que, com o avanço 
da ocupação humana de forma mais densa, em áreas onde predominava 
um meio natural (e com a mudança da paisagem de um ambiente fechado 
para um ambiente aberto), espécimes silvestres acabaram adentrando a área 
urbana. Contudo “não houve isolamento de outras arboviroses. Talvez por-
que não tenha sido feito um estudo específico para essa questão6”.

Dentre as principais influências da construção dos empreendimentos 
do complexo hidrelétrico do rio Madeira, a partir da narrativa dos entrevis-
tados, destacam-se as possíveis enfermidades que foram introduzidas pela 
construção desse sistema de engenharia. 

Um dos agentes entrevistados destaca que “em pesquisa ainda não 
temos o que falar cientificamente, mas temos suposições. São registrados 
no CEMETRON 50 pessoas por dia que vêm com quadro febril agudo, 
malária negativa e muitas dessas não é dengue, então, possivelmente, pos-
sam ser outros vírus6”. Essa resposta, segundo as agências de pesquisa da 
região, será fornecida à sociedade em breve. 

Se o presente é preocupante, o futuro traz esperança. Está em teste 
no Brasil a vacina contra a dengue desenvolvida no Instituto Butantã. A 
vacina é produzida com o próprio vírus, só que enfraquecido. Os testes 
estão na última fase e os resultados preliminares são animadores. Para Porto 
Velho e todo restante do estado de Rondônia, espera-se que as variantes 
genéticas apontadas pelos especialistas não sejam capazes de interferir na 
ação dessa vacina em humanos. 

Ampliando essa discussão, também foi realizado um acompanha-
mento em alguns programas de compensação do complexo hidrelétrico do 
rio Madeira. Nessa perspectiva, apresentamos alguns dados fornecidos pelo 
programa de monitoramento de pontos de influência direta e indireta da 
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UHE Jirau, associado ao levantamento da entomofauna6 de seis vetores 
característicos da região que causam malária, dengue, leishmaniose, onco-
cercose, filariose e chagas.

Salienta-se que o programa de monitoramento na “fase pré-enchi-
mento” (formação dos reservatórios das usinas) contemplou um programa 
de Educação em Saúde, desenvolvido pela mesma equipe e que continuou 
atuando na “fase pós-enchimento”, porém, somente no levantamento e 
monitoramento da entomofauna em si, sem a vertente educativa. Agências 
municipais e estaduais permaneceram desenvolvendo esses programas de 
Educação em Saúde no município com financiamento das usinas. 

Quando questionados se houve alguma mudança nessa entomofauna 
do município, o taxonomista é enfático em dizer que sim. Todavia, ele des-
taca que devemos considerar a grande influência da sazonalidade da região 
quando se fala de ecologia e biologia dos vetores. “Cada vetor tem um 
ambiente que vai ser favorável ou não ao seu desenvolvimento”7. E completa:

Você vai ter, por exemplo, épocas de maior acúmulo de água, favorecidas 
pelo descaso da população nesse ambiente, onde se tem um espaço ade-
quado à reprodução do Aedes aegypti. Se esse for um período chuvoso, 
você automaticamente fala da formação de grandes depósitos de água 
que vão ter vegetações próximas e que também vão ser ambientes pro-
pícios ao desenvolvimento do Anopheles, vetor da malária. Da mesma 
forma, em épocas de seca, ambientes favoráveis para outros mosquitos 
como o gênero Limatus, o gênero Culex e o gênero Mansonia. Quando 
falamos em mudança, nos referimos a alterações além dessas variações 
naturais da dinâmica do espaço.

O gênero Limatus tem sido frequentemente coletado em áreas rurais 
e silvestres. Na literatura, encontram-se alguns trabalhos que avaliaram 
o risco de transmissão silvestre da dengue no Brasil utilizando, dentre os 
gêneros testados, o Limatus (DEGALLIER, 2001). 

6 Fauna constituída de insetos 
7 Pesquisa de Campo. Entrevista realizada no dia 13 de fevereiro de 2015
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O gênero Culex é o que apresenta a maior variedade de espécies, 
abrangendo uma grande variedade de nichos. É um gênero muito pouco 
estudado e, assim, organizado somente no sentido sistemático, taxonômico 
e filogenético. É muito comum encontrar espécies de Culex em cidades, 
sendo vetor de algumas doenças, entre elas a filariose (Forattini, 2002). 
Segundo o taxonomista entrevistado, esse gênero é encontrado na maioria 
das residências do município de Porto Velho. Os mosquitos podem inocu-
lar agentes de importantes doenças infecto-parasitárias, e são conhecidos 
como “potencial vetor”, pois eles têm condições para torna-se um vetor 
de arboviroses e encefalites. Destaca ainda que, durante a hematofagia, 
esse inseto causa desconforto, insônia e até irritabilidade, principalmente 
quando o número de insetos é grande. Salienta que a picada também pode 
provocar reações alérgicas oriundas de proteínas e peptídeos presentes na 
saliva do inseto.

Por fim, o gênero Mansonia, uma das mais recentes espécies que 
fazem parte da entomofauna local. Esse gênero tem ganhado destaque no 
município de Porto Velho, tornando-se uma “praga” para os moradores da 
região. “O registro maior da sua população foi em 2012, porém a questão 
do controle desse inseto ainda está sendo estudada”, afirma o coordenador 
do programa de monitoramento. 

Esse gênero não é uma novidade, já que seu primeiro registro se 
deu no ano de 1989, em construção de hidrelétrica. Espécies desse gênero 
já foram registradas nas Hidrelétricas de Curuá-Uma, de Balbina e de 
Tucuruí (Tadei, 1996). Segundo o taxonomista, “é um gênero característico 
de floresta. Na literatura é descrito o seu aumento populacional associado 
à modificação do ambiente natural com intenso processo de antropização”. 
Em geral, são mosquitos robustos, de porte médio a grande, de larga ocor-
rência na Amazônia brasileira, especialmente em localidades situadas em 
áreas de “águas brancas8”. Essas águas são ricas em nutrientes e apresentam 
uma vasta diversidade de plantas flutuantes, abrangendo grandes áreas na 

8 Os rios de águas brancas são assim chamados em razão da coloração das águas carregadas 
de sedimentos trazidos pela erosão das margens (FORATTINI, 2002).
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região. “É um tipo de inseto extremamente agressivo que pica tanto de dia 
quanto de noite” (Forattini, 2002, p.231). 

O entrevistado9 ressalta que eles não são potenciais vetores, mas des-
taca o grande incômodo provocado pela picada das fêmeas desse gênero. 
São mosquitos que possuem uma grande necessidade de alimentação 
sanguínea que, aliado ao grande tamanho desse inseto em comparação 
aos demais, torna a picada extremamente dolorosa e incômoda. Forattini 
(2002, p.561), o descreve como espécime detentora de “fêmeas hematófa-
gas vorazes” e esclarece que, em decorrência do hematofagismo agressivo 
dessas espécies, algumas localidades tornam-se, inclusive, impróprias para 
habitação humana. 

Destaca-se aqui que, na área de construção da Usina de Belo Monte, 
na cidade de Altamira (PA), mais precisamente na margem oeste do reser-
vatório ali formado, há um alto risco para reproduzir o mesmo padrão 
vivenciado em Porto Velho10. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia – INPA registraram 600 picadas por homem/hora em 
iscas humanas no assentamento. Nesse caso, assim como em Porto Velho 
e nos demais reservatórios amazônicos em geral, houve uma explosão de 
macrófitas no início, cobrindo 40% do lago, mas, com a diminuição da fer-
tilidade da água ao longo dos anos, a área diminuiu e estabilizou-se em 10% 
após uma década. 

Em localidades visitadas neste trabalho, é bastante comum a 
referência a certo “mito” que explica que as usinas, juntamente com pes-
quisadores de uma agência de pesquisa na região, criaram esse mosquito 
(gênero Mansonia) em laboratório para acabar com a malária e a dengue 
na região. Essa crença, bastante difundida na população, tem como base 
a diminuição maciça da incidência dos casos de dengue e malária nos 
últimos anos, aliada ao fato de que os agentes dessa agência de pesquisa 
desenvolveram, em campo, projetos de Educação em Saúde, abordando 

9 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 21 de janeiro de 2015 no CEPEM, em 
Porto Velho/RO.
10 Disponível em: <http://philip.inpa.gov.br/>
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temas voltados para a entomofauna da região e também outras pesquisas 
que envolveram o monitoramento de vetores.

A população diretamente afetada por essa infestação de mosqui-
tos do gênero Mansonia em Porto Velho rebelou-se diante dessa situação. 
A vida tornou-se insalubre nessas regiões, quadro esse que gerou grande 
revolta popular. 

Essa situação de iniquidade social impactou os trabalhos desen-
volvidos por pesquisadores e trabalhadores na região11. Os responsáveis 
por monitorar a entomofauna local, por exemplo, segundo informações 
do coordenador do programa, precisam restringir as visitas aos pontos de 
monitoramento. “Só coletamos o material de madrugada. Se formos vistos 
pela população, temo pela nossa segurança12”. Segundo ele, as regiões mais 
afetadas pela proliferação desse mosquito são Nova Mutum Paraná, Jaci 
Paraná e Abunã, distritos do município de Porto Velho que compõem a 
área de impacto direto e indireto das usinas. Em todas as localidades apon-
tadas, “vive-se hoje um grande problema com a criação de gado, a criação 
de galinha, a criação dos animais domésticos, sem falarmos também no 
desconforto ao ser humano que esse mosquito causa12”. 

Além dos espécimes descritos até esse momento, o coordenador/
entrevistado destaca ainda outro gênero que, ao contrário dos demais, 
trouxe elementos positivos do ponto de vista epidemiológico. Trata-se do 
gênero Toxorhynchites. Esses espécimes sim, segundo ele, funcionam como 
controle biológico de outros vetores. As larvas do gênero Toxorhynchites são 
encontradas principalmente em Vila de Jirau e em Abunã.

Estudos como o de Simões e cols. (2012), avaliam a variação da 
predação de larvas de Aedes aegypti por larvas de Toxorhynchitesviolaceus 
para uso desse mecanismo como recurso auxiliar às medidas de controle 
existentes. “É um mosquito totalmente fitófago, que não se alimenta de 

11 Tamanha complicação gerada em torno desse “mito” foi identificada in loco em nossa in-
vestigação. A agente social do distrito de Jaci Paraná me pediu reserva, para que não fizesse 
nenhuma menção ao assunto na localidade, pois os moradores poderiam se revoltar e eu 
sofreria represália e/ou algum tipo de agressão. 
12 Fonte: Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 13 de fevereiro de 2015 
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sangue, portanto, não transmite nenhuma doença e/ou é considerado um 
potencial vetor13”. 

Em Porto Velho, mais especificamente nas principais regiões afeta-
das, medidas de controle biológico estão sendo testadas, com a liberação 
de larvas do gênero Toxorhynchites. Todavia, no momento, são discutíveis 
quanto aos resultados que podem ser alcançados em decorrência da forma 
como estão sendo implementadas. 

Sabemos que a dengue é uma doença cuja prevenção, ou elimina-
ção, está relacionada diretamente ao controle do vetor. Assim, é necessário 
controlar o mosquito com o uso de agentes físicos (telas nas portas e jane-
las, mosquiteiros etc.), químicos (inseticidas e repelentes) e biológicos 
(Toxorhynchites, Copépodos, dentre outros). Qualquer dessas medidas de 
controle deve ser realizada criteriosamente, para evitar intoxicação humana 
pelos inseticidas ou qualquer outro tipo de dano à saúde da população em 
geral, como a proliferação de novas pragas. 

Outras medidas importantes e de impacto coletivo são o saneamento 
urbano, a drenagem de banhados, além de ações educativas e sociais que 
podem mudar o curso da história. Tais medidas contribuem diretamente 
no controle do inseto e nos demais problemas vetoriais aqui mencionados 
e descritos. 

Segundo a divisão do trabalho estabelecida entre as autoridades liga-
das à saúde, o controle dos vetores é de responsabilidade das prefeituras. 
No caso específico de Porto Velho, com suporte das medidas compensa-
tórias que são dirigidas especificamente às populações afetadas, as áreas 
de influência das hidrelétricas também contam com o auxílio da iniciativa 
privada na promoção de ações. Em ambas as situações, o primeiro proce-
dimento adotado é a busca de criadouros, conforme indica o manual de 
diagnóstico rápido nos municípios para vigilância entomológica do Aedes 
aegypti no Brasil. Esse documento leva o nome de LIRAa, uma metodologia 
para avaliação dos índices de Breteau e Predial, elaborado pelo Ministério 
da Saúde (Brasil, 2005). A unanimidade entre os entrevistados é que esse 

13 Pesquisa de campo. Entrevista realizada no dia 13 de fevereiro de 2015
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procedimento só acontece de forma efetiva nos períodos de epidemia e com 
elevados números de incidência da doença.

Considerações finais

O aumento populacional, somado às questões sanitárias e educativas 
do município, proporcionam ambientes favoráveis à formação de criadou-
ros do vetor do dengue e de outras doenças emergentes e reemergentes, 
como destacam os entrevistados. Nesse sentido, a análise das informações 
coletadas revela que é necessário melhorar o desempenho do atendimento 
dos serviços de saúde e também fomentar a atuação dos agentes dentro das 
comunidades que, do ponto de vista da população, são as principais ações 
que faltam para a erradicação dos vetores. 

Percebe-se, porém, que os acompanhamentos e monitoramentos 
devem acontecer de forma contínua, sem interrupções, apesar do reconhe-
cimento de épocas mais propícias ao seu desenvolvimento. 

A falta de saneamento ambiental – associada à falta de programas 
institucionalizados e amplas campanhas de educação em saúde – e a per-
manência de alguns hábitos tradicionais que perpetuam a transmissão de 
doenças são fatores que contribuem diretamente para a precária situação de 
saúde observada nas populações analisadas. 

São muitos e diversos os desafios detectados nessa análise no 
campo da saúde no município de Porto Velho. Talvez o mais difícil seja 
lidar com a heterogeneidade das diversas populações que compõem o 
universo desse território em transformação. Território esse composto por 
diferentes distritos, cada um vivendo uma realidade ímpar em relação 
ao demais e em relação à própria cidade de Porto Velho, no seu núcleo 
urbano principal. Apesar dessa e de outras dificuldades, conclui-se que 
seus protagonistas têm uma postura ativa diante dessas dificuldades e 
buscam, com seus conhecimentos, solucionar os problemas e necessidades 
de saúde da região.

No município de Porto Velho, vive-se um momento de grandes con-
tradições. Há quem diga que a construção do complexo hidrelétrico do rio 
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Madeira trouxe novas doenças, outros afirmam que apenas foram respon-
sáveis por potencializar problemas de saúde já existentes. O que fica nítido 
nesses novos padrões de organização do território em Porto Velho é que pouco 
se fala sobre a prevenção desses e de possíveis novos problemas de saúde. 

O município e o estado de Rondônia trabalham no sentido da corre-
ção dos problemas, na medida em que esses surgem, ou seja, com medidas 
emergenciais, imediatistas, temporárias e pouco eficientes, as quais não 
passam de medidas que impressionam a população, mas não resolvem efe-
tivamente os problemas. 

Nesse sentido, os dados coletados e analisados nesta investigação 
indicam que há necessidade do enfrentamento mais direto das dificuldades 
para a realização de políticas de combate da difusão do dengue e de poten-
ciais arboviroses na região. 

Enfrentar esses desafios e planejar um desenvolvimento estratégico 
da saúde envolve não só a gestão pública dos recursos financeiros e das 
governanças políticas da região: deve envolver, acima de tudo, o desejo de 
mudança dessa população, afinal, mudar não deve ser apenas uma alterna-
tiva para solucionar as demandas e necessidades dessa localidade, mudar 
deve ser uma ação concreta que, de fato, traga qualidade de vida e bem-estar 
a todos os sujeitos envolvidos nesse processo.

Dessa forma, para finalizar, algumas propostas e medidas podem 
ser sugeridas para o planejamento e a gestão da saúde no território em 
Porto Velho, considerando os dados coletados e o tempo em que foi possí-
vel vivenciar os problemas dos espaços na região: promover a melhoria na 
qualidade de vida, identificar através de dados epidemiológicos os grupos 
populacionais mais vulneráveis (vulnerabilidade natural e potencialidade 
social), investir na organização, infrainfraestrutura, ordenamento e gestão 
do território e dos sistemas de saúde e garantir o acesso dos serviços de 
saúde a toda a população do município.
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Nota

Este trabalho apresenta elementos que fizeram parte da dissertação 
de mestrado defendida pelo autor no Programa de Geografia Humana da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo em 2015.
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11. GESTÃO TERRITORIAL CONTEMPORÂNEA 
PARA A AMAZÔNIA PARAENSE: QUAL A LÓGICA 
DE RETORNO AOS GRANDES PROJETOS 
HIDRELÉTRICOS E LOGÍSTICOS?

Marcos Mascarenhas Barbosa Rodrigues

Introdução

A investigação diz respeito aos interesses e às repercussões de 
grandes obras de infraestrutura para gestão e ordenamento do território 
na Amazônia Legal, preconizadas e efetivadas no bojo do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC. Tem como premissa o fato de que a 
gestão do território corrobora com o papel na Divisão Internacional do 
Trabalho, subjacente às relações entre espaço e poder, onde os fornece-
dores de Commodities a alimentam, remetendo ao território fluidez e 
conectividade, ligando-os ao mercado mundial.

Os interesses de setores da economia e frações do capital têm se 
articulado a favor das grandes empresas: do agronegócio, da mineração, 
dos consumidores eletrointensivos e da construção civil. Essa compro-
vação se dá pela análise dos investimentos expressos no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) II, alocados em rodovias, hidrovias, 
hidrelétricas e portos, destinados à Amazônia Legal, de forma específica, 
no Pará. Tal planejamento serviu aos interesses corporativos, estabele-
cendo uma governança para esse fim, alheio às realidades locais e ao meio 
ambiente. A partir da análise dos dados, percebe-se uma instrumentaliza-
ção do território, com dois vieses: para escoar a produção de commodities, 
mas também para acessar recursos naturais, como madeira, terras e miné-
rio. Além do barramento dos rios para gerar energia, para ofertá-la aos 
grandes centros urbanos e industriais do Brasil.

A capítulo está dividido em quatro partes: 1) Gestão contemporâ-
nea do território; 2) Investimento do PAC II em rodovias nos estados da 
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Amazônia Legal; 3) Investimento do PAC II em hidrelétricas nos estados 
da Amazônia Legal; 4) Investimento do PAC II em portos e hidrovias nos 
estados da Amazônia Legal.

Gestão contemporânea do território

Um dos grandes vetores de transformação e dinamismo – para a 
sociedade e para o espaço, resultando em intensa discussões na acade-
mia e disputas entre os políticos, pelas frações do capital – diz respeito ao 
papel do Estado na efetivação das políticas públicas nacionais e territoriais. 
Para Steinberger (2006, p. 29-30) “O território brasileiro tem sido usado 
como laboratório pontualmente localizadas [das políticas públicas], entre 
as quais os planos e projetos estratégicos, e os portfolios de investimentos 
público-privado”.

A década de 1990 marca a abertura econômica e integração à 
economia-mundo, em que se delinearam os contornos das políticas públi-
cas de infraestrutura, estratégicas e, para a “nação”, recaindo sobre a região 
amazônica, postas nos Relatório Final da Empresa Brasileira de Plane-
jamento de Transporte (GEIPOT, 1999), materializada nos dias atuais. 
Nesse particular, com a pré-viabilidade econômico-financeira, sinalizava 
com as hidrovias: Tapajós-Teles Pires e Araguaia-Tocantins. Rodovias, 
como a BR-163, que dariam suporte para materializar o que denominaram 
como os “Corredores Estratégicos de Desenvolvimento”.               

A compreensão da gestão do território para a Amazônia passa pela 
fronteira e sua atualização para o momento presente, recrudescida por uma 
gigantesca demanda por commodities, no plano internacional, redundando 
em reprimarização das economias latino-americanas. E a promoção de 
infraestrutura para escoá-lo, a fim de atender a ávida classe produtora de 
tais matérias-primas, corporações do ramo de construção civil, minerado-
ras, empresários do agronegócio, políticos e burocratas (Aleixo e Condé, 
2015; Dilger e Lang; Pereira Filho, 2016; Fearnside, 2017). 

Para Becker (1999), os Eixos de lntegração e Desenvolvimento 
(EID) eram considerados estratégicos e teriam a capacidade de interferir 
no futuro regional, sendo assim caracterizados: 
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Os EIDs integram o Programa Brasil em Ação que, coordenado pelo 
Ministério do Planejamento e Orçamento, é constituído de 42 projetos 
e define a política de investimentos em obras de infraestrutura, direcio-
nando investimentos públicos, privados nacionais e internacionais, para 
a implantação de hidrovias, pavimentação de estradas e projetos na 
área energética, de modo a construir Eixos de Integração e Desenvol-
vimento, num total de 16. Os demais projetos são de cunho social. (p. 
35-36, grifo nosso)

Almejava-se, no plano interno, discursivamente, e lógico, pela reto-
mada do planejamento, enfrentar um antigo problema: as desigualdades 
regionais, manifestas pela assimetria econômica e social entre os estados da 
federação. E, no plano externo,  instrumentalizar o território nacional para 
inserção competitiva na economia mundial constituía a estratégia decisiva 
para o desenvolvimento regional. Parte substancial do futuro da Amazônia 
seria definida pelas políticas referentes a esses eixos (Becker, 1999).

Durante a década de 1990, sob a batuta do PSDB/PFL (DEM), o país 
passou a fase decisiva para a implantação das políticas neoliberais, marca-
das pela abertura da economia; privatizações e fusões; e desregulamentação 
do Estado. Condição sem a qual não teria inserção na economia-mundo, 
pagando elevado custo social para isso. Assim, redefinia-se a função estatal, 
agora provedora das condições materiais para reprodução do capital, em 
particular no que diz respeito à circulação e financiamento, voltada para a 
matriz urbana-regional, atendendo a etapa de consumo e circulação para 
atender as necessidades de escoar e armazenar commodities, voltando a 
economia para a exportação.        

A mera enumeração das obras, contudo, impede a percepção da 
logística que sustenta o novo macrozoneamento. Desse modo, uma visão 
conjunta permite identificar a formação de dois corredores multimodais e 
suas ligações estratégicas que, em conjunto, desenham um novo e imenso 
arco em torno da região com duas portas de saída, uma pelo Maranhão e 
outra pela Venezuela:
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a) o corredor Centro-Oeste (sul do Maranhão, oeste da Bahia, To-
cantins, Mato Grosso, norte de Goiás), envolvendo: a implementação 
do complexo hidroviário Araguaia-Tocantins; do trecho ferroviário Es-
treito-Imperatriz da Ferrovia Norte-Sul que se interconecta com o ou-
tro corredor Ferrovia Carajás Porto da Ponta da Madeira em São Luís;
 b) o corredor Noroeste (oeste do Mato Grosso do Sul, Rondônia, 
Acre, sul do Amazonas), envolvendo o aparelhamento de seus suportes 
- Porto Velho e Itacoatiara - e construção da frota fluvial para operação 
do sistema Madeira Amazonas, Ele também facilita a articulação com 
a Bolívia. (Mello, 2006, p. 208, grifo nosso)

A partir das assertivas de Tavares (2016), analisando a relação entre 
dimensões econômicas e os investimentos em capital fixo, ao considerar as 
obras de transporte, investido pelo PAC, depreende-se que o processo de 
planejamento, no Brasil, faz parte de um processo mais amplo, a serviço do 
capital nacional e internacional, o que instrumentaliza o espaço, homoge-
neíza e torna fluido para as mercadorias (produção, circulação e consumo) 
e promove meios para acessar recursos, para atingir o lucro e poder realizar 
acumulação. Logo, temos a compreensão do estabelecimento dos sistemas 
de transporte: estradas, portos e aeroportos, infraestruturas necessárias para 
as mais variadas frações do capital.       

As grandes obras de infraestrutura contribuíram para mudar o 
país, lapidando os traços da atual estrutura econômica, a fim de estabe-
lecer o jogo político e a constituição da sociedade, elevando o seu status 
econômico e, como um todo, interferindo na dinâmica regional. Dessa 
maneira, mais do que promover a integração físico-territorial dentro da 
fronteira nacional, tais obras desencadearam mudanças de variada ordem, 
indo além da formação e integração de mercado nacional-regional-local. 
Estabeleceu a rede urbana nacional, induziu o fluxo populacional e ocu-
pou sua porção ‘periférica’, induzindo, assim, a formação do mercado de 
terras, o acesso à exploração de recursos naturais, como minérios. E, como 
resultado do processo, para o Norte, gerou-se degradação ambiental numa 
velocidade voraz (Mello, 2006).
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Nas seções seguintes, uma análise da alocação de verbas para a 
Amazônia Legal, expressas nas rubricas do PAC Infraestrutura (rodovias, 
hidrelétricas, portos e hidrovias), mostra que os referidos investimen-
tos materializam os contornos de uma gestão do território voltada para 
fluidez e conectividade para exportação de commodities, e também para 
o fornecimento de um insumo vital para as regiões mais urbanizadas e 
populosas do país.

Investimento do PAC II em rodovias nos estados da Amazônia Legal

Os investimentos do governo Federal do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC II), destinados a rodovias, para a Amazônia Legal, 
perfazem um montante de pouco mais de 15 bilhões de reais, dos quais 
50% das verbas foram destinadas para as rodovias de dois estados: Pará e 
Mato Grosso, conforme Gráfico 1, com o demonstrativo de investimento 
do PAC II em Rodovias para os estados da Amazônia Legal.    

Gráfico 1 – Investimento do PAC II em Rodovias nos estados da Amazônia 
Legal

Fonte: Brasil, 2017

A malha rodoviária do estado do Pará possui 11.754 km de 
rodovias, sendo 57% estaduais (6.718 km) e 43% federais (5.036 km). Os 
investimentos realizados no quadriênio 2011/2014 totalizaram o montante 
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aproximado de R$1,5 bilhão, e permitiram a intervenção em 1.881,23 km, 
equivalente a 28% da malha rodoviária estadual, incluindo a construção de 
2.798 m de pontes em concreto e a implantação/recuperação de pontes de 
madeira (Pará, 2018).

A alocação de verbas para infraestrutura do PAC II para rodo-
vias, no estado do Pará, possui um montante de verba no valor de R$ 
4.708.484.627,31 em obras e adequação de vias, dos quais 87% estão aloca-
dos nas seguintes rodovias: BR-230: Rodovia Transamazônica e BR-163: 
Rodovia Cuiabá-Santarém (Brasil, 2017).

Dois trechos de obras merecem destaque pelos aportados vultosos 
investimentos do PAC Rodovias para o estado do Pará, mais de 74% dos 
investimentos. O primeiro é na BR-163, no trecho preenchido pelas cidades: 
Alenquer, Aveiro, Belterra, Rurópolis, Santarém, com R$ 1.626.034.838,32 
(um bilhão e seiscentos e vinte seis milhões). O segundo é da BR-230, 
entre as cidades de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Itupiranga, Marabá, 
Medicilândia, Novo Repartimento, Pacajá, Placas, Rurópolis, Senador José 
Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu, com um valor de R$ 1.848.640.000,00 
(um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta mil) 
(Brasil, 2017).

As referidas vias cortam subdivisões do estado do Pará de destaque, 
em trechos que possibilitam a fluidez entre duas importantes mesorregiões: 
Sudeste e Sudoeste do Pará, e delas com outras regiões do país, como é 
o caso do Centro-Oeste brasileiro (Goiás e porção setentrional do Mato 
Grosso), maiores produtores de grãos, por consequência, tais conexões 
almejam mercados mundial. Na BR-230, entre os municípios de Marabá a 
Itaituba, conforme demonstra a (Figura 1) Mapa de alocação de verbas na 
BR - 230 e BR - 163, no Pará, tal perímetro compreende ligação de uma 
área estratégica, por já possuir uma dinâmica econômica voltada para o 
agronegócio, com o gado, como é no sudeste paraense.
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Figura 1 – Mapa de alocação de verbas na BR - 230 e BR - 163, no Pará

Fonte: IBGE (2015); DNIT (2016); BRASIL (2017)
Organizado: RODRIGUES, M. M. B (2018)

Já a mesorregião Sudoeste Paraense iniciou seu ciclo de grandes 
projetos com a construção da Rodovia Transamazônica, de onde, ao longo 
de seu percurso, originaram-se cidades. Hoje, recebem os novos projetos, 
em novos momentos históricos, como é o caso da Usina Hidrelétrica Belo 
Monte a 50 km de Altamira. 

Prolongando-se longitudinalmente, ao interceptar grandes rios da 
Amazônia, a BR-230 tangencia o rio Tapajós e passa pela cidade de Itaituba 
em sua margem esquerda. Essa assumirá num futuro próximo a condição 
de polo, uma centralidade fruto da nova natureza da atual modernização 
do território, que a um só tempo servirá como ponto de apoio para cons-
trução do Complexo Hidrelétrico do Tapajós e entreposto e caminho para 
a exportação de soja do Mato Grosso, via Porto de Miritituba, na margem 
direita do Tapajós, por meio da hidrovia do Tapajós, levando a carga de soja 
aos portos de Santarém e Vila do Conde.
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É importante pontuar que essa mesorregião destaca-se por possuir 
maior quantidade e extensão de Unidades de Proteção, Terras Indígenas e 
Unidades de conservação do Pará, o que sinaliza que a expansão das ati-
vidades econômicas e de infraestrutura correlatas a elas, como é o caso de 
rodovias e hidrovias e construção de hidrelétricas, tende a aumentar a ten-
são e conflitos na região com os movimentos sociais: índios, ribeirinhos, 
agricultores e garimpeiros. Isso aponta para um acirramento e choque entre 
esse modelo de desenvolvimento expresso no planejamento via PAC I e 
PAC II e as pessoas, comunidades, movimentos sociais, povos indígenas 
que aqui estão. 

Investimento do PAC II em hidrelétricas nos estados da Amazônia 
Legal

A construção de megabarragens foi direcionada  por dois crité-
rios. O primeiro diz respeito à disponibilidade de recursos, no caso, rios 
com potencial de geração de energia, como os rios da Região Sudeste do 
Brasil, que já atingiram capacidade de exploração, agravados pela baixa 
em seus reservatórios. Nos inventários expressos nos documentos públi-
cos sinalizam que a bacia amazônica apresenta-se como nova fronteira 
energética a ser explorada (Brasil, 2002). O segundo critério refere-se 
à implementação em associação com outras atividades, como extração 
mineral e agronegócio (Aleixo e Condé, 2015).  

Em relação à Bacia Amazônica, destacam-se três sub-bacias: 1) Rio 
Amazonas, Madeira, Guaporé; 2) Rio Amazonas, Tapajós, Juruena; 3) Rio 
Amazonas, Xingu, Iriri, Paru. Somadas, atingem 30% de todo potencial de 
geração de energia elétrica do Brasil, contabilizando os potenciais inventa-
riados e remanescentes das três sub-bacias, com a cifra de 79.323 MW. As 
duas sub-bacias, sob comando dos dois rios principais – rio Tapajós e rio 
Xingu –  cortam o Pará (Brasil, 2002).   

Os investimentos do PAC II em Hidrelétricas na Amazônia Legal 
concentram-se em três estados: Rondônia, Pará e Mato Grosso. Juntos, atin-
gem mais de 96% dos investimentos de um total de R$ 80.893.377.000,00. 
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Destaca-se Rondônia, com 45,29% dos investimentos na Amazônia Legal, 
com a implantação de duas UHE: Santo Antônio e Jirau. Seguido pelo 
Pará, com 35,92% dos investimentos para o Complexo de Belo Monte. E o 
Mato Grosso, em terceiro lugar, com 15,47%, conforme Gráfico 2 - Inves-
timento do PAC II em Hidrelétricas nos estados da Amazônia Legal.   

Gráfico 2 – Investimento do PAC II em Hidrelétricas nos estados da 
Amazônia Legal

Fonte: Brasil, 2017

A bacia do Tapajós desponta com número expressivo de barragens, 
segundo Plano Decenal de Expansão 2012-22; são mais de 40 projetos, 
entre grandes hidrelétricas, nos estados do Pará e Mato Grosso, com esti-
mativa de geração superior a 30 megawatt, e Pequenas Centrais Elétricas 
(PCHs), das quais, a do rio Tapajós e o Jamanxim, são mais de seis (6) apro-
veitamentos. Na (Figura 2) - Estágio das obras de Hidrelétricas do PAC 
no Pará, grande quantidade de Terras Protegidas e subsolo com recursos 
minerais (Rodrigues, 2017).
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Figura 2 – Estágio das obras de Hidrelétricas do PAC no Pará

Fonte: IBGE (2015); BRASIL (2017)
Organizado: RODRIGUES, M. M. B (2018)

A fronteira agro-energética-mineral (soja e infraestrutura correlata: 
portos, rodovias e hidrovias; geração de energia elétrica: mega-hidrelétricas; 
e, por fim, vários projetos de extração mineral) tem recortado espacialmente 
a porção Sudoeste da Amazônia Paraense, pelas sub-bacia Rio Amazonas, 
Tapajós, Juruena, já postos nos documentos oficiais e previstos pela Aneel 
(2015). No entanto, é preciso considerar a recessão, a crise econômica e 
política prolongada, bem como os movimentos indígenas e ambientalis-
tas, opondo-se à construção das usinas hidrelétricas, que provocam uma 
alteração no horizonte temporal das seguintes barragens: a) UHE São 
Manoel, no rio Teles Pires, com potência de 700 MW, prevista para entrar 
em operação em 2018, entrou em Operação Comercial no 2º semestre de 
2015. b) UHE São Luiz do Tapajós, no rio Tapajós, com potência de 8.040 
MW, com previsão para entrada em operação em 2021; c) UHE Jatobá, rio 
Tapajós, com potência 2.338 MW, com previsão para entrada em operação 
em 2023 (Brasil, 2015).
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Quadro 1 – Investimento do Geração de Energia Elétrica no Pará

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARÁ

Status do 
Empreendimento UHE Municípios Verba Investida

Em Obras

UHE de Belo 
Monte

Altamira, Brasil 
Novo, Vitória do 
Xingu

R$ 28.861.480.000,00

UHE São 
Manoel  (MT)

Jacareacanga/PA, 
Paranaíta/MT, 
Apiacás/MT

Em Execução 

UHE Jatobá Itaituba, Jacareacanga R$ 53.450.000,00
UHE São Luís 
do Tapajós Itaituba, Trairão R$ 78.450.000,00

UHE Marabá 
(MA PA TO)

Bom Jesus do 
Tocantins/PA, 
Brejo Grande 
do Araguaia/PA, 
Marabá/PA Palestina 
do Pará/ PA, São 
João do Araguaia/ 
PA, Ananás/TO, 
Araguatins/TO, 
Esperantina/ TO, 
São Sebastião do 
Tocantins/ TO, 
São Pedro da Água 
Branca/MA.

R$ 80.002.000,00

Inventário de 
Bacia 

Nhamundá/
AM, Caroebe/
RR, Alenquer/
PA, Óbidos/PA, 
Oriximiná/PA

R$ 24.612.000,00
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GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARÁ

Status do 
Empreendimento UHE Municípios Verba Investida

Estudos 
Preparatórios 

 AÇAIPÉ - B - 
AP PA

Laranjal do Jari/AP, 
Almeirim/PA –

CACHOEIRA 
DOS PATOS 
– PA

Itaituba –

CHACORÃO 
- AM PA

Maués/AM, 
Jacareacanga/PA –

JAMANXIM 
– PA Itaituba –

Fonte: Brasil, 2017

O estado do Pará possui, em um horizonte de curto e médio prazo, 
um elevado número de Usinas Hidrelétricas em obras. No estágio em obras: 
duas; no estágio em execução: três; no estágio em ação preparatória: são 
quatro. Chama a atenção o município de Itaituba, por conter os empreen-
dimentos nos estágios de execução e ação preparatória, definindo, assim, o 
futuro da ocupação da frente energética no estado do Pará, a mesorregião 
do Sudoeste Paraense, em particular a bacia do Rio Tapajós.

Investimento do PAC II em portos e hidrovias nos estados da 
Amazônia Legal

Na Amazônia Legal, destacam-se quatro estados (Pará; Maranhão; 
Amazonas; Rondônia) que concentram todos os investimentos em portos 
e hidrovias destinados pelo PAC II em Infraestrutura – Portos e Hidrovias, 
(ver Gráfico 3). No caso do estado do Pará, o que chama atenção, quando 
discriminados os investimentos, é o derrocamento do Pedral do Lourenço 
que, sozinho, totaliza 79,19% de todos os investimentos destinados a portos 
e hidrovias no estado. Tem como implicação direta a efetivação da Hidrovia 
do Tocantins, conforme Figura 3, no mapa de alocação de verbas do PAC 
II em Portos, Hidrovias e Terminais Hidroviários.
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Gráfico 3 – Investimento do PAC II em Portos e Hidrovias na Amazônia 
Legal 

Fonte: Brasil, 2017

Figura 3 – Mapa de alocação de verbas do PAC II em Portos, Hidrovias e 
Terminais Hidroviários

Fonte: ANTAQ (2013); IBGE (2015); BRASIL (2017)
Organizado: RODRIGUES, M. M. B (2018)
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No caso do estado do Amazonas, destaca-se grande quantidade de 
portos, mais de quinze, corroborando a dimensão dos rios em suas logís-
ticas de transporte, perfazendo 49,30% dos investimentos. O restante dos 
investimentos (50,70%) foi destinado para manutenção da hidrovia exis-
tente, o que, na verdade, é um prolongamento da Hidrovia do rio Madeira. 
Logo, há um relativo equilíbrio na alocação dessas verbas.

No estado do Maranhão, destaca-se o investimento concentrado 
em uma cidade e em um porto, em particular a expansão do porto de 
Itaqui, na Ponta da Madeira, em São Luís, capital. Esse porto recebeu 
um montante alto, cerca de R$ 475.900.000,00, quase 100% dos inves-
timentos destinados àquele estado. Esse terminal portuário destaca-se 
por escoar a produção da Cia. Vale, também para exportação da soja em 
expansão no Centro-Oeste brasileiro. 

Atualmente, o Porto de Itaqui é um dos caminhos de saída para a 
exportação de grãos, destaque para soja, produzida em uma região delimi-
tada pela atuação do agronegócio, chamada de Matopiba, composta pelos 
estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Uma frente de expansão 
da fronteira agrícola, originária do Sul do país, encontrou condições excep-
cionais nesses estados, clima com estações definidas, topografia, questão 
definidora, terra a preços baixos. Condições para os cultivos em alta, cujo 
foco lidera a produção no campo: soja, milho e algodão, avançando sobre 
um dos biomas mais ameaçados, o Cerrado. 

Considerações finais

Há uma instrumentalização de fato do território, dotado de logísti-
cas que articulam os seguintes sistemas de engenharia: rodovias, hidrovias, 
portos, de tal forma a colocar os sistemas técnicos a serviço das frações do 
capital, hoje, hegemônicas e demandantes de tais equipamentos, como o 
agronegócio, com vistas a escoar a produção de grãos e gado. Ao associar-
-se às outras atividades de grande capital, primeiro estatais, depois privadas, 
leva-se a um recrudescimento da exploração do solo, do subsolo, dos rios e da 
floresta na Amazônia, como é o caso da indústria de geração e transmissão 
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de energia elétrica e da indústria mineral. Tais atividades articulam-se 
às cadeias globais de produção, com destaque e destino para o Oriente.

Associam-se às frentes de exploração contemporânea da região 
amazônica, entre as principais, destacam-se o agronegócio e mineral. 
Somam-se a elas a frente de exploração energética, com base em grandes 
usinas hidrelétricas, cujas plantas foram ou serão  instaladas nas bacias 
dos rios Madeira, Tapajós, Xingu e Tocantins, concentradamente em 
Rondônia, Pará e Mato Grosso. 

Dessa forma, a construção de megabarragens em regiões que apre-
sentam ameaças para os – ainda preservados e possuidores de riquezas, 
social e biodiversa – territórios protegidos, como Terras Indígenas e Uni-
dades de Conservação.

Depreende-se, portanto, que as incursões das frentes agro-minero-
energéticas são portadoras de bruscas e intensas transformações socioespaciais 
em ambientes de tênue e dinâmico equilíbrio, e desigual socialmente, nas áreas 
de elevada relevância para proteção do bioma, bem como para sobrevivência 
de povos e comunidades tradicionais.             

Salienta-se que a gestão do território tem ratificado, para a região, uma 
posição na Divisão Internacional do Trabalho que persiste desde a colônia. 
Hoje, dado o contexto de valorização de commodities, como fornecedora de 
bens primários, eleva o grau de especialização da região por meio de políticas 
territoriais, com a instrumentalização do território voltada para a exportação.

Logo, infere-se que o Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC representou uma política de governo que consubstanciou as premissas 
para uma integração aos mercados internacionais, a da economia-mundo, 
articulando as escalas nacional e regional com o mundo, ao promover tanto 
as infraestruturas como ao retirar os obstáculos das frações do capital hege-
mônicos para executar a expansão na região, como é o caso da indústria 
mineral, do agronegócio e da exploração de geração de energia. Para os 
povos tradicionais, a execução da gestão do território materializa expropria-
ção de seus lugares, dos seus meios materiais e simbólicos de reprodução, 
em última instância, colocando em questão ou relegando condições de 
incerteza para suas existências.
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12. O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM FACE DA 
IMPLANTAÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS NO 
ESTADO DE RONDÔNIA

Laura Nisinga Cabral

Eliomar Pereira da Silva Filho

Introdução

No Brasil a gestão do patrimônio arqueológico fica a cargo do 
Governo Federal, conforme o decreto-lei 25 de 1937 que propõe no artigo 
Art. 24:

A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas 
e artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e 
do Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus nacionais 
quantos se tornarem necessários, devendo, outrossim, providências no 
sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, 
com finalidades similares.

A legislação para gestão de bens arqueológicos data de 1961 com a 
lei 3924, decreta que: 

Art. 1º - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer 
natureza existentes no território nacional e todos os elementos que ne-
les se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, de 
acordo com o que estabelece o art. 175 da Constituição Federal.

Nessa lei havia a tentativa de prevenir que se explorem as jazidas de 
calcário provenientes dos Sambaquis1: “Art 3º São proibidos em todo o 

1 Sambaquis são grandes monumentos construídos por povos indígenas no passado, cujos 
materiais de construção foram conchas de moluscos e otólitos de peixes. Estão presentes em 
todas as regiões no Brasil (Deblasis, 2007)



218

território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, 
para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas 
como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, [...]”, 
ou seja, a legislação foi formulada devido a demandas de mercado que 
degradavam monumentos (Funari; Robrahn-Gonzalez, 2008).

A partir de então, outros empreendimentos têm tido a exigência de 
pesquisas arqueológicas no Estado, como pequenas centrais hidrelétricas 
(PCH), obras de estradas, linhas de transmissão elétricas, usinas hidrelé-
tricas (UHEs), adutoras, pontes, entre outras obras que impactam o solo 
(Bertolo, 2014).

A implantação de grandes usinas hidrelétricas na Amazônia é uma 
realidade, o discurso vem através do progresso e chega às comunidades 
tradicionais como perspectiva do desenvolvimento, porém não há de fato 
medidas para que elas se empoderem ou se integrem a esse processo de fato. 

O impacto gerado na população e no meio ambiente por essas gran-
des obras são “mitigados” por medidas socioambientais com o desígnio de 
suprir a ausência dos bens perdidos no processo. Neste capítulo, o foco 
é discutir sobre o patrimônio arqueológico perante os empreendimentos 
Hidrelétricos no Estado e as medidas adotadas para com esse patrimônio 
tomadas pelas Usinas Hidrelétricas (UHEs) de Jirau e de Santo Antônio, 
no que se refere aos materiais arqueológicos (Históricos e Pré-históricos) e 
as comunidades que foram impactados pelas UHEs, analisando as esferas 
de gestão e tensões de interesses entre o ente público e o privado. 

Estado, Federação e material arqueológico

Todo empreendimento, a partir de 1986, quando há acompanha-
mento arqueológico, deve contar com um projeto e o pedido de Portaria 
para a pesquisa, que deve ser solicitado na Superintendência mais próxima 
da área de atividade. E, dentro dos pré-requisitos necessários, exige-se que 
esses acompanhamentos possuam uma instituição de endosso, para onde 
se destinará todo material arqueológico encontrado no empreendimento. 

Caldarelli (2015, p.5) define que o termo Arqueologia Preventiva: 
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Nascida no início da segunda metade do século XX da preocupação 
com as crescentes alterações socioambientais decorrentes da expansão 
dos empreendimentos de infraestrutura num mundo com densidade 
populacional crescente, expandindo-se em progressão geométrica sobre 
a superfície terrestre, é a que mais recursos materiais e humanos passou 
a mobilizar, em especial a partir do último quartel daquele século.

O ente público é o regulador e o responsável pela aplicação/fiscali-
zação das normas aplicadas aos patrimônios2. Esses marcos regulatórios, 
no que concerne ao patrimônio arqueológico, estão associados ainda ao 
entendimento de que arqueologia é meio ambiente. Dentro desse enten-
dimento, obteve-se a “proteção” jurídica relacionada e atrelada, atualmente, 
aos impactos causados pelas obras de construção civil.

As primeiras legislações voltadas ao patrimônio arqueológico estão 
expressas na Lei 3924/61, posteriormente, a Constituição Federal de 1988, 
no artigo 216, que entende como patrimônio Cultural brasileiro todos “os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos dife-
rentes grupos formadores da sociedade brasileira”. 

O enfoque na memória cultural torna-se ainda mais presente na 
enumeração dos bens abarcados: formas de expressão; modos de criar, 
fazer e viver; “criações científicas, artísticas e tecnológicas; obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisa-
gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” 
(BRASIL, 1988). 

Apenas em 1986, com a Resolução 01 do CONAMA (artigo 6º), 
a arqueologia passa a fazer parte das exigências dos processos de licencia-
mento ambiental no item de análises de recursos socioeconômicos.

Art. 6º O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 
seguintes atividades técnicas: I - Diagnóstico ambiental da área de 

2 Destaca-se o significado amplo de patrimônio, perpassando pelo entendimento de que é o 
legado, o bem a ser passado, como o entendido pela Constituição Federal de 1988.
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influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos am-
bientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, conside-
rando: [...] c) o meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os 
usos da água e a sócio economia, destacando os sítios e monumentos 
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de 
dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a poten-
cial utilização futura desses recursos.  [...] (grifo nosso).

A gama de processos em que os materiais arqueológicos estão sob ati-
vidades de resgate gerou a necessidade de se estabelecer parâmetros gerais 
para os pedidos de interferências em sítios arqueológicos (Portaria 07/88 
SPHAN), normatizando os pedidos de interferências, exigindo assim uma 
instituição que se responsabilizasse pela guarda do material e garantias 
financeiras de que as execuções das atividades relacionadas à arqueologia 
sejam concluídas.

Em 1990, a Carta de Lausanne3, entende que “O Patrimônio 
Arqueológico pertence a toda a sociedade humana, sendo, portanto, dever 
de todos os países assegurar que recursos financeiros suficientes estejam 
disponíveis para sua proteção”. Essa Carta define os parâmetros a serem 
adotados, as políticas de conservação, legislação e economia, inventários, 
intervenções nos sítios arqueológicos, preservação e conservação, apre-
sentação, informação, reconstituição, qualificações de profissionais e a 
colaboração internacional que possa garantir a preservação do patrimônio 
arqueológico.

Com a expansão das atividades ligadas aos grandes empreendimen-
tos, em 2002 é publicada a Portaria IPHAN 230, que lança os padrões 
mínimos a serem observados em cada etapa do licenciamento ambiental. A 
Portaria exige uma série de condicionantes na relação empresas-patrimô-
nio, como a delimitação, prospecção, tipos de relatórios para cada etapa das 

3 O Brasil é signatário das Cartas Patrimoniais, cuja importância para a política de manuten-
ção, proteção e restauração se tornou parâmetro para o mundo. O ICOMOS (International 
Council of  Monuments and Sites) e o ICAHM (International Scientific Committee on 
Archaeological Heritage Management) foram as instituições responsáveis pela confecção 
da carta de Lausanne.
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licenças concedidas. Bem como prevê, ainda, as ações de Educação Patri-
monial, que serão integradas aos procedimentos realizados e aplicados nas 
comunidades impactadas pelo empreendimento.

Nesse âmbito, as UHEs de Santo Antônio e de Jirau iniciam seus 
respectivos projetos cumprindo as exigências legais, no que tange ao patri-
mônio arqueológico. São contratadas empresas responsáveis pelos projetos 
de Salvamento dos materiais arqueológicos, assegurando à instituição que 
receberá o material com o devido endosso institucional.

Histórico do Resgate Arqueológico no Licenciamento Ambiental em 
Rondônia

O Estado de Rondônia teve sucessivas levas de tentativas de ocu-
pação territorial (Fearnside, 1989). Juntamente com essa leva de novas 
expectativas e perspectivas trazidas das mais variadas regiões, também vie-
ram juntas os entendimentos e compreensões do que é natureza e do que se 
pode ou não fazer. O ser humano e o ambiente possuem uma relação íntima 
que perpassa a noção de posse e de pertencimento, onde o indivíduo e o 
espaço se fundem e se confundem (Tuan, 1980).

Essas perspectivas externas alteram também as formas de reconhe-
cer os patrimônios locais. Então, numa primeira fase, se estabelecem os 
patrimônios de “pedra e cal”4, os edificados de “valor” nacionalista. Nesse 
exemplo, tem-se no Estado de Rondônia o primeiro tombamento da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 1989 (o tombamento estadual) 
(Bertolo et al., 2013). Esse patrimônio é a base fundadora da cidade de 
Porto Velho, que teve como objetivo principal ser a principal rota de escoa-
mento da borracha proveniente da Bolívia e do Acre, fonte de parte da 
memória da fundação do estado.

A percepção do significado de patrimônio é complexa, perpassa 
desde a herança hereditária ao conjunto de bens públicos até o conjunto 

4 O termo “Pedra e Cal” é utilizado para definir o patrimônio edificado desde a época colo-
nial, que por muito tempo foi considerado como único patrimônio e atualmente é bastante 
debatido (Fonseca, 2005)
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dos saberes de determinados grupos. Porém, todas têm a significância de 
legado. Esse legado é absorvido e repassado nas mais variadas formas. 

Atualmente, o Estado de Rondônia possui, cadastrados no CNSA 
(Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos), 584 sítios arqueológicos his-
tóricos e pré-coloniais. Boa parte desses sítios está ligada aos projetos de 
Arqueologia Preventiva nas áreas dos empreendimentos ligados à geração e 
transmissão de energia elétrica. 

No Mapa 1 estão representadas as localizações destes sítios, mos-
trando que a localização está ligada aos principais rios do Estado, assim 
com o trajeto da principal rodovia (BR 364).

Mapa 1 –  Distribuição dos sítios arqueológicos no Estado de Rondônia.

A descoberta de novos sítios é constante e está, em Rondônia, princi-
palmente, ligada aos empreendimentos de engenharia que, segundo Penin 
(2010), estão ligados à crescente demanda do mercado. E os pedidos de 
autorização de pesquisas ligadas ao licenciamento são expressamente maio-
res do que os pedidos de pesquisas acadêmicas, do quantitativo geral do 
Estado, demonstrando que 78% dos sítios cadastrados estavam ligados ao 
processo de licenciamento (IPHAN, 2018).
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A instalação do canteiro de obras das usinas hidrelétricas teve início 
em 2008, com a UHE de Santo Antônio, e em 2009, Jirau, ambas insta-
ladas no Rio Madeira, na jurisdição do município de Porto Velho, capital 
do Estado de Rondônia, norte do Brasil. Na área de influência das usinas, 
durante as etapas de sua implantação e instalação, foram identificados 136 
sítios arqueológicos, no trecho que vai da Foz do Rio Abunã até a Cachoeira 
de Santo Antônio, a 7 (sete) Km da cidade de Porto Velho.

Os sítios arqueológicos pertencentes ao projeto das duas UHEs 
geraram, aproximadamente, 700 mil fragmentos de material arqueoló-
gico que foi endossado e provavelmente será recebido pela Universidade 
Federal de Rondônia. Os registros permitem demonstrar trajetos, histórico 
das comunidades que ali existiram e ainda existem. Como afirma Santos 
(1977), a construção da forma se dá historicamente, desde o entendimento 
das culturas até a evolução de um solo.

UHE Samuel

No Estado de Rondônia, o primeiro resgate arqueológico a acontecer, 
vinculado ao processo de construção de barragem, foi na Usina Hidrelétrica 
(UHE) de Samuel, cujos trabalhos foram realizados pelo arqueólogo do 
estado Eurico Miller, no início da década de 1980. A construção da UHE 
foi iniciada antes das exigências formais de licenciamentos ambientais, 
trabalho realizado antes da Resolução do CONAMA 01/86, tendo o seu 
salvamento arqueológico extraído aproximadamente 200.000 fragmentos. 
Por ser, o salvamento, anterior à legislação, uma parte do material ficou 
abrigada temporariamente nas instalações da UHE. Hoje, o material esca-
vado já está de posse da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), uma 
vez que a instituição possui na atualidade um curso de arqueologia, que é a 
instituição de guarda, o destino final desse acervo.

UHE Santo Antônio

Essa UHE está localizada a 9 km da cidade de Porto Velho, nas 
proximidades de onde era a antiga vila de Santo Antônio e por sobre a Ilha 
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homônima. Esse empreendimento impactou uma considerável área bem 
próxima da região da igreja de Santo Antônio e da Estrada de Ferro, trecho 
que possui o tombamento reconhecido federalmente. 

Os trabalhos de arqueologia da UHE de Santo Antônio no Rio 
Madeira foram realizados pela empresa Scientia Consultoria Científica, 
que contou com a identificação, delimitação e salvamento dos sítios arqueo-
lógicos das áreas de Impacto Direto (canteiro de obras, vias de acesso, áreas 
de bota-fora), e identificação e delimitação dos sítios nas áreas de Impactos 
Indiretos, computando 44 sítios arqueológicos pré-coloniais, 15 sítios colo-
niais e 16 sítios de petrogrifos5 (Scientia, 2011).

O material arqueológico foi escavado, higienizado, catalogado e feito 
um estudo preliminar dentro do projeto da empresa. As datações do mate-
rial arqueológico variaram de 7.000 anos A.P.6 até ocupações históricas, 
que culminaram com a Vila de Santo Antônio, Estrada de Ferro Madeira-
-Mamoré e processos atuais.

UHE Jirau

Esse canteiro de obras teve início um pouco depois da obra da UHE 
Santo Antônio, localizando-se a aproximadamente 120 km da cidade de 
Porto Velho. A empresa responsável pelos trabalhos de arqueologia foi a 
Documento Consultoria. Nesse empreendimento, foram localizadas 61 
áreas contendo materiais arqueológicos e foram prospectadas todas as áreas 
de impactos diretos da obra, estradas vicinais utilizadas, jazidas, áreas de 
linhas de transmissão, reassentamentos e áreas que ficariam submersas com 
o enchimento do reservatório, da mesma forma que foi realizada na UHE 
Santo Antônio (Documento, 2012).

Por essa obra ficar um pouco afastada da cidade de Porto Velho, 
o laboratório foi montado no distrito de Jaci-Paraná, e posteriormente 

5 Tipo de registro em forma de gravura nas rochas, podendo ser em baixo relevo ou em alto 
relevo.
6 Antes do Presente, forma de se referir cronologicamente a objetos datados, no caso 7.000 
anos é a idade geral do objeto. Em termos do calendário Gregoriano, a mesma idade seria 
aproximadamente 5.000 anos Antes de Cristo.
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mudado para o reassentamento de Mutum-Paraná. A estrutura local con-
tou e ainda conta com laboratório, salas de reserva técnica e de exposição, 
onde recebe visitações; portanto, conta com guias que trabalham no local, 
enquanto a guarda definitiva do material não seja passada para a instituição 
de endosso.

Gestão do Patrimônio Arqueológico

O Estado de Rondônia possui abundante registro arqueológico. 
Mesmo quem não possua o conhecimento catedrático sobre os artefatos 
tem ou teve contato com as “pedras de raio”, “pote de índio” e “Escritas na 
pedra”7. Embora o poder público não tenha ainda conseguido que esses 
bens sejam vistos e apropriados pela comunidade local. Paradoxalmente, 
esses materiais arqueológicos, ao mesmo tempo que possuem contato com 
a comunidade, os seus produtores (comunidades indígenas) são ignorados 
e/ou afastados da existência desses espaços.

O órgão governamental responsável pela gestão desse patrimônio é 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), uma 
autarquia criada para proteger, fiscalizar, promover, estudar e pesquisar o 
patrimônio cultural brasileiro. Os pedidos de autorização para interven-
ções em sítios arqueológicos devem ser encaminhados para esse órgão e 
sucessivamente os relatórios comprobatórios das atividades. O decreto nº 
6844/09, em seu Artigo 20º, diz que:

Às Superintendências Estaduais compete à coordenação, o plane-
jamento, a operacionalização e a execução das ações do IPHAN, em 
âmbito estadual, bem como a supervisão técnica e administrativa dos 
Escritórios Técnicos e de outros mecanismos de gestão localizados nas 
áreas de sua jurisdição...

A primeira atuação do IPHAN em Rondônia ocorre com o tomba-
mento do Real Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, posteriormente 

7 Respectivamente “Lâminas em rochas polidas”, “cerâmicas arqueológicas indígenas” e “pe-
trogrifos”.
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com o processo de tombamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 
e os postos de telégrafos da Comissão Rondon. Porém, o Estado só foi 
ter instalada uma superintendência no ano de 2004, e possui quadro de 
funcionários reduzido, não contando com nenhum arqueólogo na Superin-
tendência estadual.

Do ponto de vista do planejamento e da gestão de patrimônio, em 
especial o arqueológico, a falta de um profissional em arqueologia atrasa 
a avaliação dos projetos locais, tendo que encaminhá-los para a sede do 
Centro Nacional de Arqueologia em Brasília, e em muito prejudica a fisca-
lização efetiva do estado como um todo.

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, o Estado 
de Rondônia possui 19 (dezenove) instituições em seu cadastro. Porém, 
somente 3 (três) instituições podem dar endosso aos projetos de acompa-
nhamento arqueológicos, em conformidade com a Portaria SPHAN 07/88: 
a Universidade Federal de Rondônia, o Museu Regional de Arqueologia 
de Presidente Médici e o Museu de arqueologia do Instituto Federal de 
Rondônia (MAR-IFRO).

Apesar de o museu mais antigo do estado ser o Museu Estadual de 
Rondônia – MERO, criado em 1964 por um decreto estadual com o nome 
de Museu do Território de Rondônia, em sua formação contou com a doa-
ção do acervo pessoal de Ary Tupinambá Penna Pinheiro. Essa coleção foi 
adquirida durante os anos de trabalho que esse médico e etnólogo realizou 
no interior do estado e possui cerca de 2.000 peças de materiais arqueoló-
gicos de acervo faunístico. Embora seu idealizador se esforçasse para dar 
o devido crédito às comunidades indígenas, propondo teorias sobre a dis-
persão das comunidades Aruaques, as políticas públicas da época foram 
veementes em reafirmar a proposição de “reocupação” do estado (proposta 
da “Terra sem homens, para homens sem terras”, do Governo Militar), 
legando, tanto o museu, quanto o conhecimento por ele gerado, ao pata-
mar do exótico e da não identificação com os povos remanescentes de suas 
terras. Por muito tempo o museu permaneceu fechado e cada vez mais invi-
sível para a população local (Fearnside, 1989; Pessoa, 2012). Atualmente, o 
Museu passa por reestruturação e pela tentativa de formalizar um centro de 
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pesquisas, como o idealizado por Ary Pinheiro. No entanto, essa instituição 
até o momento não está plenamente apta a receber outros acervos e conta 
com as reservas públicas para ser gerido e mantido.

O MAR-IFRO foi inaugurado em 2014 como forma de compen-
sação celebrada com um TAC (termo de ajustamento de conduta) devido 
à construção de pequenas centrais hidrelétricas na região. O espaço do 
MAR-IFRO não atende grande demanda de material, podendo apenas 
receber endossos de pequenos projetos.

O Museu Regional de Arqueologia de Rondônia possui um centro 
de pesquisas que aceita dar endosso institucional, desde o ano de 2009. A 
sede do centro de pesquisas fica na cidade de Presidente Médici, porção 
central do estado, e a sua gestão é vinculada à Secretaria de Educação e 
Cultura do município. Esse centro foi construído através de um Termo de 
Ajustamento de Conduta com um empreendimento, e possui sala de expo-
sição, laboratório e reserva técnica (Silva, 2015). Teve sua gênese ligada ao 
aceite de coleções particulares dos moradores da região e o esforço de seus 
criadores em tentar proteger esse acervo. Hoje aceita dar endosso institu-
cional a projetos do Estado.

A outra instituição de endosso do estado é o Departamento de 
Arqueologia da Universidade Federal do Estado de Rondônia que, aten-
dendo às considerações Portaria 07/88, garante que universidades sejam 
consideradas instituições de pesquisa, conforme o Artigo 3º “Parágrafo 
único – para efeito desta portaria, as Universidades e suas unidades des-
centralizadas incluem-se entre as instituições científicas de que trata o 
capítulo III da lei nº 3924/61”. A Universidade Federal de Rondônia possui 
o curso de Graduação em Arqueologia desde 2009, e devido à demanda de 
pedidos de guarda de material, o curso está se estruturando com salas de 
reservas técnicas e laboratórios. Ainda falta uma fundação de apoio para a 
instituição, para que os endossos pagos sejam disponibilizados em recursos 
financeiros; atualmente os projetos que solicitam o endosso institucional 
fazem os devidos créditos em acordos materiais de consumo para campo ou 
laboratório. Nesse sentido, a construção de uma reserva técnica para guarda 
do material arqueológico, como medida compensatória da construção das 
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UHEs do Rio Madeira, deve ser implementada de modo a atender ao pará-
grafo 8º da Portaria IPHAN 230/02:

§ 8º - no caso da destinação da guarda do material arqueológico reti-
rado nas áreas, regiões ou municípios onde foram realizadas pesquisas 
arqueológicas, a guarda destes vestígios arqueológicos deverá ser garan-
tida pelo empreendedor, seja na modernização, na ampliação, no forta-
lecimento de unidades existentes ou mesmo na construção de unidades 
museológicas específicas para o caso.

Essas instituições ainda são poucas para um estado que possui um 
potencial de empreendimentos como o Estado de Rondônia. Recentes 
alterações no processo de licenciamento têm aumentado a demanda por 
mais instituições e/ou mais espaços nas já estabelecidas. Recentes estudos 
preveem a construção de mais 2 UHEs no Estado, uma em estado de fina-
lização dos estudos e outra na fase inicial de estudo (PAC, 2018). 

Considerações finais

Os registros permitem demonstrar trajetos, histórico das comu-
nidades que ali existiram e ainda resistem, como afirma Santos (1977), a 
construção da forma se dá historicamente, desde o entendimento das cul-
turas até a evolução de um solo.

Para entender como as comunidades se organizam no espaço geo-
gráfico, deve-se entender quais processos dinâmicos cercam cada grupo 
envolvido. Mello-Thery (2011) ressalta que a Amazônia, em particular a 
intervenção na morfologia, teve um fator maior nas políticas públicas no 
quesito de determinar áreas da União do que de fato geri-las.

As populações que agora residem na Amazônia têm origens diver-
sas e em tempos variados, formando assim um “palimpsesto” cultural. As 
populações mais antigas, indígenas, são espoliadas de seus lugares e subs-
tituídas por outros grupos de colonizadores, e mais à frente são realocados 
por outros grupos.
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A convivência com o material arqueológico, no Estado de Rondônia, 
ainda é in situ, natural, familiar e pessoal. A partir do momento do “resgate”, 
esses materiais se tornam exóticos e nem sempre recebem o devido valor8 
e passam a integrar outros circuitos de discussão, que, a priori, não deve-
riam ser excludentes um do outro. Quando se fala de material arqueológico 
pré-colonial, se está discorrendo sobre as comunidades indígenas antigas, 
que não existem mais e que não podem estar no papel de item de museus. 
Sendo assim, os materiais arqueológicos, quando resgatados de seus locais, 
tornam-se cada vez mais distantes das comunidades, o que faz questionar: 
qual parcela se beneficia, de fato, desses bens?. 

O material, ao ser encaminhado às universidades, institutos e museus, 
é armazenado e protegido da destruição e degradação natural. Porém, as 
universidades estão cada vez mais distantes e com poucas condições de 
interagir com as comunidades, e poucos são os projetos que ampliam a 
participação popular nesses espaços.

O IPHAN local não possui quadro funcional para desenvolver ações 
efetivas em todo o estado, e as outras estruturas, que deveria haver, são 
ineficientes, como por exemplo a atuação do estado em prevenir e proteger 
o seu patrimônio. Cada estado, cada município deveria conter profissionais 
que pudessem, antes do IPHAN, zelar pelos seus respectivos patrimônios. 
A preservação do patrimônio é uma forma de contribuir com a identidade 
social, porém esse processo tem que ser inclusivo. 

A determinação do que é patrimônio no Brasil ainda é paternalista e 
está fortemente ligada à História Positivista: preserva-se sempre o “passado 
glorioso” em detrimento de todas as outras estruturas formadoras da nossa 
sociedade. Processualmente, as comunidades impactadas por grandes obras 
de infraestruturas e empreendimentos recebem “as medidas mitigatórias” 
dos impactos e são cada vez mais afastadas do Patrimônio Público, pas-
sando assim a fazer parte e a integrar outra comunidade, a acadêmica.

A identidade local se estabelece pelos laços afetivos que se estabe-
lecem no passar do tempo. Não há expectativa de que o patrimônio tenha 

8 O termo valor aqui empregado  faz referência ao sinônimo de estima, apego, afeto, 
conhecimento.
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de fato relevância, se não há o envolvimento efetivo da comunidade local. 
O patrimônio pelo patrimônio nada tem a dizer porque ele narra a história 
passada, mas também fala sobre os grupos que  fizerem esse patrimônio 
ser preservado. Essa relação simbiótica e simbólica entre o patrimônio e a 
população é o que de fato o torna passível de gestão. Sem esses fatores não 
existem as condições de preservação.
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13. HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: O 
REASSENTAMENTO RURAL COLETIVO (RRC). 
VITORIA DO XINGU/PA

Darlene Costa da Silva

Introdução

A construção de hidrelétricas na Amazônia tem sido apresentada 
como indispensável para garantir o crescimento do país. Grandes projetos 
governamentais, assim como a construção da usina hidroelétrica de Belo 
Monte, não visam às transformações sobre os meios de vida das popula-
ções atingidas em relação as suas tradições, seus costumes e seus meios de 
produções. Nesse sentido, o presente capítulo apresenta a dinâmica socioe-
conômica dos reassentados do Reassentamento rural coletivo do travessão 
da 27, município de Vitória do Xingu, com enfoque para a reestruturação 
social e no modo de produção dessas famílias, após serem remanejadas pela 
usina hidrelétrica de Belo Monte no Estado do Pará. O reassentamento 
Rural Coletivo - RRC está localizado na rodovia Transamazônica, muni-
cípio de Vitória do Xingu, sendo esse um projeto elaborado pela empresa 
Norte Energia como forma de compensar as famílias que moravam em 
áreas rurais atingidas pelo reservatório.

A empresa Norte Energia reassentou 28 famílias, contempladas com 
lotes de 75 hectares cada, sendo 15 para uso agrícola e 60 para reserva legal. 
Para os reassentados, foram construídas casas estruturadas com três quartos, 
cozinha com sala e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, 
fossa séptica, rede de energia elétrica, poço artesiano e vias de acesso e 
infraestrutura básica em 28 lotes rurais de 75 hectares cada um, contendo 
todo o reassentamento uma área total de aproximadamente 2,4 mil hectares. 
Conforme pode ser constatado na Figura 1, com a localização do RRC 
elaborada pela Norte Energia.
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Figura 1 – Localização do reassentamento

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.

No projeto para o reassentamento, consta um espaço para lazer; um 
galpão comunitário e campo de futebol, comum a todos reassentados, tanto 
para as 12 famílias do lado esquerdo quanto para as 16 do lado direito, pois 
o RRC foi dividido em duas entradas de acesso, de acordo com a Figura 2.

Figura 2 – Entrada para as duas vias do RRC

Fonte: Imagens Registradas em campo por Darlene Costa da Silva em 2017
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As discussões sobre as mudanças socioeconômicas desses reassenta-
dos perpassam pela consideração de que cada indivíduo teve que (re)fazer 
um espaço de produção, manutenção e resistência de seu antigo modo de 
vida, ao ser assentado em um novo lugar. Para a investigação, a pesquisa de 
campo com a observação direta, registro fotográfico e entrevistas abertas e 
semiestruturadas foram realizadas com os moradores do reassentamento 
RRC, nos quais, no decorrer do capítulo consta a fala dos reassentados, que 
terão suas identidades preservadas.

O fenômeno observado na ciência geográfica permite vislumbrar a 
relação homem ou sociedade (sujeito) e espaço (objeto): os homens produ-
zem historicamente o espaço, fazendo dele um reflexo das ações humanas. 
Contudo, como produto social, o espaço condiciona a práxis dos homens, 
sendo, portanto, reflexo e condicionante. O espaço é aqui entendido como 
processo social, interessando ao geógrafo as diferentes e desiguais produ-
ções do espaço pelos variados agentes sociais (hegemônicos ou não), o que 
leva a pensar que o método dialético, abordado por Sposito (2004, 2010), 
auxilia na compreensão do sujeito e objeto de forma intrínseca; o sujeito se 
constrói e se transforma e, ao mesmo tempo, o espaço influencia as ações do 
sujeito que é fruto do trabalho humano. 

As transformações no modo de vida dos reassentados

Ao elaborar os Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais, a 
empresa deve apresentar um plano das alternativas de remanejamento das 
famílias cujas terras serão atingidas com a construção de uma usina hidre-
létrica. A apresentação desse plano é necessária para a concessão da Licença 
Prévia, através da qual o órgão licenciador atesta a viabilidade ambiental do 
empreendimento, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. O referido plano 
deve incluir um programa de reassentamento da população que preveja não 
apenas instalações físicas e equipamentos sociais, mas também apoio téc-
nico e financeiro e outras providências que visem assegurar, a médio prazo, 
a integração social e a auto sustentação econômica dos reassentados.



236

As comunidades rurais diretamente atingidas pelo reservatório têm 
reservado o direito garantido à indenização com a carta de crédito ou, como 
neste caso, com uma área no Reassentamento. O projeto de reassentamento 
rural coletivo foi criado com o intuito de propiciar, às famílias afetadas, 
condições que permitam sua reprodução social e econômica. No entanto, 
o deslocamento das comunidades que residiam e trabalhavam nas áreas de 
implantação da usina nos revela um conflito de interesses.

Se, de um lado, a produção de energia é fundamental para os avan-
ços tecnológicos nas sociedades em desenvolvimento e que necessitam 
de melhorias na qualidade de vida, por outro lado, há as populações nas 
áreas atingidas e reassentadas para uma área de atividades pertencentes 
a pecuaristas, sendo necessário o reordenamento territorial no Traves-
são dos 27km da Rodovia Transamazônica, no município de Vitória do 
Xingu. A adaptação nessa nova área requer a recriação de espaços onde 
esses reassentados possam ter meios e formas de reestabelecer o resgate 
de seus costumes, suas técnicas e suas práticas do antigo território, conec-
tados às novas técnicas e práticas, experiências que adquiriram ao longo 
desse processo, tanto para fins produtivos quanto para fins de moradia e 
de desenvolvimento dos reassentados. 

Nesse sentindo, Santos (2008) afirma que as experiências vividas 
ficam para trás e a nova residência obriga novas experiências. Trata-se de 
um embate entre o tempo da ação e o tempo da memória.

A Agricultura Familiar: Principal fonte de desenvolvimento 
socioeconômico e cultural dos reassentados

O Território foi transformado e organizado pela usina de Belo 
Monte, onde os reassentamentos nos lotes se deram de forma diferen-
ciada, tendo em vista que nem todas as famílias foram reassentadas nos 
mesmos períodos, pois esse processo de readaptação deu-se de forma desi-
gual. Para Cavalcante (2012), é desse modo que o território se transforma, 
tecnifica-se, (re)organiza-se e se (re)funcionaliza. A área indicada para o 
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reassentamento RRC/travessão km 27 foi (re)funcionalizada para receber 
as famílias remanejadas do entorno do reservatório da hidrelétrica.

As famílias receberam, como benefícios, a Assessoria Técnica Social 
e Ambiental (ATES), por um período de três anos, com acesso a linhas 
de crédito para a agricultura familiar, com organização da Norte Energia. 
Os relatos dos entrevistados e os registros fotográficos (Figuras 3) dão 
conta da estrutura para a produção e adequação à nova rotina diária, em 
que alguns tiveram êxitos em suas novas terras, conseguiram produzir de 
maneira “adequada e satisfatória” e outros nem tanto, devido às dificul-
dades encontradas. Nas reflexões feitas por Silveira (2011), afirma-se que 
o território usado se configura pelos objetos e ações, sinônimo de espaço 
humano, espaço habitado, estando esse em constante transformação pelos 
agentes, sejam eles as empresas, instituições, indivíduos, independente-
mente da heterogeneidade de poder entre eles.

Figura 3 – Estrutura de auxílio à produção dos reassentados (Galinheiro, 
Produção de milho e estufa)

Fonte: Imagens Registradas em campo por Darlene Costa da Silva em 2017

A agricultura é incentivado para que as famílias continuem a desen-
volver as atividades como faziam no lote anterior, onde o entrevistado “A” 
afirma que cultivavam o milho, o cacau, a banana, o mamão, o maracujá e 
mandioca, utilizando as práticas e técnicas de plantio rudimentares, pois 
tanto a plantação quanto a colheita eram e continuam sendo feitas manual-
mente, pelos próprios agricultores, o que garante a continuação do sustento 
da família. 

De acordo com os moradores remanejados, eles teriam direito a esco-
lher apenas duas formas de produção entre agricultura, criação de galinhas 
ou peixes. Porém, de fato nem todos tiveram esse direito de escolha, como 
é o caso do entrevistado B, que informou que, em seu lote anterior, tinha 
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atividades voltadas à pecuária, produção de peixes em tanque e a agricultura 
do cacau. Observa-se, em seus relatos, que esse agricultor teve que optar por 
uma atividade que foi um tanque de peixes, porém no relato deixa claro que 
isso não foi possível. 

Nós escolhemos o tanque, mas disseram que aonde que era para ser 
o tanque não podia fazer, que era uma tal APP, nós queríamos fazer 
bem aí, perto. ‘Não mais bem aí perto não pode porque todo mundo 
vai roubar, todo mundo vai mexer’ e falamos, não já que tem a água lá 
em baixo vamos jogar a água encanada, demos essa ideia, entraram de 
acordo. (Entrevistado B, 2017)

As dificuldades de adaptação são evidenciadas quanto às possí-
veis formas de produção no reassentamento. A atividade da agricultura, 
embora incentivada com o fornecimento de mudas de cacau, banana, 
mandioca, milho, macaxeira para plantio, porém, tem dificuldades em 
sua produção porque a área era uma antiga fazenda, na qual havia inten-
sas atividades pecuaristas e ainda se encontra com capim da pastagem.  
A assistência do ATES, que é responsável por viabilizar o veneno para 
conter o avanço dessa antiga pastagem, disponibiliza de forma lenta, do 
mesmo modo da distribuição dos animais para criação e as mudas para o 
cultivo de produtos alimentares.

Nesse sentido, Haesbaert (2004) contribui quando diz que o territó-
rio pode ser concebido como a imbricação de múltiplas relações de poder, 
do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais 
simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. O que implica 
nas particularidades da vivência de cada indivíduo com o território. Fato 
confirmado com os relatos dos entrevistados, ao afirmarem que a assistência 
não condiz com o que se tem no projeto básico do reassentamento, que é 
a garantia da manutenção e assistência às famílias devem ser garantidas 
para o sustento e exploração econômica dos reassentados. Não obstante, 
observa-se o distanciamento de garantia dos direitos dos atingidos e pela 
conservação do meio ambiente. A construção da usina de Belo Monte 
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alterou consideravelmente o modo de vida dessas famílias reassentadas e, 
diante do processo de modificação, pouco foi feito para amenizar os impac-
tos ocasionado por essa usina.

O sentimento de pertencimento e dificuldades do novo território.

As famílias expropriadas pela construção da UHE Belo Monte pos-
suíam uma relação direta com a terra e com o rio. O rio proporcionava 
alimento como peixes, o bem-estar do microclima à beira do rio, a sombra 
das árvores em dias quentes e um meio de locomoção.

A maioria dos moradores tinha parentes próximos ao local de 
moradia, o que fazia parte do construto de suas identidades culturais 
comuns entre os indivíduos. A perda de seus territórios, suas moradias, de 
suas relações sociais, de sua renda e a falta do recurso natural nas mesmas 
condições são características da nova realidade dos reassentados. Rezende 
(2002) explica que o aspecto simbólico do indivíduo atingido por um 
empreendimento hidrelétrico não é citado dentro do processo de licen-
ciamento ambiental. Tais aspectos são caracterizados pelo autor como um 
dano imaterial, que afeta bens incorpóreos das pessoas, como seus senti-
mentos, afetividade e seu psíquico. 

Não há, portanto, uma forma real de compensar os danos imate-
riais, algo que é subjetivo para cada um desses indivíduos. Para Silva e 
Silva (2012), as hidrelétricas são projetos que visam à apropriação e à 
reprodução do espaço sob uma ótica lucrativa e exploratória dos recursos 
naturais. Nessa condição, ignoram as populações que ali vivem e possuem 
vínculo imaterial com a área a ser impactada, embora se mencionem os 
impactos sociais ocasionados pela construção de um empreendimento 
hidrelétrico pelo deslocamento compulsório, que se caracteriza pela frag-
mentação das relações de pertencimento dos impactados com o seu lugar 
de moradia e com os elementos que fazem parte do seu modo de vida. A 
ruptura dos laços afetivos e culturais estabelecidos, nas áreas diretamente 
afetada pelo barramento e criação do reservatório da UHE Belo Monte, 
não é mensurável, porém, é perceptível.
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As mudanças que afetaram os moradores do RRC, quanto aos bens 
imateriais, como a relação direta com o rio, que é a primeira a ser modifi-
cada, foi constatada na fala dos entrevistados, como é o caso do identificado 
como “A”.

Me deixou saudades de comer ovos de tracajá, pacu gordo... Saudades 
de andar de barco, pescar só para comer mesmo. Eu ainda tenho von-
tade de ter minhas coisinhas, meu barco, meu motor, passear no rio, 
pescar, tomar banho, pegar uma praia (Entrevistado A, 2017).

Dessa maneira, os reassentados expressam a tristeza pela desconsi-
deração dos direitos simbólicos dos atingidos por barragens; o Consórcio 
Construtor não leva em consideração a perda dos seus elementos imate-
riais. Nesse sentido, Fearnside (2011) afirma que, muitas vezes, o Governo 
acredita estar retirando as pessoas de uma condição ruim e levando-as ao 
progresso, em razão da construção de uma barragem. O autor, contudo, 
garante que as hidrelétricas geram mais pobreza e têm significativos impac-
tos negativos tanto sobre a população humana como sobre o meio ambiente.

O entrevistado “C” relata sua vida antes da UHE Belo Monte, com 
pesar em sua fala pelas perdas sofridas, principalmente pela relação com o 
Rio Xingu.

O que não tem aqui é um rio pra nós banhar, a não ser aquelas pontezi-
nhas que vocês viram ali, mas... Hoje nós não temos, sabe o que que é, 
a mudança? ... aqui ... não tem aqui é um igarapé pra cada pessoa, igual 
nós tínhamos uma barragenzona lá e aqui nós não temos (Entrevistado 
C, 2017).

O entrevistado relatou em seu depoimento que, quando chegou no 
RRC/travessão km 27, ele utilizava o canal do rio Xingu próximo ao seu 
lote para pescar e tomar banho, no entanto, foi proibido pela empresa Norte 
Energia de utilizá-lo para quaisquer fins, causando mais uma vez o rom-
pimento dos laços com o rio. Apesar de existir um igarapé chamado de 
igarapé Jóa, atravessando o RRC o mesmo não passa nas proximidades de 
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todos os lotes. Além de tudo, grande parte dos igarapés pertence ao sítio 
ecológico1, e a maior parte dos reassentados não podem fazer nenhum tipo 
de uso, como faziam anteriormente, como a pesca ou caça, muito utilizada 
pelos nativos da Amazônia.

O (re)fazer dos reassentados no novo território

Território é uma arena de disputa pelo poder, por alguém ou algum 
organismo que domina uma área. Nesse cenário, o Consórcio Construtor 
de Belo Monte permite essa análise quando se observa, nas relações de 
agentes sociais, econômicos e políticos, quem ou o que exerce posição de 
comando. Conforme as análises de Sack (1986), Haesbaert (2004), Saquet 
(2004) e Santos (2005), o conceito de território se tornou mais complexo e 
abrangente, estando relacionado ao uso, à apropriação do espaço, às relações 
sociais, políticas, econômicas, culturais, de poder e de controle. 

No território onde foi instalada a hidrelétrica de Belo Monte, essa 
disputa pelo poder se impõe no uso e apropriação do rio para geração de 
energia, com a ação de novos atores territoriais que preconizam o lucro 
e o crescimento econômico, caracterizando o movimento do capital no 
território. Com isso, modifica de forma abrupta a vida das populações 
do entorno, os quais são compulsoriamente retirados e reassentados em 
novas áreas, embora, para alguns reassentados, a moradia atual é supe-
rior à anterior, possui boa estrutura, diferente da antiga morada (Figura 
4), comparando com o tipo de moradia encontrada nos bairros urbanos 
construídos em Altamira.

1 O sítio arqueológico é ocupado por dois lotes dentro do reassentamento, motivo pelo qual 
só tem vinte e oito reassentados.
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Figura 4 – Estrutura de Casas para os reassentados

Fonte: Imagens Registradas em campo por Darlene Costa da Silva em 2017

Essa nova configuração, no modo de vida desses reassentados, gerará 
espaços de conflitos, choques de culturas e de interesses. Há sobreposição 
de interesses em relação aos hábitos, costumes e perspectivas dos sujeitos 
locais, evidenciando o que Raffestin (1993) argumenta sobre o território, 
que é o espaço apropriado pela relação de poder, encontrado em todos os 
níveis das relações sociais.

Com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, os reassentados 
receberam do consórcio estrutura mínima para se refazerem, no entanto, 
nem todos reassentados conseguiram manter e continuar as atividades 
oferecidas pelo projeto do consórcio Belo Monte. As estratégias de pro-
dução material e reprodução social desses reassentados foram baseadas no 
conhecimento da terra, nas redes informais elaboradas nos novos territó-
rios, na produção de autoconsumo e no trabalho familiar. Outros exemplos 
de reprodução são os pequenos comércios, casa de farinha particular, venda 
de artesanato, trabalho de costura, trabalho assalariado, trabalho autônomo, 
como de pedreiro, trabalhador braçal.

A construção de suas bases materiais nos novos territórios ocupados 
reforça a importância de compreender a lógica de reprodução social. Por 
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isso, é cada vez mais urgente olhar para a realidade desses reassentados 
através dos seus saberes, costumes, tradições, regimes particulares de uso 
e gestão de recursos, enfim, seus modos de ser, viver e fazer. O saber local 
continua invisível e indecifrável aos olhos daqueles que elaboram os proje-
tos de desenvolvimento da Amazônia.

Considerações finais

A pesquisa evidencia que os afetados pela UHE Belo Monte viviam 
felizes às margens do Rio Xingu, apesar das dificuldades por eles relata-
das. Eles sentiram não só a perda dos recursos que o rio fornecia (a água, 
o alimento, o lazer, locomoção) para eles, mas também todo o sentimento 
de pertencimento em relação ao local perdido pela construção da UHE 
Belo Monte. 

Evidenciou-se a necessidade dos reassentados pela busca de meca-
nismos que, efetivamente, concedam aos afetados uma vida de bem-estar, 
respeitando tanto seus direitos materiais quanto imateriais, da mesma 
forma que buscamos considerar o valor intrínseco (existência) da natureza.

Nas argumentações expostas pelos afetados, fica evidente que os 
benefícios econômicos oferecidos pelo Consórcio Construtor Norte 
Energia para compensar as perdas não refletiram em bem-estar para os 
reassentados.

Ao passo em que grandes projetos se instalam em determinadas loca-
lidades, há uma desorganização dos costumes cotidianos das famílias locais. 
UHE Belo Monte impôs novas dinâmicas socioespaciais para as famílias 
do RRC, ao reorganizar um espaço desconhecido para as famílias afetadas 
pelo empreendimento. Buscaram-se novos meios de se organizarem, novas 
estratégias, novas formas de se relacionarem com o meio. Houve a necessi-
dade de se recriarem em um novo território, no qual ainda não há laços de 
ligação firmes o suficiente, pois algumas famílias que não conseguiram lidar 
com as novas dinâmicas socioespaciais partiram para novos territórios, em 
busca de se reorganizarem em territórios novos, porém, mais parecidos com 
o antigo território abrigo.
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