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RESUMO 

 

A Amazônia tem apresentado pressões sociais e ambientais decorrentes do tipo de 
matriz energética investida no país. A geração de energia por meio de hidrelétrica, 
se deve ao abundante volume hídrico e projeções já desencadearam no governo 
militar. A expansão da construção dessas obras na Amazônia tem trazido à região 
um cenário conflituoso para as populações tradicionais. A geração de energia por 
meio de hidrelétrica se deve ao abundante volume hídrico e projeções já 
desencadearam no governo militar. A expansão da construção dessas obras na 
Amazônia tem trazido à região um cenário conflituoso para as populações 
tradicionais. Nesta perspectiva, o objetivo proposto foi analisar quanti-
qualitativamente os impactos na cadeia produtiva de extrativista associados ao 
processo de planejamento de instalação da hidrelétrica em Cachoeira Porteira, 
inclusive com perdas de serviços ecossistêmicos pela pressão nas áreas de 
castanheiras (Bertholletia excelsa), no município de Oriximiná, Pará. A metodologia 
qualitativa foi utilizada para obtenção de um diagnóstico documental no período 
entre 1950 a 2014. As entrevistas estruturadas foram realizadas com 40 extrativistas 
remanescentes do período de instalação de empresas sediadas em Cachoeira 
Porteira, bem como documentos da época que retratam o processo histórico da 
venda de área privada em 1961, além de relatos de familiares ao confirmar a 
desapropriação na área em que a hidrelétrica seria instalada. Em rodadas de 
conversas, entrevistas, visitas de campo, análise de mapas e registros da época 
foram realizados recortes temporais para estabelecer indicadores de impactos, 
principalmente nas populações extrativistas instaladas na área planejada para 
instalação da hidrelétrica. Os resultados apontaram que as populações tradicionais 
como extrativistas tiveram que migrar outras áreas distantes, comprometendo 
inclusive a cadeia produtiva da castanha. Ao longo desses anos os extrativistas foram 
se consolidando e formando comunidades que hoje vivem da pesca, da agricultura 
de subsistência, como fonte alternativa de renda, mas a economia principal desses 
extrativistas vem das colheitas de Castanha-da-amazônia, durante os meses de 
safra. Os castanheiros passam cerca de dois meses (janeiro e fevereiro) coletando 
castanhas na floresta, sendo fevereiro o mês com maiores registros de produção. 
Com a mudança para as localidades de Arrozal e Nova Amizade os impactos 
ocorreram tanto no aspecto social pela separação de amigos e parentes; cultural, 
devido à necessidade de mudanças de hábitos pela impossibilidade de 
confraternização em períodos festivos; econômico em decorrência de redução de 
mão de obra e distância das áreas de coletas que impactou no potencial produtivo 
devido às  dificuldades logísticas e vulnerabilidades as intempéries nas corredeiras; 
e político, por não terem sido consultados no processo de planejamento de 
expansão da matriz energética na Amazônia. Houve perdas de serviços 
ecossistêmicos prestados pelas castanheiras em provisão, regulação, suporte e 
cultural.  

 
Palavras-chave: Hidrelétricas na Amazônia. Geração de energia elétrica. Cachoeira 

Porteira. Oriximiná-PA. 
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ABSTRACT 

 

The Amazon has presented social and environmental pressures arising from the type 
of energy matrix invested in the country. The generation of energy by means of 
hydroelectric, due to the abundant water volume and projections have already 
triggered in the military government. The expansion of the construction of these 
works in the Amazon has brought to the region a scenario conflicting for the 
traditional populations. The hydroelectric power generation is due to the abundant 
water volume and projections already triggered in the military government. The 
expansion of the construction of these works in the Amazon has brought to the 
region a scenario conflicting for the traditional populations. In this perspective, the 
proposed objective was to analyze quantitatively the impacts on the extractivist 
productive chain associated to the installation planning process of the Cachoeira 
Porteira hydroelectric plant, including losses of ecosystem services due to the 
pressure in the areas of chestnut trees (Bertholletia excelsa), in the municipality of 
Oriximiná, Pará. The qualitative methodology was used to obtain a documentary 
diagnosis in the period between 1950 and 2014. The structured interviews were 
carried out with 40 extractivists remaining from the period of installation of companies 
headquartered in Cachoeira Porteira, as well as documents of the time that portray 
the historical process of the sale of private land in 1961, and reports of relatives 
confirming the expropriation in the area where the hydroelectric would be installed. In 
rounds of conversations, interviews, field visits, analysis of maps and records of the 
time, temporal cuts were made to establish indicators of impacts, mainly in the 
extractive populations installed in the planned area for the installation of the 
hydroelectric plant. The results pointed out that the traditional populations as 
extractivists had to migrate other distant areas, compromising even the production 
chain of the chestnut. Throughout these years the extractivists have been 
consolidating and forming communities that now live from fishing, subsistence 
agriculture, as an alternative source of income, but the main economics of these 
extractivists comes from the Amazonian Chestnut harvests during the harvest 
months . Chestnut trees spend about two months (January and February) collecting 
chestnuts in the forest, with February being the month with the highest production 
records. With the change to the localities of Arrozal and Nova Amizade, the impacts 
occurred both in the social aspect through the separation of friends and relatives; 
cultural, due to the necessity of changes of habits by the impossibility of fraternization 
in festive periods; due to the reduction of manpower and distance from the collection 
areas that impacted on the productive potential due to the logistical difficulties and 
vulnerabilities of the inclemencies in the rapids; and political, because they were not 
consulted in the process of planning the expansion of the energy matrix in the 
Amazon. There were losses of ecosystem services provided by chestnut trees in 
provision, regulation, support and cultural. 
 
Keywords: In the Amazon. Generation of electric energy. Cachoeira Porteira. 
Oriximiná-PA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia nas últimas décadas, tem sido palco de intensas intervenções, 

sobretudo por projetos de infraestrutura que se inicia antes da instauração do 

governo militar.  

As intervenções se intensificam nos 60 anos, a partir do início de programas 

voltados a integração da região com outras áreas no Brasil, com destaques, para a 

abertura de Rodovias. Como estratégia para fomentar os programas de 

desenvolvimento da região, no governo militar favoreceu a Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), fortaleceu e criou órgãos e instituições 

capazes de ampliar a capilaridade das políticas públicas que em última análise 

promoveram a demarcação do território que hoje engloba a área da Amazônia Legal.   

Paralelo a abertura de estradas na década de 1960, a descoberta e 

exploração de minérios compõe a dinâmica econômica e do início da atividade 

agropecuária. Na década de 1970 a Amazônia passa a ser prioridade no governo 

militar ligado a estratégia de atrair agricultores do Centro-Sul e do Nordeste 

brasileiro para ocupar a área, o que resultou na, extração de riquezas minerais do 

potencial madeireiro, e grandes fazendas de criação de gado extensivo, na região. 

Desde a década de 80, inicia um processo crescente de implantação de 

hidrelétricas na Amazônia. Entre 1984 e 1989 duas grandes hidrelétricas entraram 

em funcionamento, a de Tucuruí, no estado do Pará e Balbina, no Amazonas. Todas 

essas grandes obras, fomentaram transformações em sua dinâmica social e 

territorial na Região. 

 Neste contexto, e atualmente com notícias frequentes sobre a inclusão de 

Cachoeira Porteira no plano de expansão de hidrelétricas no estado do Pará, que 

estão centrados as discussões neste trabalho de dissertação. Dentre os impactos 

Bcausados na implantação de hidrelétricas, o deslocamento populacional é o mais 

conflituoso, uma vez que as relações de pertencimento se tornam ameaçadas, 

principalmente aos nativos da região, como indígenas quilombolas, ribeirinhos, entre 

outros que compõe a dinâmica territorial 

A área de estudo, está localizada a noroeste do Pará, no município de 

Oriximiná, área onde possui em seu entorno, comunidades quilombolas e povos 

indígenas, além de ribeirinhos que residem ao longo do Alto Trombetas. 

Historicamente a população local vivem basicamente como extrativistas, na coleta 
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de castanha-da-amazônia. Assim, os quilombolas tornaram castanheiros que 

comercializavam com os atravessadores (regatões) que, por sua vez, transportavam 

e revendiam a castanha no município de Óbidos. 

No contexto dessas políticas públicas na Amazônia, as consequências 

socioambientais têm sido complexas, inclusive decorrentes de mudança de 

populações tradicionais, perdas de santuários ecológicos, de espécies da flora e da 

fauna, extermínios de áreas consideradas dormitórios e de reprodução da ictiofauna, 

diminuição das espécies endêmicas, lagos e igapós extintos, belezas cênicas, entre 

outros.  

Partindo desta premissa, constata-se, que a região já possui estes problemas 

que interferem no local e na comunidade que ali sobrevivem. Por isso,  os danos 

causados serão maiores a atingir a todos que fazem parte deste território  até a 

presente data, a hidrelétrica ainda não se materializou  pelo fato de se tratar de 

quilombolas remanescentes de quilombos extrativistas historicamente que parecia 

estar no esquecimento e recentemente voltou a fazer parte das notícias frequentes 

de instalação de uma hidrelétrica em Cachoeira Porteira, por se tratar de uma forte 

ameaça a violação do direito de ir e vir, sobretudo das populações tradicionais, na 

região. Neste sentido, o objeto é analisar dentro do quadro de expansão de 

hidrelétrica na Amazônia, o potencial impacto no extrativismo da castanha 

(Bertholletia excelsa) em Cachoeira Porteira, Oriximiná, Pará. 

Além disso, para alcançar o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: analisar o potencial extrativista da castanha na Amazônia; 

identificar alguns impactos associados ao plano de instalação da hidrelétrica de 

Cachoeira Porteira, em Oriximiná, Pará; levantar dados e informações na cadeia 

extrativistas de castanha da Amazônia, no município de Oriximiná; Destacar a 

cadeia produtiva da castanha como estratégia; avaliar os impactos com o 

planejamento de instalação da hidrelétrica em Cachoeira Porteira; Caracterizar 

possíveis perdas de serviços ecossistêmicos prestados pela Castanheira em 

decorrência do desmatamento com a implantação do canteiro de obras para instalar 

a hidrelétrica em Cachoeira Porteira a qual  comprometerá a cadeia extrativista de 

Castanha- da- Amazônia, em  Oriximiná, grande produtor e exportador nacional.  
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Assim sendo, foram estabelecidas questões norteadoras como: Existe registro 

que expressa a manutenção ou perda de padrões na vegetação em Cachoeira 

Porteira devido as ameaças de instalação da hidrelétrica? É possível identificar a 

possíveis pressões quanto a manutenção de castanhais nativos na área de 

expansão da hidrelétrica de Cachoeira Porteira em Oriximiná?  

Este trabalho encontra-se estruturado pelo referencial teórico, metodologia, 

resultados e discussões e conclusões. O referencial teórico aborda os seguintes 

tópicos: histórico e as transformações territoriais em Cachoeira Porteira, planos de 

expansão de Hidrelétrica em área no Oeste do Pará, a importância da Castanha-da-

Amazônia (Bertholletia excelsa) prestando importantes serviços ecossistêmicos às 

populações e áreas legalmente protegidas no município de Oriximiná. 

Já a metodologia discorre sobre a área de estudo, as extrativas de Cachoeira 

Porteira e seu entorno e avaliações espaço-temporal de potenciais forçantes de 

mudança no município de Oriximiná, tendo como área de interesse Cachoeira 

Porteira. 

Os resultados e discussões o trabalho apresenta visão geral da matriz 

energética na região, comparativo da inversão populacional rural/urbano entre os 

aos de 1970 a 2014, extrativistas de castanha da Amazônia no contexto de busca de 

implantação da hidrelétrica em Cachoeira Porteira, evidencia de impactos causados 

com o plano de instalação da hidrelétrica em Cachoeira Porteira, Oriximiná e 

mudanças no padrão de áreas com floresta entre 2004 a 2014.  

 Por fim, a pesquisa disponibiliza as conclusões acerca do que foi constatado 

ao longo dessa construção sobre a hidrelétrica e seus possíveis impactos ao 

extrativismo da castanha em Cachoeira Porteira, Oriximiná, PA.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Histórico de Cachoeira Porteira 

 

A história de Cachoeira Porteira nos remete a poucos relatos e fatos 

históricos.  A Cachoeira está localizada no alto do rio Trombetas em proximidade 

com à foz do rio Mapuera em Oriximiná, dentro da Floresta Estadual do Trombetas, 

distanciando-se em linha reta aproximadamente 150 km da sede municipal de 

Oriximiná, 400 km de Manaus (AM) e a 954 km de Belém (PA). 

O histórico aponta que o primeiro contato com a localidade e com a 

população do rio Trombetas foi no século XVIII. Os registros remetem ao Frei 

Francisco Manços, religioso da Piedade que viajou neste rio no período de 1725 e 

1727, segundo registros: 

 

O Rio das Trombetas dezemboca no das Amazonas junto da fortaleza e 
prezidio dos Pauxis; de cuja boca thé a primeira caxueira, e rio do Athaná, 
gastamsse doze dias: e dahi por diante sempre o vam acompanham o por 
toda a may delle as innumeraveis caxuheiras e roxas mui asperas e 
cautelozas, de tal sorte que he impossivel entendimento humano poder 
explicar com palavras o furor dellas e o perigo a que se expõe quem as 
passa, todo juntamente vay composto de ilhas, e de incomquistaveis 
muralhas que o atravessam, sem ser pocivel poder creatura humana 
navegar em partes por elle: vay o sempre acompanhando os certões e 
terras do gentio guerreiro (MANÇOS, 1903, p. 41). 

 

Mais adiante, Freire Manços, assim como outros missionários cumpriam a 

missão de evangelizar os diversos povos que habitavam aquela região. E neste 

trabalho alguns habitavam localidades bem próximas a Cachoeira Porteira. Porém, a 

mesma primeiramente foi denominada por Frei Carmello Mazzarino de Cachoeira 

São Miguel Arcanjo, devido a alguns acidentes geográficos ao seu redor.  

Já para os “mocambeiros”1 a denominação dela sempre foi e será Porteira e 

não acreditam em um acidente geográfico como o Frei Mazzarino expôs em seus 

diversos relatos. Para estes sujeitos o limite entre a cachoeira e o Igarapé São 

Miguel Arcanjo separa o “mundo escravista do mundo livre” de sua população 

(FARIAS JUNIOR, 2016).  

Na perspectiva da Associação dos Moradores da Comunidade Remanescente 

de Quilombo de Cachoeira Porteira (AMOCREQ-CPT), a denominação da Cachoeira 

                                                
1 Constituem o repertório classificatório sobre as unidades sociais organizadas a partir da fuga para o 
rio Trombetas. 
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vem do fato de que o “homem branco” quando chegava a Amazônia costumava 

capturar o homem negro, o qual o primeiro não conseguia passar devido o furor das 

imensas cachoeiras, por isso, eram consideradas as “porteiras” da qual só os negros 

poderiam passar. Daí a nomenclatura Cachoeira Porteira. 

Atualmente, existem cerca de 20 comunidades quilombolas na região, as 

quais foram criados por escravos que fugiram das plantações de cacau. Porém, 

nesta localidade residem também povos indígenas. Recentemente, em 3 de março 

de 2018, a comunidade quilombola adquiriu o título de domínio territorial, onde o 

mesmo reitera que 225 mil hectares pertencem a estas famílias que lá residem e são 

remanescentes de quilombos.  

 

2.2 Transformações territoriais em Cachoeira Porteira 

  

Ao considerar os fundamentos epistemológicos, no contexto de ciência, 

relacionada ao homem e o local em que vive, Elias (2002) ressalta as contribuições 

teórico-metodológicas de Milton Santos, pois em suas obras deixaram um legado em 

que homem-sociedade é o agente-sujeito fundamental da sua dinamização.  

Em uma delas com o título “Por uma geografia Nova”, Santos (1978, p. 122-

171) diz que:  

 

O espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. Eis a 
razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma em 
todos os lugares. [...] O espaço por suas características e por seu 
funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela 
seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o 
resultado de umas práxis coletivas que reproduz as relações sociais, [...] o 
espaço evolui pelo movimento da sociedade total.  

 

Para Vilas Boas (2015) as contribuições de Raffestin (1993), sobre a divisão 

tripartite na geografia política destacam a importância dos estudos que consideram a 

população, o território e os recursos naturais. Assim, os conflitos que envolvem as 

disputas por um território possuem no seu escopo o envolvimento da população que 

conserva principalmente os recursos ali existentes, a demografia é apresentada 

como um instrumento de poder, pois o saber local torna-se elemento forte no 

processo de dominação.  
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Desse modo, para o autor aludido o território é visto sob a ótica de que a 

relação do homem e seu espaço são desencadeados pelo poder que um exerce no 

outro. Porém, ele assevera que “o território se forma a partir do espaço, é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 

programa) em qualquer nível” (RAFFESTIN, 1993, p. 50). Diante disto, ele definiu o 

território como: 

 
O território [...] é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. 
O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os homens 
constroem para si (RAFFESTIN, 1993, p. 50). 

 

Na categoria de análise geográfica, o território representa o poder e objeto de 

disputa entre as nações, onde seus recursos são os principais pontos de disputa 

(LACOSTE, 1988) que também estão no contexto geopolítico, conforme, destaca 

Becker (1995).  

Além do mais, Becker (1995) discorre que o território é uma área que se 

estrutura socialmente, a qual se reconstitui de controvérsias de cada sociedade. 

Assim, “a territorialidade corresponde às relações sociais multidimensionais, ou seja, 

efetivadas em diferentes situações da vida cotidiana” (SAQUET; CICHOSKI, 2012, p. 

7). 

Complementando os autores supracitados afirmam que: 

 

[...] o território é compreendido, assim, como um espaço de gestão efetivada 
por diferentes agentes e processos sociais, envolvendo, evidentemente, o 
Estado, as novas tecnologias, as empresas e os movimentos sociais. O 
Estado não é a única escala de poder, existem novos processos 
geopolíticos, econômicos e ambientais que revalorizam o território. São 
processos apreendidos numa perspectiva de geografia histórico-crítica e 
relacional (SAQUET; CICHOSKI, 2012, p. 11). 

 

Assim, entende-se que as questões que se ligam ao território não partem que 

exclusivamente do Estado ou do seu paisagismo, mas sim de outros mecanismos 

que intercalam a sociedade inserida nele, tais como: desenvolvimentos ambientais, 

sociais e econômicos. Portanto, o território depende do cenário vivenciado por ele.  

Reafirmando esta concepção Rafesttin (1993) e Camargo (2009) apud 

Cavalcante (2012, p. 8) “o território neste sentido constitui a base das reflexões 

estabelecidas no trabalho, pois não é apenas um espaço físico com elementos 
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naturais que compõem a paisagem, ele é a expressão das interações que os atores 

protagonizam”.  

Ademais, para Cavalcante (2012), as questões ligadas ao território dependem 

da situação vivenciada pela sociedade no âmbito social e econômico, o qual este 

último dependerá das relações de poder exercida pelos envolvidos no mesmo. A 

respeito das relações de poder temos a seguinte afirmativa: 

 

[...] a apropriação do território e de seus recursos é dada pelos diferentes 
atores, sendo estes representados por: grupos Econômicos, Estado e 
grupos Sociais. A identificação de sua atuação no uso do território e de seus 
recursos deve fazer parte do planejamento, uma vez que são suas ações 
que determinam processos e, ao impor seus interesses entre os demais 
atores, evidenciam as relações de poder existente [...] (CAVALCANTE, 
2012, p. 115).  

 

Sendo assim, no caso das relações de poder que se enquadra na dimensão 

jurídico-política do território, as pressões por áreas na Amazônia, dominantemente 

estão relacionadas aos grandes empreendimentos, os quais têm promovido sérios 

conflitos quanto à ocupação de determinados territórios, na região.  

Portanto, quando se refere a território, especificamente na Amazônia, com 

todas as suas especificidades biofísicas, sociocultural e econômica, esses 

empreendimentos promovem fortes ameaças, sobretudo às populações tradicionais. 

Nessa linha de abordagem, as atenções se voltam às formas de sustento dessas 

populações como a pesca e o Extrativismo. Os nativos e ribeirinhos garantem seu 

sustento de acordo com a oferta de bens e serviços prestados pela natureza.  

Ao se tratar de bens, como a maior bacia de água doce do mundo e de 

serviços como provisão hídrica, a bacia Amazônica possui o maior potencial para 

geração de energia hidrelétricas do país. Esse elevado volume hídrico e áreas com 

relevo acidentado condicionam a região possuir em torno de 45% do potencial 

hidrelétrico do País. As demandas no Brasil são crescentes, sobretudo no Sudeste e 

Sul, proveniente do setor de transporte e telecomunicações, bem como do 

agronegócio e informatização que apresentam boa parte das atividades econômicas.  

E, por se tratar de comunidades extrativistas é preciso considerar a dimensão 

social do território e seus significados para essas comunidades, como espaço de 

apropriação.  

Na Amazônia, as hidrelétricas trouxeram impactos dos mais diversos como a 

mudança de vida, principalmente de populações tradicionais. Os estudos de 
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hidrelétricas e seus impactos têm permitido abordar a materialidade das ações 

humanas e as transformações no espaço geográfico e em territórios. 

Assim, o autor Bermann (2012, p.15) afirma que grande parte das questões 

que envolvem as hidrelétricas e da crescente implantação delas “[...] geralmente se 

ampara na ideia sempre iminente de uma crise de suprimento anunciada para um 

futuro próximo”. 

Pode-se considerar o território como uma importante categoria de análise do 

espaço geográfico, especialmente em relação à temática desenvolvida nesta 

pesquisa. Nas constantes notícias em diferentes mídias observa-se que grupos 

sociais clamam por justiça social, gestão coletiva do território e dos recursos naturais 

na Amazônia. Todo território é composto por diversos elementos que manifestam 

seus ativos sociais e econômicos que os impulsionam.  

Nessa avaliação há quase sempre divergências entre as partes interessadas 

que se dividem entre os interesses econômicos, políticos (Estado) e da sociedade 

civil que deveriam ser unidos, pois há uma dependência das práticas e da 

associação de poder de cada ator correlacionado.  

A respeito desse aspecto, Becker afirma (2002) que há inúmeras maneiras de 

gerenciamento do território e abrangentes meios que vão desde as dimensões 

físicas - ambiental, político, econômico e social.  

Os impactos socioambientais decorrentes de decisões de investimento na 

infraestrutura na Amazônia por parte do governo voltada para projetos de agrovilas, 

estradas e para a expansão da matriz energética no país têm sido motivo de 

grandes conflitos ligados diretamente ao ordenamento deste território, 

correlacionados diretamente com os fluxos migratórios, adensamento da ocupação, 

mudança no uso da terra e, consequentemente, o desmatamento insustentável e 

conflitos de terras.  

A política pública que visa fortalecer os empreendimentos instalados na 

região e/ou atrair novas plantas industriais desencadeiam discussões de grupos 

voltados ao uso conservacionista da região, pois se observou mudanças na 

estratégia de expansão do setor elétrico (VAINER, 2003). Estas mudanças 

contribuíram para alterações na forma de organização já estabelecida, com 

destaque para a estruturação territorial da área. 

Para Becker (1992) é importante considerar as faces que ocorrem no 

processo de reorganização política do espaço contemporâneo. O território reflete as 
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relações sociais de poder e dominação produzidas por diversos atores, que 

dependem dos indivíduos envolvidos e do local em que vivem (RAFFESTIN, 1993).  

O território é objetivado por forças econômicas, políticas e culturais que se 

diferenciam no tempo e no espaço e, portanto, uma construção social realizada de 

acordo com as necessidades, desejos e limitações daqueles que o edificam.  

Coelho (1971) afirma ainda que para os geógrafos, o “território é antes de 

tudo a porção da superfície terrestre correspondente ao espaço das experiências 

vividas por um povo cuja capacidade de resistência às tentativas de domínio por 

outros pode ter sido várias vezes testada”.  

Esses autores destacam que as lutas não são apenas contra um inimigo 

externo, mas que os confrontos (banais ou motivados pela repartição desigual do 

poder político) entre indivíduos membros da comunidade podem ocorrer até mesmo 

sem que tenham tido motivações tangíveis. 

Portanto, esse espaço é definido como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais que se manifestam através de processos e 

funções compondo esses territórios. Assim, para Coelho (1971) as práticas 

expressas em materiais e símbolos resultados da permanência do indivíduo ou 

grupo social por um determinado tempo no território consolida o processo de 

territorialidade.  

Considerando-se como um componente do poder, a territorialidade não é 

apenas um meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e 

manter grande parte do contexto geográfico através do qual as experiências são 

vividas e apresentam significados específicos àquelas populações.  

No caso de Cachoeira Porteira, os extrativistas constroem sua territorialidade 

definindo e redefinindo seus territórios, pois existem fortes relações econômicas e 

culturais, intimamente ligadas ao modo como o ser humano se apropria da terra, a 

forma como usa esses recursos uma expressão geográfica do poder social.  

Pois, a territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente 

política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está 

“intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias 

se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (HAESBAERT, 2004, 

p. 3).  

Para Bonnemaison (1981 apud HOLZER, 2001, p. 83) a territorialidade acaba 

por situar por meio da “junção destas duas atitudes: ela engloba ao mesmo tempo o 
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que é fixação e o que é mobilidade ou, falando de outra forma, os itinerários e os 

lugares". 

Sobre a concepção de territorialidade, temos a de Sack (1988, p. 5-21) ao 

dizer que a mesma apresentava: 

 

[...] para os seres humanos é uma poderosa estratégia geográfica para 
controlar pessoas e coisas pela área de controle. Territórios políticos e 
privados propriedade da terra pode ser suas formas mais familiares, mas a 
territorialidade ocorre graus variados em numerosos contextos sociais. É 
usado em todos os dias relacionamentos e em organizações complexas. 
[…] A territorialidade deve conter um forma de comunicação. Isso pode 
envolver um marcador ou sinal como é comumente encontrado em um 
limite. […] Um limite territorial pode ser a única forma simbólica que combina 
uma declaração sobre a direção no espaço e um declaração sobre posse ou 
exclusão […]. 

 

Entende-se assim que a territorialidade não deixa de ser uma força de poder 

e controle sobre o que cerca aquele espaço, como atores e objetos em seu entorno, 

porém para que isso ocorra é necessário que haja um processo de comunicação que 

estabeleça tal influência sobre o limite estabelecido no espaço de pertencimento 

desses sujeitos.  

Acrescentando de tal perspectiva, Almeida Silva (2010, p. 83) nos mostra que: 

 
[...] é necessário focalizar que a territorialidade como constructo humano, se 
insere no contexto ideológico, sugerindo o aprisionamento, posse e o 
controle, de modo que transforma consigo conteúdo simbólico, cujo atributo 
constitui-se em estruturas com suas respectivas significações. 

 

Logo, para os seres humanos, trata-se de uma estratégia geográfica para 

restringir e/ou garantir o acesso da população e limitar o uso dos bens e serviços 

nesses territórios.  Portanto, a territorialidade representa a expressão geográfica 

daquela sociedade, onde são estabelecidas normas e regras relativas a esses 

locais. 

Para Cachoeira Porteira, aquele território possui recursos específicos como, 

por exemplo, é um polo extrativista de Castanha-da-Amazônia, também conhecida 

como Castanha do Pará, a qual advém da Castanheira e dela possibilita diversas 

aplicações, as quais a que mais se destaca é a amêndoa, rico em proteínas, lipídios 

e vitaminas, normalmente aproveitada in natura ou até mesmo como óleo. 
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Diante disto, é relevante frisar que a Castanha-do-Brasil enquanto recurso 

natural é o principal produto que garante sustento, aproxima as pessoas na época 

de colheita, promove fonte de alimento e agrega valor econômico às populações.  

Destarte de que a instalação de uma hidrelétrica em Cachoeira Porteira 

representa uma ameaça à manutenção dessa fonte natural de grande importância 

dos serviços ecossistêmicos prestado pelas castanheiras nessa região.  Haja vista 

que, a região contabilizava: 

 

[...] uma população tradicional de quase 10 mil pessoas descendentes de 
escravos fugidos de fazendas há mais de dois séculos. Às margens da 
bacia do rio Trombetas também há terras indígenas ocupadas por etnias 
como wai-wai, kaxuyana e tunayana (FARIAS, 2014). 

 

Assim, reafirma-se que o território é criação social e histórica, pois envolve 

identidades culturais e territoriais, também que influencia determinados indivíduos e 

porções do espaço, trata-se de um espaço apropriado, delimitado, vivido ou usado 

por atores individuais organizados ou atores coletivos.  

Esse espaço que pode ser apropriado por diferentes grupos em diversificadas 

territorialidades. A comunidade de Cachoeira Porteira tem um diferencial que 

necessita ser compreendido que é sua história extrativista. Uma população 

extrativista e um território que se (re)ordenou na perspectiva da construção de uma 

hidrelétrica com o mesmo nome. 

 A manutenção desse território extrativista representa uma estratégia de 

mitigação frente às pressões antrópicas do desmatamento ilegal na região.  

Apesar de ser uma espécie florestal contemplada no Art. 4° do Decreto nº 

1.282, de 19 de outubro de 1994, proibindo o corte e a comercialização da 

castanheira em florestas nativas, primitivas ou regeneradas, em casos de grandes 

projetos para a realização de obras existe ressalvas.  

Os moradores locais afirmam que no projeto inicial as árvores retiradas da 

estrada BR-163, trecho Cachoeira Porteira, bem como da área desmatada para o 

provável lago da Hidrelétrica, eram utilizadas nas caldeiras para extração da bauxita 

pela Mineração Rio do Norte (MRN). Não foi considerado nesse período EIA/RIMA, 

os extrativistas relataram diversidade de espécies florestais. 
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2.3 Planos de expansão de Hidrelétrica em área no Oeste do Pará  

 

O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é disponibilidade de água 
com baixa concentração de sais minerais e de substâncias dissolvidas. 
Possui aproximadamente 12% das reservas mundiais, tornando-se o país 
mais rico em água-doce do mundo. Além de ser abundante, a hidrografia 
brasileira conta com a vantagem de ter a água como fonte de energia 
renovável. Os rios são volumosos e, em sua grande maioria, perenes, isto é, 
nunca secam. Os rios no Brasil têm regime pluvial tropical, isto é, as cheias 
ocorrem no verão e as vazantes no inverno, exceto no Sertão nordestino, 
onde são temporários por causa do regime irregular das chuvas que caem 
na região (ARAÚJO, 2016, p. 7). 

 

Partindo desta premissa, de maneira geral o sistema elétrico nacional tem 

como característica preponderante hidrelétrico, apesar de possuir outras fontes de 

geração de energia, tais como a eólica e térmica. Além disso, o Brasil ainda tem um 

grande potencial hídrico “remanescente localizado na região amazônica do país. 

Justifica-se assim que a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) considere que a 

maior expansão da geração hidroelétrica acontecerá na região norte” (GOITIA et., 

2016, p.2). 

A presença de hidrelétricas na matriz elétrica brasileira ganha impulso a partir 

dos anos 1970, quando o país viveu sob a égide de uma ditadura militar, entre os 

anos de 1974 e 2004 a potência instalada em usina hidrelétrica cresceu mais de 

400%, saltou de 13.274 MW para 69.000MW. 

A bacia Amazônica possui o maior potencial para geração de energia 

hidrelétrica do país. Isso ocorre porque muitos de seus rios, além de possuírem 

elevado volume de água, correm por uma vasta região de relevo acidentado.  

Apesar disso, a produção hidrelétrica dessa bacia é pequena, o que se 

explica em parte pala distância dos grandes centros econômicos e populacionais, 

situados no sul e sudeste do país.  

No final da década de 1980 foi inaugurada a usina de Balbina em que visa o 

abastecimento de energia ao polo industrial instalado na Zona Franca de Manaus, 

situada a 180 km de distância da capital amazonense. Construída em terreno de 

baixa declividade, em plena planície, a represa de Balbina com inundação de 2,6 mil 

Km² para gerar energia da ordem de 250MW h-1 (SCHMIDT; LIMA, 2004). 

 

[...] embora equívocos do passado, como os da usina de Balbina, tenham 
suscitado preocupações legítimas com impactos socioambientais em áreas 
inundadas, é preciso buscar um aproveitamento racional dos recursos 
naturais do país, onde os aspectos ambientais não resultem em restrições 
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absolutas, e em vez disso incorporados como objetivos. [...] é possível 
aperfeiçoar o planejamento nesta direção, incorporando a componente 
ambiental desde a etapa de inventário (ARAÚJO, 2016, p. 85). 

 

A importância de um estudo de impactos para a verificação do que irá atingir 

e possibilitar aos grupos que vivenciam seu território que será impactado por uma 

hidrelétrica e dele utilizam para suas práticas de sobrevivência e até sua produção 

para um possível mercado. Não ocasionando nenhuma ou até mesmo pouco 

prejuízo. 

Por outro lado, as árvores existentes cederam espaço à água da represa, mas 

não foram retiradas antes da inundação. O resultado disso, é que muitas 

permaneceram submersas até apodrecer, o que passa a ser fonte de emissão de 

Gases de Efeito Estufa (GEE).  

A decomposição desse material lenhoso provocou o processo de 

eutrofização, que consome oxigênio para produção da matéria orgânica, 

consequentemente aumenta a acidez da água, a turbidez, provoca odor e, 

consequentemente intensifica a mortandade da vida aquática (FEARNSIDE, 2010). 

 

2.4 A importância da Castanha-da-Amazônia (Bertholletia excelsa) prestando 

importantes serviços ecossistêmicos às populações 

 

A importância da Castanha-da-Amazônia (Bertholletia excelsa) na prestação 

de serviços ecossistemas às populações da região, do país e do mundo são 

analisadas quanto à existência dessa espécie nativa da Amazônia nos ambientes de 

ocorrência natural e os serviços prestados em regulação, suporte, cultural e de 

provisão. Esses serviços, sobretudo visam promover bem-estar ao ser humano no 

tocante aos aspectos socioambientais que reforçam as relações de pertencimento 

nos territórios onde esses castanhais ocorrem.  

A premissa básica é de que as atividades econômicas, a coesão das 

sociedades e o bem-estar humano são profunda e irremediavelmente dependentes 

dos serviços ecossistêmicos. Estes são considerados os benefícios diretos e 

indiretos obtidos pelo homem, a partir do funcionamento dos ecossistemas, pois os 

serviços essenciais de suporte à vida devem ser preservados nos ecossistemas, o 

que garante a sua capacidade manter o fluxo desses serviços para as gerações 

atuais e futuras.  
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Sob a ótica de economia dos ecossistemas, no relatório “The Economics of 

Ecosystem and Biodiversity”, discutido na Convenção sobre Diversidade Biológica, 

essa abordagem passa a ser analisada internacionalmente. Busca-se compreender 

a dinâmica das mudanças nos ecossistemas, as alterações nos fluxos dos serviços 

por eles prestados e os impactos decorrentes de ameaças ao bem-estar humano 

(WALLACE, 2007).   

Ao considerar aspectos econômicos, de qualidade de vida e de coesão das 

sociedades humanas, observa-se que o homem recebe de graça esses serviços 

gerados pelos ecossistemas, mas nem sequer consegue dimensionar a importância 

para a humanidade. Portanto, é preciso conhecer de que forma fenômenos 

antrópicos, como o crescimento econômico, aumento populacional, expansão do 

agronegócio, instalação de grandes empreendimentos como hidrelétricas e 

empresas de extração de minério, são exemplos de forçantes capazes de 

comprometer a capacidade dos ecossistemas em prestar bens e serviços à vida no 

planeta. 

Esse esforço único de sistematização das informações relativas aos serviços 

ecossistêmicos e sua contribuição para o bem-estar humano demonstra o fato de 

que a comunidade internacional reconhece a necessidade e a urgência de se 

tomarem medidas inovadoras no sentido de proteger os ecossistemas, dosando a 

sua preservação com os objetivos de desenvolvimento econômico. 

Neste sentido, o presente trabalho visa proporcionar também um resgate 

teórico sobre a temática dos ecossistemas e dos serviços essenciais e de suporte à 

vida atrelado a Castanha-do-Brasil, suas relações com o sistema econômico e bem-

estar humano, enfatizando os instrumentos até agora disponíveis para descrever as 

interconexões entre os sistemas natural e humano, bem como as metodologias 

existentes para a valoração dos serviços ecossistêmicos. 

São revistos os conceitos de ecossistemas e suas propriedades, bem como 

as relações entre estes e o sistema econômico; a escala do sistema econômico e o 

estilo de desenvolvimento são os principais fatores de mudanças adversas nos 

ecossistemas.  

Apesar do relativo consenso de que o sistema econômico vem afetando de 

maneira irreparável os ecossistemas e sua capacidade de provisão de serviços, 

pouco se tem feito no sentido de conciliar o sistema econômico e os sistemas 

naturais que o suportam.  
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Assim, as funções e serviços ecossistêmicos, seguindo a taxonomia 

apresentadas no documento Avaliação do Milênio, identifica-os como: serviços de 

provisão (ou abastecimento), serviços de regulação, serviços culturais e serviços de 

suporte.  

Dessa forma, a partir desse documento houve maior difusão desta 

classificação, pois se considera que existe uma postura defensiva com relação aos 

serviços ecossistêmicos quando não se conhece seus processos de geração e os 

seus impactos sobre as atividades humanas.  

As relações entre tais classes de serviços ecossistêmicos e o bem-estar 

humano são destacadas no documento do Milênio para garantir a divulgação quando 

a importância em garantir a proteção dos ecossistemas e de seus serviços.  

Ao analisar os aspectos econômicos, considera-se que a valoração monetária 

dos serviços ecossistêmicos é necessária, embora não suficiente como meio de 

avaliação de sua contribuição para o bem-estar humano. Porém, o grande desafio 

tem sido o desenvolvimento de um sistema de valoração multicritério, onde o valor 

monetário é ponderado com os valores não monetários, ou seja, de relação de 

pertencimento e territorialidade.  

Diante disso, apresentam-se as abordagens da valoração antropocêntrica-

reducionista, cujo apoio esta pautado nas preferências individuais dos consumidores 

dos serviços ecossistêmicos, a abordagem ecológica e a abordagem de valores 

associados a dimensões socioculturais.  

A valoração dinâmico-integrada reforça as abordagens anteriormente 

discutidas e ressalta os aspectos quanto a adoção de uma visão mais holística dos 

ecossistemas par ampliar o escopo de análise da valoração dos serviços 

ecossistêmicos. É preciso aperfeiçoar a os sensores econômicos que guiam as 

sociedades para os caminhos focados no desenvolvimento sustentável.  

Numa combinação de efeitos negativos e positivos, responsáveis pelo 

equilíbrio dinâmico evolutivo (PRIGOGINE, 2002). Trata-se de interações entre os 

organismos, mas entre a totalidade complexa dos fatores físicos que formam o que é 

conhecido como ambiente. 

A partir deste contexto, entende-se que o ecossistema é abrange 

normalmente um significado moral e as intervenções estabelecidas pela comunidade 

biótica que passam a serem visualizadas como algo que se detém como errôneo de 
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se fazer. Daí ele proporciona o que chamamos de equilíbrio da dinamização do meio 

dos sujeitos sociais.  

Pensando nisso, Golley (1993, p. 12) afirma que: 

 

[...] o conceito de ecossistema forneceu uma certa ordem no âmbito da 
complexidade da ciência ecológica. Tal capacidade do discurso científico 
de atribuir ordem e sentido ao mundo e seus fenômenos quando inserida 
num período histórico de rápidas transformações sociais, é fonte de 
grandes expectativas por formas de discursos que poderiam reestabelecer 
o “equilíbrio” social e ambiental.  

 

Por esse motivo, o conjunto de indivíduos e comunidades de plantas e 

animais (recursos bióticos) que compõem os ecossistemas, idade, distribuição 

espacial, diversidade, juntamente com os recursos abióticos (relevo, solo, clima, 

minerais, fontes de energia, entre outros) são conhecidos como características 

intrínsecas dos ecossistemas, capazes de fornecer indicadores de processos 

ecológicos nesses ambientes.  

Da mesma maneira, em sistemas complexos como nos ecossistemas existem 

várias características (ou propriedades), como variabilidade, resiliência, 

sensibilidade, persistência, confiabilidade, entre outras. As propriedades de 

variabilidade e resiliência apresentam importância crucial para uma análise integrada 

das interconexões entre ecossistemas, sistema econômico e bem-estar humano. 

Dessa forma, a variabilidade dos ecossistemas consiste nas mudanças dos 

estoques e fluxos ao longo do tempo, devido, principalmente, a fatores estocásticos, 

intrínsecos e extrínsecos, enquanto que a resiliência pode ser considerada como a 

habilidade dos ecossistemas retornarem ao seu estado natural após um evento de 

perturbação natural, sendo que quanto menor o período de recuperação, maior é a 

resiliência de determinado ecossistema. Por isso, Odum (1988, p. 9), assevera que o 

ecossistema é como: 

 

Qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que 
funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo 
com o ambiente físico de tal forma que o fluxo de energia produza 
estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de matérias entre 
as partes vivas e não vivas. 

 

Além de suas características intrínsecas de variabilidade e co-evolução, os 

ecossistemas são profundamente modificados pela ação humana. O sistema 

econômico interage com o meio ambiente, extraindo recursos naturais (componentes 
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estruturais dos ecossistemas) e devolvendo resíduos. Além disso, altera 

consideravelmente o espaço em que atua em função de sua expansão.  

De modo igual, pode-se dizer que o sistema econômico tem impactos sobre 

os ecossistemas, sendo tais impactos funções da sua escala (tamanho, dimensão) e 

do estilo dominante de crescimento econômico (modo pelo qual o sistema 

econômico de expande). Logo, os efeitos combinados da escala, cuja expansão se 

acelerou fortemente nas últimas décadas, e do estilo de crescimento, tem conduzido 

o mundo a uma era onde o capital natural assume o lugar do capital (manufaturado) 

como o fator limitante do desenvolvimento econômico.  

É possível apontar três perspectivas teóricas que buscam analisar os 

impactos ambientais provocados pela intervenção antrópica sobre os ecossistemas 

(YORK; ROSA; DIETZ, 2003).  

A primeira delas, conhecida como abordagem da ecologia humana, aplica 

princípios ecológicos para compreender as sociedades humanas, afirmando que, 

embora a capacidade do homem no que diz respeito à organização, tecnologia e 

cultura o distancie das demais espécies, suas ações são sempre limitadas por 

condições ecológicas. 

Compreendida, portanto, de acordo com Dallabona e Dallabona (2007, p. 2) 

como a que possui “objetivos e metodologias mais específicos e que incluem 

entender o comportamento humano sob variáveis ambientais”.  

A segunda, neoclássica, aponta para os efeitos da modernização 

(tecnológica, econômica e institucional) sobre o grau de impacto que as atividades 

humanas podem ter sobre os ecossistemas, sugerindo que os problemas ambientais 

globais podem ser resolvidos através de modificações em instituições econômicas e 

sócio-políticas, sem necessariamente renunciar (ou reduzir) ao crescimento 

econômico, ao capitalismo e à globalização (YORK; ROSA; DIETZ; 2003).  

Este otimismo em relação à degradação ambiental está em contraste com a 

terceira perspectiva, da economia política da sustentabilidade, a qual o conflito 

existente entre economia e ecossistemas pode ser resolvido a partir de 

reestruturação radical da sociedade e de imposição de limites à expansão continua 

da produção. Assim, a pressão exercida pelo sistema econômico sobre os 

ecossistemas depende do tamanho da população, do padrão de consumo e da 

tecnologia.  
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Para a economia ecológica, o sistema econômico é um subsistema de um 

sistema maior finito (o ecossistema terrestre) e as análises das relações 

ecossistemas e sistema econômico não podem prescindir dos conceitos de escala e 

limites impostos pela impossibilidade biofísica de o sistema terrestre suportar um 

sistema econômico em expansão contínua.  

 

[...] a economia ecológica enxerga o planeta como um sistema aberto à 
entrada de energia solar e seu funcionamento exige tanto um fornecimento 
adequado de energia e matérias, quanto a disposição de maneira não 
contaminante dos resíduos produzidos (MARTÍNEZALIER, 1998, p. 20). 

 

Com a emergência da escola neoclássica, a ideia de um obstáculo absoluto 

ao crescimento imposto pelo meio ambiente é substituída pela crença no avanço 

tecnológico como elemento chave capaz de relativizar indefinidamente os limites 

ambientais ao crescimento econômico.  

Assim, a relação entre crescimento econômico e degradação ambiental 

frequentemente é analisada em termos da chamada Curva Ambiental de Kuznets 

(1995). Em sua versão original, Kuznets (1995) procura estabelecer uma relação 

entre distribuição individual da renda e o crescimento.  

Utilizando informações de países como os Estados Unidos, Inglaterra e 

Alemanha, esse autor conclui que a distribuição individual de renda tende a piorar 

nos primeiros estágios do crescimento econômico, passando, a partir de 

determinado ponto, a apresentar melhoras com o crescimento da renda per capita, 

dando origem à conhecida curva em forma de “U invertido”. 

O formato da curva sugere que nos primeiros estágios de crescimento 

econômico em que os trabalhadores do campo passam de uma fase essencialmente 

agrícola para uma fase de industrialização e modernização, haveria uma correlação 

positiva entre o aumento da renda per capita e a emissão de poluente e degradação 

ambiental no geral.  

Entretanto, a partir de determinado ponto, fatores como mudanças na 

composição da produção e consumo, aumento do nível educacional e de 

consciência ambiental, bem como sistemas políticos mais abertos, amorteceriam o 

processo anterior, levando a uma reversão da relação encontrada no início do 

processo de crescimento.  
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Embora não exista consenso sobre a sustentação empírica das relações 

sugeridas pela Curva Ambiental de Kuznets (1995), o fato é que existe uma extensa 

lista de trabalhos que se preocuparam em analisar as relações entre o crescimento 

econômico e degradação ambiental ou qualidade dos ecossistemas, o que sugere 

que ainda existe uma grande lacuna a ser preenchida no que se refere à 

compreensão dos impactos de fatores econômicos sobre os ecossistemas. 

Ao analisar o otimismo neoclássico, nota-se uma crescente adesão à ideia de 

que a escala do sistema econômico e os padrões de consumo decorrentes do estilo 

de desenvolvimento em curso são insustentáveis do ponto de vista ecológico.  

Existe certa unanimidade sobre a necessidade de uma maior harmonia entre 

a economia e os ecossistemas. Apesar desse reconhecimento explícito, ainda é 

incipiente o processo em conciliar o sistema econômico com o sistema maior que o 

sustenta. Isso se deve em parte pelo fato de considerar os limites biofísicos impostos 

pelos ecossistemas. 

A escala do sistema econômico significa desafiar o dogma do crescimento 

econômico e questionar os fundamentos da sociedade de consumo de massa. Por 

outro lado, deve-se salientar que o limitado conhecimento humano sobre a dinâmica 

dos ecossistemas, bem como os esforços ainda tímidos voltados ao 

desenvolvimento de análises integradas dos sistemas naturais e econômicos. Assim, 

é fundamental a compreensão dos processos (funções) ecossistêmicos que dão 

origem aos benefícios prestados pelos ecossistemas e as interfaces destes com o 

bem-estar humano. 

 

2.5 Áreas legalmente protegidas na região do Trombetas 

 

A criação de áreas protegidas no Brasil é resultado de um movimento 

ambientalista que surgiu nas décadas de 1960 e 1970 (Séc. XX), o qual tinha por 

base o preservacionismo e, mais tarde o conservacionismo. A primeira corrente se 

baseia na proteção da paisagem e da biodiversidade sem permitir o ser humano 

como residente nas áreas de preservação, enquanto a segunda considera o ser 

humano como aliado na conservação da biodiversidade. 

O município de Oriximiná possui, em seu território, um mosaico de unidades 

de conservação: a Reserva Biológica do Rio Trombetas, a Floresta Nacional Saracá-
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Taquera, a Floresta Estadual de Faro, a Floresta Estadual do Trombetas e a Estação 

Ecológica do Grão-Pará. As Unidades de Conservação, as Terras Indígenas e os 

territórios quilombolas são considerados áreas protegidas pelo Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto nº 5.758/06, que prevê 

estratégias para a gestão compartilhada, entre as mesmas.  

Assim, entre as várias etnias existem dois territórios indígenas concentrados 

no município: no rio Mapuera onde estão concentrados os povos de denominação 

Wai-Wai e no rio Cachorro onde se concentram os Katxuyana-Tunayana que 

englobam etnias como, por exemplo, Hixikariana, Inkarinyana, Kayana, Txikiyana, 

Kamarayana, Karafawyana, Mawayana, Okomoyana, Pirixiyana, Txarumayana, 

Xerewyana, Xowyana, Katwuena, Farukoto, Tiriós, entre outros. 

 A língua do tronco Caribe é a base histórica linguística de comunicação, em 

que eles se reconhecem e conservam as identidades culturais nesses territórios. 

Também, existem terras Quilombolas: Boa Vista, Água Fria, Erepecuru, Alto 

Trombetas I (Mãe Domingas) e Trombetas e das Terras Indígenas: Nhamundá-

Mapuera, Trombetas-Mapuera e Terra Indígena Parque do Tumucumaque.  

Em Oriximiná, a primeira titulação de terra quilombola ocorreu em 1995, com 

a obtenção do título pela Terra Quilombola Boa Vista, seguido de titulações em 

1996, da Terra Quilombola Água Fria, em 1997, da Terra Quilombola Trombetas, em 

1998/2000, da Terra Quilombola Erepecuru e, em 2003, a Terra Quilombola Alto 

Trombetas.  

Do ponto de vista prático, o território quilombola é uma terra não alienável, 

está reservada ao usufruto exclusivo dessas comunidades. Assim, a territorialidade, 

que, historicamente, é um valor da sociedade brasileira não somente por causa da 

geopolítica, mas porque nos próprios movimentos sociais nessas áreas ainda 

necessita de uma discussão mais específica para entender o processo quilombola, 

residentes no município de Oriximiná. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 

 

O trabalho foi desenvolvido no município de Oriximiná que está localizado a 

noroeste do estado do Pará. Este município teve início em 1877, com o povoado de 

Uruã-Tapera, foi elevado à categoria de vila em 1894, é no mesmo tornou-se 

município, com seus limites atuais estabelecidos na década de 1930. 

A ocupação desta região se deu originalmente por diferentes nações 

indígenas, destacando-se os Pyano-cotó do complexo cultural Parukoto-Charumã 

(na região do Mapuera e Cachorro) e os Kaxuyana (na região do rio Trombetas). 

Atualmente estão situadas dentro do município, em parte ou totalmente, três áreas 

indígenas: Área Indígena Trombetas-Mapuera, Área Indígena Nhamundá-Mapuera e 

Parque Indígena do Tumucumaque. 

A área planejada para a possível construção da hidrelétrica Cachoeira 

Porteira (Latitude: 01º 45' 56" S e Longitude: 55º 51' 58" W) possui em seu entorno 

comunidades quilombolas e povos indígenas, além de ribeirinhos que residem ao 

longo do Alto Trombetas possui a Flota do Trombetas e a Esec Grão-Pará (Figura 

1). A possível instalação da hidrelétrica em Cachoeira Porteira  em fase de Estudo 

de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/RIMA), necessita ter melhor 

detalhamento e discussão com a população local, antes de apresentar ao órgão 

ambiental. 
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Figura 1 - Localização de Cachoeira Porteira no município de Oriximiná, onde indica o possível local 
de implantação da construção de uma hidrelétrica e as áreas de proteção em seu entorno. 
Fonte: Elaborado pela Autora, a partir de bases cartográficas de 2010 IBGE 
 

3.2 Os Extrativistas de Cachoeira Porteira e seu entorno 

 

Para entender sobre os possíveis impactos relacionados à construção da 

hidrelétrica de Cachoeira Porteira, junto aos extrativistas, foram utilizadas entrevistas 

amostrais com 40 moradores de Cachoeira Porteira, que compõe o processo 

cronológico, onde se identifica 10 coletores que vivenciaram o espaço antes da 

chegada da construção do pátio pela empresa Andrade Gutierrez, elaborando-se 

interpretações de uso sobre as condições locais e suas relações socioambientais. 

Nessa etapa, utilizaram-se os pressupostos metodológicos de Golledge e Stimson 

(1997), que ressaltaram o uso de percepção para obter a imediata informação do 

conhecimento tácito obtidos por vivências cotidianas e experiências empíricas. Onde 

destaca-se os mapas mentais construídos separados para garantir a veracidade 

quanto ao conhecimento tácito e memória temporal dos moradores da época antes 

da instalação das empresas e posteriormente unificados através de dados comuns 

existentes entre estes. 
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As bases de dados georreferenciados da rede hidrográfica e do modelo digital 

do terreno, onde se identificaram marcos geográficos capazes de associar aspectos 

biofísicos no local de estudo. Essas referências espaço-temporal como localização 

das edificações ou de árvores nos locais próximos às curvas do rio, número de ilhas, 

igarapés, existências de mangueiras e outras fruteiras, presença de afloramentos de 

rochas, serras, dormitórios de animais, pontos marcantes no relevo, áreas onde 

coletavam as castanhas e seus locais de armazenamento.   

O desenho esquemático foi construído através de relatos dos entrevistados, 

indicando, por exemplo, lagos, posicionadas as casas, local onde guardavam suas 

canoas, ou seja, suas montarias para traçar um diagnóstico mental do território 

extrativista, antes da vistoria técnica para implantação das empresas responsáveis 

pela construção da hidrelétrica.  

Esses extrativistas moram nesse local em decorrência da possibilidade de 

comercialização de seus produtos e toda a área pertencia a um comerciante que, 

praticamente financiava todo o processo de coleta e compra das castanhas, 

inclusive viabilizando a permanência dessas famílias em sua propriedade. Com a 

necessidade da implantação da infraestrutura para possível instalação da hidrelétrica 

que vêm sendo discutida desde o final da década de 1970, todos extrativistas foram 

incentivados pelo comerciante a demolirem suas casas e identificarem outros locais 

para suas moradias. As benfeitorias do comerciante foram avaliadas por um técnico, 

representante da União para o ressarcimento em decorrência da desapropriação. 

Foram utilizados dados de população rural e urbana do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para extrair informações desses extrativistas no 

contexto do município de Oriximiná.  

Durante o processo de “Rodadas de Conversas” para uma visão mais próxima 

da realidade vivenciada pelos coletores de castanha, identificou-se que os homens 

eram os que na época faziam o trabalho da coleta, buscou-se coletores que 

trabalharam na empresa Andrade Gutierrez, e obteve-se 20 (vinte) extrativistas que 

trabalharam na empresa no processo de instalação da hidrelétrica, que receberam 

funções de condutores de pesquisadores da empresa, devido as suas habilidades 

específicas no conhecimento do local e de manobrar pequenas embarcações nas 

cachoeiras. Faz parte da característica desses entrevistados que após o fechamento 

das empresas em 1999, os 20 (vinte) entrevistados passaram a viver exclusivamente 

do extrativismo de castanha na área de Cachoeira Porteira. 
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Visando avaliar a relação de jovens extrativistas com a nova proposta de 

instalação da hidrelétrica em 2014 (Governo Dilma Rousseff), fez-se um 

levantamento de informações quanto à percepção de 10 (dez) jovens extrativistas.  

  Para atender aos princípios éticos nesta pesquisa foi elaborado o termo de 

consentimento livre ao garantir o sigilo em relação às informações pessoais 

fornecidas. Os participantes foram estimulados a escolher um “pseudônimo” que 

apenas os próprios participantes consigam se identificar após os resultados 

publicados. Nessa etapa, os dados foram obtidos de forma quali-quantitativa, onde o 

tratamento dos mesmos, baseados em pressupostos do método materialista 

histórico e dialético que identifica como ocorre a reciprocidade entre sujeito e objetos 

dentro de um contexto espaço-temporal.  

A pesquisa de campo foi realizada também de acordo com os pressupostos 

de Marconi e Lakatos (2010) onde as informações possam elucidar possíveis 

impactos e/ou benefícios com a instalação da hidrelétrica. Portanto, com a 

metodologia utilizada objetivou ampliar o entendimento das questões relacionadas 

aos extrativistas que passaram por pressões devido às iniciativas há possível 

instalação de uma hidrelétrica em Cachoeira Porteira. 

Com o prolongamento da BR- 163 por volta do ano de 1973 até Cachoeira 

Porteira e, ao considerar a não instalação da hidrelétrica os extrativistas retornam 

para a antiga área onde residiam, mas construíram as suas casas ao longo da 

rodovia, facilitando assim, o processo de coleta e escoamento da castanha durante o 

período de safra anual.  

Foram obtidos registros documentais, tais como: laudo de vistoria técnica, 

referente ao ano de 1961 que comprova as benfeitorias existentes no local 

desapropriado para construção da hidrelétrica; título de propriedade da terra; 

registros no diário oficial do estado do Pará sobre a aquisição das terras em 

Cachoeira Porteira; notas em jornais da época; fotografia do avaliador na área 

demarcada para a implantação da hidrelétrica. 

 

 



38 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Visão geral da matriz energética na região Amazônica 

 

O ponto referente à Cachoeira Porteira evidencia que a UHE está inserida no 

plano de expansão da matriz energética na região. Notam-se que os pontos de 

hidrelétricas (UHE) em operação indicam que cerca de 80% da capacidade hídrica 

concentram-se no Jirau e Santo Antônio (Rondônia).  

Os pontos evidenciam que existe um plano de expansão para instalar usinas 

na Bacia Amazônica, pois segundo a ANEEL (2016) a capacidade hidrelétrica 

instalada era nesse ano em potência fiscalizada na região Norte do Brasil de 17.964 

MW, sendo a participação de 20,7%. Na região, as usinas detentoras de tecnologias 

mais avançadas são as de Santo Antônio e Jirau, instaladas no Rio Madeira, 

pertencentes ao estado de Rondônia com capacidade geradora de 6.450 MW h-1 de 

energia elétrica, só nesse complexo. Destaca-se que cerca de 500 MW h-1 é 

destinado ao abastecimento das demandas por energia nos estados do Acre e de 

Rondônia. O excedente energético visa suprir a demandas no Mato Grosso e outros 

estados que integram o sistema de linhas de transmissão do país.  

O impacto socioambiental da construção dessas usinas na região causou 

perdas irreversíveis: como a destruição das corredeiras de Santo Antônio e Jirau 

(ponto turístico do estado de Rondônia), o deslocamento da população, o estímulo à 

expansão da agricultura comercial como por exemplo a soja que tem sido apontada 

como a pressão na floresta pelas forças de expansão antrópica para essas áreas 

com energia elétrica.  

De acordo com McKergow et al. (2003) a manutenção da vegetação evita a 

perda de camadas superficiais devido o escoamento de sedimentos quando o solo 

fica exposto às intempéries ambientais. A retirada da cobertura vegetal em 

empreendimentos como a construção de hidrelétricas expõe e a inundação da área 

gera alterações em agentes físicos, químicos e biológicos, provoca perturbação da 

fauna silvestre, comprometimento de vida aquática como no Madeira, Tapajós e 

Trombetas, comprometendo inclusive as atividades pesqueiras em comunidades 

ribeirinhas, nesses rios onde estão identificadas como UHE PBA aceito, UHE EVTE 

aceito, UHE Plano de Expansão e UHR Construção como outorga.  
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Na Figura 2, demonstra a expansão na implantação de usinas hidrelétricas, 

bem como as já em funcionamento.  

 

 

Figura 2 - Pontos indicando a localização de hidrelétricas em operação e planejadas na Amazônia. 
Fonte: Elaborado pela Autora, como base nos dados adquirido no IBGE 2010. 

 

 

A Usina de Belo Monte, no Rio Xingu, Estado do Pará, tem promovido 

alterações na organização deste território. Comunidades ribeirinhas, diversas tribos 

indígenas, agricultores, bem como assentados rurais foram deslocados, causando 

sérias perdas nesses territórios no Rio Xingu. Essa usina foi planejada para ser a 

segunda maior hidrelétrica do Brasil em termos de geração de energia, ficando atrás 

apenas de Itaipu.  

Apesar da disponibilidade hídrica, boa parte da população da Amazônia não 

tem acesso energia e diversas cidades da região apresentam rios e outros cursos- 

d’água poluída, em virtude da falta de saneamento básico e de coleta de lixo 

deficitária.  Esse é o caso, entre outras de Belém e Manaus, as maiores cidades da 

região.  

A Bacia do Tocantins está ligada ao mesmo ecossistema da Bacia Amazônica 

e seus rios têm grande importância na ocupação do espaço regional da Amazônia 
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Oriental. Em sua maior extensão, os rios dessa bacia percorrem terrenos elevados, 

o que garante boas condições para a geração de energia.  

Nessa bacia está situada a Usina de Tucuruí (Rio Tocantins, no Pará) – a 

maior hidrelétrica totalmente brasileira-, que gera 8,370 MW h-1. Na bacia também 

existe uma eclusa, que entrou em funcionamento em 2011. 

Essa usina alimenta os projetos minerais implantados no Pará, como o 

Grande Carajás, e, principalmente, as grandes indústrias de alumínio como a Alcoa, 

estadunidense, a Albras (pertencente a norueguesa Hydro, parceira da Vale, e à 

japonesa Nippon), a Alumar (controlada em parte pelas multinacionais: Alcoa, BHP 

Billiton, australiana, e Rio Tinto Alcan, anglo-australiana), que está no Maranhão, 

entre outras (MORETTO, 2012). 

A linha de transmissão de Tucuruí tem mais de 1.200 km de extensão e 

abastece, além dos projetos minerais, várias cidades, do Pará e da Região 

Nordeste. Essas indústrias são denominadas de eletro intensivas dado ao elevado 

de energia, pois consomem mais de 60% da energia gerada por Tucuruí. A 

construção da hidrelétrica, por sua vez, demandou grandes investimentos do 

governo brasileiro no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, que início dos anos 

1980, que favoreceram grandes grupos empresariais estrangeiros e nacionais.  

Tucuruí, embora gere 33 vezes mais energia que Balbina, deixou danos 

relativamente semelhantes ao meio ambiente: a grande área ocupada pela represa, 

por conta do elevado volume de água depositando em seu reservatório pouco 

profundo, e a permanência no lago de florestas produtivas, cuja madeira apodrecida 

causa a emissão de gases de efeito estufa e a acidificação das águas (JUNK; 

MELLO, 1990). 

Dentre os impactos territoriais e sociais, ocasionamos por grandes 

hidrelétricas, há registros de sérios danos, devido à inundação de áreas ocupadas 

por ribeirinhos nativos da região, inclusive comprometendo território indígena.  

  As condicionantes de impactos com a construção dessas hidrelétricas podem 

ser observadas em no plano de governo de expansão das mesmas, demandando 

estudos detalhados capazes de mitigar danos socioambientais com a construção de 

novas usinas na região.  

A Amazônia é amplamente conhecida por suas exuberantes florestas e suas 

condições climáticas, abundância na oferta de água doce e presença de jazidas de 

minérios no subsolo. Essa região apresenta alta biodiversidade que a tornam única, 
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no contexto de belezas naturais ao comparar com outras regiões tropicais do globo 

terrestre (SANCHES; FISCH, 2005). 

Porém, nas últimas décadas, a região tem tido um crescimento demográfico, 

onde a população passou de 4,7 para 13 milhões no período de 1980 a 2001, o que 

significa aumento pelas demandas de serviços urbanos. 

Grande centro como a região metropolitana de Belém tem apresentado um 

significativo aumento na produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) e efluentes 

domésticos e sanitários não tratados, como vem ocorrendo no lixão a céu aberto, 

próximo ao rio Aurá, o qual foi o destino por quase 30 anos. 

A região amazônica tem sido locus da exploração econômica com 

consequências complexas para o ambiente e para as populações locais dentre os 

quais se destacam:  

1) o aumento da exploração ilegal de madeira, desmatamento de áreas de 

floresta, terras e florestas destinadas à agropecuária e maior uso de agrotóxicos, 

como vem ocorrendo a exemplo nas margens da BR-163 e também no Estado de 

Roraima, agravando conflitos históricos entre índios, ribeirinhos e produtores de 

grãos;  

2) a instalação de hidrelétricas e formação de lagos modificam o equilíbrio dos 

ecossistemas aquáticos e alteram hábitos das populações tradicionais, como já 

ocorrido na década de 80, em Tucuruí, Estado do Pará, ou mais recentemente 

durante as construções das hidrelétricas de Belo Monte, no mesmo Estado, e em 

Santo Antônio e Jirau, no Estado de Rondônia;  

3) implantação e ampliação da atividade industrial e mineral, com fortes 

incrementos na poluição do ar e produção de resíduos e efluentes que chegam aos 

corpos hídricos, modificando suas características naturais, ou são armazenados em 

grandes bacias de deposição, cujos deficientes controles de órgãos de saúde e 

ambientais mostram um histórico de danos ambientais e riscos à saúde humana, 

após sequenciais etapas de transbordamentos ou rompimentos.  

O histórico de danos ambientais e exposição humana a poluentes 

relacionados a estas atividades industriais e minerais são graves e relevantes na 

área de estudo e suas proximidades, enfatizando: ocorrências desde 2001 em 

Barcarena no Pará; passivo deixado, desde a década de 1970, no fundo do Lago do 

Batata, em Oriximiná, Pará; danos ambientais e conflitos sociais ocorridos em Serra 

do Navio e Santana, no Amapá, durante e após o encerramento das atividades de 
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exploração de extração e beneficiamento de minério manganês por mais de 50 anos;  

e histórico de lançamento de mercúrio devido à mineração artesanal de ouro, 

principalmente no Vale do Rio Tapajós, desde a década de 1970. 

Além dos problemas elencados, a instalação de grandes empreendimentos na 

Amazônia não significou grandes melhorias de infraestrutura ou nos serviços 

públicos de transporte, saúde e educação para a população dos municípios que, 

direta ou indiretamente, foram afetados com os impactos ambientais e danos aos 

ecossistemas aquáticos e saúde humana.  

Nestes casos, os escassos empregos disponíveis para a população local são, 

na sua maioria, em atividades associadas à prestação de serviços com baixa 

remuneração, precariedade do trabalho ou até mesmo nas relações de trabalho.  

Esta é uma realidade também de fácil constatação nos diversos 

empreendimentos industriais, minerais e hidrelétricos espalhados por toda a 

Amazônia. Também é notório que a capacidade técnica e tecnológica instalada na 

região ainda é bastante limitada e emitir licenças ambientais ou, até mesmo, 

monitorar e fiscalizar as atividades em andamento tornaram-se tarefas complexas e 

com falhas em quase todas as etapas, situação que se agrava pelas dimensões 

continentais e que exigem logísticas de campo custosas e demoradas.  

Este é um aspecto de grande obscuridade, pois aponta também para a 

deficiência do poder público na obtenção de dados mais precisos e acaba deixando 

boa parte de nossa população à mercê da exposição ambiental a contaminante a 

partir de rotas pouco conhecidas e que demoram a ser detectadas apenas pela 

disponibilidade de informações dos próprios empreendimento. Estas observações 

nos trazem reflexões e grandes preocupações, tanto para a preservação ambiental 

da Amazônia quanto sobre os impactos na qualidade de vida de toda população que 

nela reside.  

Dessa forma, os modelos de licenciamento de impactos ambientais que não 

consideram o desenvolvimento humano como um aspecto importante e necessário, 

e omitem os reais impactos ambientais e riscos à saúde de grandes 

empreendimentos num planejamento de gradativo aumento de produtividade 

precisam ser reavaliados. Porém, também devemos estimular um amplo debate na 

sociedade sobre qual modelo de desenvolvimento desejamos. 
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4.2 Comparativo da inversão populacional rural/urbano entre 1970 a 2014 no 

Município de Oriximiná/PA 

 

Ao comparar o quantitativo de populações residentes na área urbana e na 

área rural no município de Oriximiná, nota-se que a década de 90, constitui um 

marco na estabilização no número de domicílios rural e urbano que se iguala e se 

inverte na década seguinte.  

Em 2010 a população urbana é quase o dobro da população rural, 

possivelmente em busca de melhores condições de vida, melhores estruturas como 

escolas, serviços de saúde, aumento da oferta de emprego e novos atrativos como 

fonte de renda, conforme expressa a Figura 3.  

 

 

Figura 3 - População urbana e rural no município de Oriximiná no período entre 1970 a 2010. 
Fonte: Elaborado a partir do censo demográfico do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

 

Essa dinâmica populacional tem relação direta com as políticas públicas 

voltadas a ocupação do território amazônico, em especial, as décadas de 1970 e 

1980, as quais marcam o processo de reorganização do território no meio rural, 

sobretudo com perdas em áreas cobertas com floresta. Os anos de 1980 
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contabilizaram cerca de 14 milhões de hectares, o que significa impacto negativo na 

diversidade florística e faunística, nas áreas mais desmatadas. 

A mudança no uso e cobertura da terra nos anos 80, foram significativas que 

os impactos ambientais ganharam dimensões internacionais, protagonizadas pelo 

Chico Mendes, não só pelo avanço do desmatamento em função do processo de 

secularização, mais pelo rompimento da lógica de uso da floresta, o que mais tarde 

culminou em sua morte em 1988. As pressões mundiais aumentaram para que o 

governo firmasse o compromisso na Rio 92 (BECKER, 1992) sobre intensificação de 

medidas mitigadora de redução de impactos ambientais na Amazônia. 

Foi necessário intervenções internacionais e pressões pela opinião pública 

brasileira ao governo federal para que se tivesse algum reflexo positivo as ações de 

comando e controle ao desmatamento numa discussão mundial sobre o 

desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental da região (GUIMARÃES, 1994; 

2003; ELLIOTT, 2006; GREENE, 2008). Assim, ampliaram-se áreas legalmente 

protegidas como Florestas Nacionais e Estaduais, Unidades de Conservação, 

Reservas Biológicas, Terras Indígenas, Territórios Quilombolas, Estações 

Ecológicas, entre outras.  

O encontro ou mesmo choque nessa lógica entre o uso da terra firme, 

fortemente marcada pelo desmatamento pela agropecuária e mineração, versos o 

extrativismo ou mesmo o uso da terra de várzea, compõe contradições e conflitos na 

Amazônia Neste sentido, é necessário garantir o direito a sobrevivência de quem 

precisa da floresta em pé (CAVALCANTE, 2012). 

 Em Oriximiná, as áreas de proteção iniciam-se em 1979, com o decreto de nº 

84.018, onde criou-se a Reserva Biológica do Rio Trombetas; em 1989, pelo decreto 

nº 98.704, é criada a Floresta Nacional Saracá-Taquera. As Terras Indígenas 

Nhamundá/Mapuera foram homologadas em 1989, Trombetas/Mapuera, 

homologada em 2009 e a Terra Indígena Katxuyana-Tunayana foi homologada em 

2015. Já as Terras Quilombolas de Cachoeira Porteira ainda estão em processo de 

titulação. Em 2006, pelo decreto nº 2607, criou-se a Floresta Estadual do Trombetas, 

nos municípios de Oriximiná e Óbidos. 

Na área planejadas para implantação das hidrelétricas onde está localizada a 

Cachoeira Porteira,  no município de Oriximiná, retorna um problema antigo entre os 

territórios entre ribeirinhos e quilombolas já datado  em 1961, onde foram 

deslocados de suas áreas para a instalação do pátio de obras em Cachoeira 
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Porteira e agora com a instalação de uma hidrelétrica O que para  Haesbaert (2004) 

os impactos neste caso, integra dimensões tanto do simbólico quanto  material, ou 

seja, para os nativos da região a perda de suas áreas para implantar um complexo 

hidrelétrico ameaça a perda de identidade cultural, econômica e ambiental. 

Cavalcante (2012) traz neste contexto uma discussão sobre os impactos antes 

mesmo da materialização da abra, ou seja, o impacto se materializa no campo 

especulativo, no campo das ideias onde predominam as incertezas sobre onde irão 

entre outras. 

4.3 Extrativistas de Castanha da Amazônia no contexto de implantação da 

hidrelétrica em Cachoeira Porteira  

 

A cachoeira Porteira se encontra em terreno da bacia sedimentar, sendo esta 

a última cachoeira para quem desce o rio Trombetas. O projeto de construção de 

hidrelétricas no Rio Trombetas não é recente, existe há vários anos, mas os 

moradores das comunidades locais nunca foram consultados. No caso da UHE 

Cachoeira Porteira iniciam nos 1980 com alguns estudos, no entanto em 2014, 

as discussões foram retomadas com estudos socioambientais para o 

inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Trombetas.  

Neste sentido, por ser uma área rica em biodiversidade e sociocultural, 

buscou-se a partir do extrativismo da castanha, sendo este um elemento integrador 

dessa bio-sociodiversidade que compõe a região, compreender o processo de 

organização em torno dessa atividade e como a hidrelétrica influência nesta 

organização. 

Dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas foram comparados com 

informações já existentes, em nosso referencial teórico, que descrevem sobre as 

benfeitorias que havia no local onde seria instalada a hidrelétrica em Cachoeira 

Porteira. Observou-se que as casas próximas ao local do deposito de castanha, 

relatadas pelos entrevistados na atualidade, não apareceram no laudo técnico, 

reforçando a veracidade nas respostas dos extrativistas. 

Os dados, levantados sobre esse período, inclusive com registros fotográficos 

indicam que já havia sido feito um levantamento das benfeitorias na área de 

Cachoeira Porteira e evidencia o momento em que se inaugura o marco de 
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instalação das obras no local, como mostra a matéria publicada em jornal da época 

(Figura 4). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Registros documentais que confirmam o processo do laudo de vistoria da área de provável 
instalação da hidrelétrica em Cachoeira Porteira.  
Fonte: Registro Jornal “A Província do Pará” e Auto da vistoria (em anexo). 
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Registros encontrados no laudo pericial confirma que no local onde seria 

instalada a hidrelétrica havia benfeitorias para estoque e comercialização da 

castanha e, sobretudo a estrutura que o comerciante montou naquela época para 

subsidiar com a venda de produtos durante o período de safra e entre safra. Assim, 

tanto os registros documentais, quanto aos resultados obtidos a partir dos 

questionários aplicados juntos aos extrativistas corroboram com as informações 

adicionais de percepções cognitivas manifestadas em “rodadas de conversas”, onde 

os participantes destacaram que existia uma relação de dependência quanto ao 

escoamento da produção anual de castanha com o dono das benfeitorias em 

Cachoeira Porteira.  

Os extrativistas colhiam, entregavam ao comerciante que definia o preço de 

compra da castanha, bem como mantinha preços elevados nos produtos de 

alimentação básica que os extrativistas retiravam ao longo do ano para pagar no 

período de safra. 100% dos entrevistados acima de 70 anos afirmaram que 

normalmente tudo o que coletavam com a produção nos castanhais eram para pagar 

o comerciante que adiantava as mercadorias como crédito, no período de entre 

safra, mantendo assim uma relação de dependência. Fato que convergem com 

relatos encontrados da SUDAM (1974) de que a base da economia da região ainda 

era o extrativismo de produtos naturais e que no caso do Pará, a castanha e a 

agricultura de subsistência era a base econômica e de sobrevivência.  

Deste modo, é fato que a extração de castanha, compõe um elemento de 

organização da população do entorno cachoeira, haja vista que cerca de 40% dos 

entrevistados afirmaram que na faixa etária de seus 10 e 9 anos de idade já haviam 

iniciado suas experiências nos castanhais da região. 

A ausência de estrutura básica como o acesso à escola básica, surgiu como 

fator também para o ingresso nesta atividade. Ao avaliar a faixa etária entre 50 a 65 

anos, constatou-se que 100% dos entrevistados possuem ensino fundamental com 

acesso à escola localizada próximo ao vilarejo dos extrativistas, confirmando as 

informações que até 1991 a população rural era superior aos habitantes na zona 

urbana do município. Com relação aos jovens extrativistas entrevistados, notam-se 

mudanças quanto à idade que iniciaram as coletas de castanha, o grau de 

escolaridade e confirmam as estatísticas do IBGE quanto ao aumento da população 

urbana (ver Tabela 1).  
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Tabela 1 - Idade atual, início das atividades nas coletas de castanha e o grau de escolaridade dos 
extrativistas entrevistados. 

Idade dos entrevistados  Idade de início como coletor de 
castanha  

Grau de escolaridade 

70 a 75 anos 9 a 10 anos  Analfabetos 

50 a 65 anos  13 a 14 anos Ensino Fundamental  

20 a 25 anos 15 a 17 anos Ensino Médio 

 Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados coletados por meio de questionários em trabalho de 
campo realizado em 2016. 

 

Por outro lado, os entrevistados com idade entre 20 a 25 anos e com 

obtenção de grau médio de escolaridade, suas experiências na atividade extrativista 

iniciam a partir dos 16 anos em 70% desses jovens. 

 

4.4 Evidência de impactos causados com o plano de instalação da hidrelétrica 

em Cachoeira Porteira, Oriximiná 

 

 Para auxiliar na compreensão do desenho esquemático construído a partir 

das percepções de entrevistados com idade superior a 70 anos, ou seja, que 

conservavam em suas recordações de informações correspondentes a Cachoeira 

Porteira local onde viveram na infância e os locais para onde foram deslocadas as 

margens do Rio Trombetas, denominadas de Nova Amizade e Arrozal, partir das 

ações de governo referentes ao projeto de expansão da hidrelétrica em 1961. Ao 

especializar os pontos destacados pelos entrevistados, foi possível elaborar um 

mapa para elucidar a importância do conhecimento tácito do local onde seria 

instalada a hidrelétrica em Cachoeira Porteira, no município de Oriximiná, no estado 

do Pará (Figura 5).  
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Figura 5 - Mapa identificando onde moravam (Cachoeira Porteira) e a área onde ficava as localidades 
para onde foram deslocados (Nova Amizade e Arrozal). 
Fonte:  elaborado pela autora. 

 

Os entrevistados relataram ainda as consequências com as mudanças de 

locais, que trouxeram grandes dificuldades, principalmente quanto às coletas de 

castanha, pois as correntezas e corredeiras dificultavam no tempo de percurso, na 

subida do rio Trombetas. Também, ao retornarem de canoa pesadas com as 

castanhas, enfrentavam problemas com a longa distância até as suas casas, onde 

ao chegarem não havia local apropriado para armazenamento das mesmas. 

Essa mudança foi enfatizada pelos extrativistas de castanha que houveram 

perdas consideráveis com a relação homem-natureza-tradições locais. Houve relatos 

emocionados que os parentes que foram trabalhar no pátio de obras recebiam seus 

salários fixos e quando era época da colheita da castanha eles, muitas vezes não 

participavam mais do dia a dia das comunidades.   

Um diferencial no mapa mental é que todos extrativistas moravam na área 

onde funcionava a comercialização da castanha. Todavia, meses antes da chegada 

do avaliador (documentos em anexo), o comerciante incentivou a mudança desses 

coletores de castanha para duas novas áreas distantes, aproximadamente 20 km, do 

local da área do comerciante, onde eles residiam. As relações sociais também 
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sofreram perdas, pois segundo relatos ficaram sem manter contato o que não 

acontecia quando moravam em Cachoeira Porteira. 

Para a maioria desses entrevistados a coleta da castanha era uma 

“verdadeira festa”, pois faziam brincadeiras com os amigos, contavam piadas e, 

assim passavam o dia feliz, conforme o seguinte relato: 

 

Na maioria éramos parentes ou tornávamos parentes, pois quando os nossos 
filhos nasciam virávamos compadres ao batizarmos os filhos”. “Também, nas 
festas juninas de Santo Antônio e São João passávamos fogueira onde 
virávamos compadres e ganhávamos novos nomes que assumíamos a partir 
desse momento”. Assim, quando nos encontrávamos a saudação era pela nova 
denominação, ou seja, olá meu chapéu, minha flor, minha munição, minha 
prenda, meu arreio, meu tipiti, minha espingarda, minha faca, minha camisa, 
meu terçado, entre outros [...]” (resposta da Itaúba, Cedro e Aroeira).  

 

O resultado obtido a partir do mapa mental cognitivo dos extrativistas com 

idade superior a 70 anos que os locais das casas, os pontos onde existia o galpão 

do comerciante de castanha, antes do plano de expansão da hidrelétrica, os tipos de 

telhados das casas, o local da ponte são evidências da importância dos moradores 

daquela época, um resgate importante na pesquisa em Cachoeira Porteira (Figura 

6). 
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(A) 

 

(B) 

Figura 6 - Desenho esquemático elaborado a partir de percepções memorizadas por homens 
extrativistas entrevistados com idade superior a 70 anos, residentes em 1961 (A) e imagem obtida em 
2017 (B) durante as atividades de campo em Cachoeira Porteira, Oriximiná, Pará. 
Fonte: Mapa elaborado pela autora a partir do trabalho de campo em conjunto com os entrevistados. 
Foto tirada pela autora na visita em cachoeira porteira no trabalho de campo em 2016. 

 

 

 Na década de 80 as políticas econômicas passaram investir nas hidrelétricas 

do Sudeste. Após a decisão de não implantar a Usina em Cachoeira Porteira a BR 

163, conhecida como perimetral norte não foi concluída, ficando sem sentido, pois os 

moradores comentam brincando que essa rodovia “vai do nada a lugar nenhum”, as 

empresas se retiram do local. Assim, aos poucos os extrativistas foram se instalando 

ao longo da rodovia como demonstrado na Figura 7. As casas guardam indícios do 

tipo de material que foi deixado pelas três empresas que se instalaram para 



52 

implantar o “Pátio de Obras”. No entanto, o uso dos materiais utilizados para 

construção das residências atuais dos extrativistas. 

  

 

Figura 7 – Residências (BR 163) com materiais deixados pelas empresas que instalariam a 
hidrelétrica em Cachoeira Porteira, Oriximiná, Pará. 
Fonte: Autora. Imagens registradas em trabalho de campo em 2016. 

 

Ao considerar os aspectos de espaço territorial, as casas que um dia serviram 

de alojamento aos funcionários das empresas, no começo do processo de 

estruturação da hidrelétrica nos anos de 1980, hoje fazem parte de um mosaico que 

compõem as paredes e telhados das residências dos extrativistas. Eles 

denominaram o local onde seria construída a hidrelétrica de “Vira Mundo”. Devido a 

área encachoeirada, que faz o fluxo de agua formar ondas. 

 

4.5 Mudanças no padrão de áreas com floresta entre 2004 a 2014, perda de 

serviços ecossistêmicos e quebra da cadeia produtiva da castanha 

 

Entre o primeiro momento em que cogitaram a instalação da hidrelétrica de 

Cachoeira Porteira até a retomada das discussões na atualidade, os valores 

contabilizados em termos de uso da terra indicam a conversão em km2   das áreas 
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com floresta nativa, dessa cobertura em uma área total de 564,4 km2, conforme 

destaca a Tabela 2 no município de Oriximiná em 2004.  

 

Tabela 2 - Padrões de uso e cobertura do solo identificados no município de Oriximiná, Pará. 

 

Classes Área antropizada Floresta Hidrografia Não floresta outros Total 2004 

Área antropizada 1128,47 1,27 51,15 1180,89 

Floresta 564,4 99516,41 258,01 100338,8 

Hidrografia 1896,55 1896,55 

Não floresta 3737,93 3737,93 

outros 113,76 11,71 125,47 

total 2004 1806,63 99517,69 1896,55 3737,93 320,87 107279,7 

2004 

2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos em Brown: Lugo (1990). 

 

Ao contabilizar os valores de biomassa Brown e Lugo (1990) verificaram que 

com dados de inventários florestas, feitos nos anos 50 e 60 na Floresta Amazônica, 

variaram de 90 a 397 t há-1, com média ponderada de 268 t há¹. Também, 

Fearnside (1995) que houve mudanças nos valores estimados por Brown e Lugo 

(1990), ampliando-se as perdas, pois as mesmas passaram de 155 para 268 t há-1, 

de 1984 para 1989, as quais se aproximam de suas estimativas, que é 290 t há-1 

para florestas densas.  

A conversão da floresta torna-se um problema ambiental visto que parte da 

população do entorno da cachoeira sobrevivem do extrativismo, ou seja, da floresta 

em pé conforme ilustra a Figura 8. 
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                        Figura 8 - Imagem de Bertholletia excelsa obtida em Cachoeira Porteira. 
                        Fonte: Autora. Imagens registradas em trabalho de campo em 2016. 

 

Além disso é necessário que haja o reconhecimento dos fluxos de energia e 

da matéria, estando a natureza relacionada com a territorialização dos mais variados 

grupos humanos, no escopo do que se convencionou chamar de segunda natureza, 

em outras palavras, do processo de produção social do espaço geográfico (LIMA, 

2015).  

Considerando-se como fator de mudança é possível observar que os focos de 

calor se ampliaram no período entre 2004 e 2014 (Figura 9), indicando que existem 

mais ameaças às áreas de floresta nativa, ao considerar como prática na agricultura 

o uso do fogo, nas propriedades rurais, comprometendo importantes serviços 

ecossistêmicos. Ao longo desses anos os extrativistas foram se consolidando e 

formando comunidades que hoje vivem da pesca, da agricultura de subsistência, 

como fonte alternativa de renda, mas a economia principal desses extrativistas vem 

das colheitas de castanha durante os meses de picos de safras anuais. 
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Figura 9 - Padrões de áreas com floresta nativa, outros e área antrópica, no município de Oriximiná, 
Pará. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do IBGE. 

 

Os serviços prestados pelas florestas incluem proteção do solo, 

armazenamento de carbono e nitrogênio, além de provisão e de atuar ativamente 

nos ciclos de umidade e nutrientes (EHRLICH; EHRLICH, 1992), regulação de fluxos 

hídricos. Deste modo, a materialização da hidrelétrica como afirma alguns 

pesquisadores como Fearnside (1995; 2010) e Cavalcante (2012), intensificam o uso 

da terra, pois não estão dissociados de outras obras e investimentos ligados à 

infraestrutura e agronegócio. 

Neste sentido, considerando a dinâmica existente e a em curso, é possível 

destacar as áreas mais vulneráveis as  maiores perdas de sua cobertura vegetal as 

quais estão ao longo da rodovia, como representado na Figura 10, é possível 

observar que os focos de calor ampliaram-se no período entre 2015-2016 e 2016-

2017, indicando que existem mais ameaças as áreas de floresta nativa, áreas 

“buffer” com impactos potenciais devido a inclusão de Cachoeira Porteira como 

integrante na matriz energética nacional.  

Assim, a figura ainda expõe a retirada da floresta nativa implica em perdas de 

castanheiras altamente produtivas que são fonte de alimento e renda as populações 
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que vivem do extrativismo nesses locais, pois os resultados obtidos nesta pesquisa 

apontam novas ameaças.  

 

 
Figura 10 - Áreas com ameaças de perdas de áreas com floresta nativa pelo uso do foco na área de 
estudo. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A figura acima evidencia que a área em questão evidência iniciativas em 

implantar a hidrelétrica de Cachoeira Porteira, inicialmente idealizada para atender à 

demanda energética da denominada Área da Bauxita, situada às margens do rio 

Trombetas, onde estava prevista a instalação de um complexo minério metalúrgico. 

Todavia já havia benfeitorias para estoque e comercialização da castanha e, 

sobretudo estrutura comercial da castanha. As tentativas de intervenções, 

promovem reorganizações constantes deste território, como a saída das empresas 

no período ente 1992 a 1998, houve abandono das áreas construídas pelas 

empreiteiras e a ponte (ver Figura 11) por ter sido construída de madeira, já 

apresenta indícios de apodrecimento das tábuas, o que poderá comprometer o 

escoamento da castanha, caso a estratégia no município seja o fortalecimento da 

cadeia produtiva extrativista, em Cachoeira Porteira. 
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Figura 11 – Ponte sobre o Igarapé São Miguel na BR-163 em Cachoeira Porteira, Oriximiná, Pará. 
Fonte: Autora. Imagens registradas em trabalho de campo em 2016. 

 

Além das condições naturais, como a perda da Cachoeira Porteira (Figura 

12), e ainda como afirma Fearrnside (1995) há alterações no regime hídrico e na 

biodiversidade em rios da região. Os aspectos de organização social e econômica 

devem ser considerados, bem como a perdas de território, como destaca Haesbaert 

(2004), quando diz que a perda de territórios está ligada ao terreo-territor (terror, 

aterrorizar) imprimindo terror e medo às populações. Principalmente as ribeirinhas 

que vivem nas áreas diretamente impactadas pela instalação dessas plantas de 

geração de energia. 
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Figura 12 – Queda d’água em Cacheira Porteira evidenciando importantes serviços ecossistêmicos 
(provisão, regulação, suporte e cultural). 
Fonte: Autora. Imagens registradas em trabalho de campo em 2016. 

 

As comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas dominantemente usam 

os bens e serviços ecossistêmicos, portanto rejeitam a instalação de uma 

hidrelétrica, pelos impactos provocados. Algumas comunidades já se posicionam 

exigindo discussão sobre os possíveis impactos, sobre o seu modo de vida; sobre a 

perda dos castanhais, serão destruídos pelo desmatamento para inundações e para 

onde vão. 

Estruturas de organização social, representado pela Figura 13 com a placa da 

associação dos quilombolas reforça que pressões ocorridas tanto no passado 

quanto atualmente sobre a instalação da hidrelétrica devem ser discutidas, no 

âmbito político-social e ambiental, além das discussões atualmente sobre a 

demarcações desses territórios, sobretudo, dos indígenas e quilombolas. 

 



59 

 

Figura 13 – Imagem da Placa indicando a sede da Associação AMOCREQ em Cachoeira Porteira. 
Fonte: Autora. Imagens registradas em trabalho de campo em 2016 

 

Nas entrevistas com os extrativistas, 100% dos antigos moradores, ou seja, 

os que apresentavam idade superior a 70 anos relataram que houve muita mudança 

no comportamento dos atuais moradores de Cachoeira Porteira.  

Apesar da construção da hidrelétrica de Cachoeira Porteira não ter sido 

implantada como planejado a  décadas, os impactos mais expressivos decorrentes 

da materialização da hidrelétrica seria no modo de vida dessa população a qual 

estão  os extrativistas da cadeia da castanha para Arrozal e Nova Amizade  com 

destaque para: social – separação de amigos e parentes; cultural – mudanças de 

hábitos pela impossibilidade de confraternização em períodos festivos; econômico – 

pois parte dos coletores de castanha foram inseridos nas empresas como mão de 

obra local pelo conhecimento tácito do território. 

Portanto, a mudança de estratégia em não implantar a UHE em Cachoeira 

Porteira deixou o trecho da BR-163 inacabada, edificações abandonadas, pista de 

pouso inacabada e, sobretudo acarretaram perdas socioculturais e ambientais, 

comprometendo importantes serviços ecossistêmicos prestados pelas castanheiras, 
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decorrente do desmatamento para construção do lago, estrada e vicinais, campo de 

pouso e instalação do pátio de obras das empresas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada tratando do tema “Hidrelétricas na Amazônia e 

potenciais impactos no extrativismo da Castanha (Bertholletia excelsa) em 

Cachoeira Porteira, Oriximiná, PA”, teve sua consecução exitosa.  

Isso porque alcançou os objetivos propostos ao apresentar como resultado 

informações inéditas tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade, 

onde conclui-se que:  

 Entre os impactos associados ao plano de instalação da hidrelétrica de 

Cachoeira Porteira, em Oriximiná, Pará está a perda de castanheiras que 

foram derrubadas para implantação do “Pátio de Obras” 

 O deslocamento dos extrativistas para áreas fora da zona de abrangência 

da hidrelétrica é confirmado no desenho mental de entrevistado com 

idade superior a 70 anos;     

 O uso de bases georrefereciados e tecnologias de geométrica apresenta-

se como recurso de adoção na análise de áreas potenciais ao impacto 

quando grandes obras são planejadas, pois a delimitação desses espaços 

possibilita quantificar as zonas mais propícias ao impacto direto em 

programas de planejamento de expansão de hidrelétrica na Amazônia, 

como é o caso de Cachoeira Porteira;  

 Os entrevistados na faixa de idade de 70 anos mantiveram a percepção 

do ambiente em que viviam, sendo possível a elaboração de desenho 

esquemático que foi confirmado pelas análises de padrões na paisagem, 

indicando a importância em considerar as populações locais de cachoeira 

porteira caso esse local seja incluído no plano nacional de expansão de 

hidrelétricas; e 

 A retirada das castanheiras na área de influência da hidrelétrica é ameaça 

direta a oferta de bens e serviços ecossistêmicos prestados por essa 

espécie, mais sobre tudo condiciona a extinção de matrizes produtivas 

que representam o sustento dos extrativistas, na cadeia produtiva de 

castanha de Oriximiná, importante polo de exportação desse produto no 

Brasil. 
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APENDICE A – Termo de consentimento livre esclarecido para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra 

Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA PESQUISA 

 
TITULO DO PROJETO: HIDRELÉTRICAS NA AMAZÔNIA E POTENCIAIS IMPACTOS NO 
EXTRATIVISMO DA CASTANHA (Bertholletia excelsa) EM CACHOEIRA PORTEIRA, 
ORIXIMINÁ-PA 
 
 

Responsável pela pesquisa: Fátima Cristina Guerreiro Reale 

Você está sendo convidado (a) a participar de um trabalho de pesquisa de Pós-Graduação 

Mestrado.  

O objetivo: Identificar políticas públicas, associados à expansão de hidrelétricas e 

demarcação de territórios a partir de indicadores extrativistas no polo de castanha de 

Cachoeira Porteira e seu entorno, Oriximiná, Amazônia. 

          Procedimentos: Como instrumento para coleta de dados será realizada entrevistas e       

semiestruturada e estrutura de seus dados resultarão em mapas falados, gráficos, tabelas, mapas 

sazonais de produção, procedência e identidade cultural, que servirá unicamente para fins de 

pesquisa. 

Os entrevistados não terão seus nomes identificados na pesquisa. 

Tendo lido e compreendido e esclarecido sobre os propósitos da pesquisa a que fui convidado (a) 

a participar, eu____________________________________________________________. 

RG n°: _________________________________, autorizo que as informações prestadas sejam 

divulgadas no trabalho da Pesquisadora acima citada. 

Oriximiná, ______ de _____________de 2017. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do (a) entrevistado (a) 
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APENDICE B – Questionário da pesquisa. 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra 

Programa de Pós-Graduação em Geografia Mestrado – PPGG 

 

TITULO DO PROJETO: HIDRELÉTRICAS NA AMAZÔNIA E POTENCIAIS IMPACTOS NO 
EXTRATIVISMO DA CASTANHA (Bertholletia excelsa) EM CACHOEIRA PORTEIRA, 
ORIXIMINÁ-PA 

 
ENTREVISTA:          

 Data: _____/_____/________ 

Identificação: _________  Idade: _________ SEXO:   Masculino (   )      Feminino (   ) 

1°) Tempo que mora na cachoeira porteira? 

  (   ) Anos             (   ) Desde o seu nascimento        (   ) meses  

2°) em que outra comunidade mora ou já morou? 

3°) Coleta ou já coletou Castanha na área de Cachoeira?   (   ) sim  (   ) não 

4°) desde que idade coleta castanha?  

5°) você lembra de algum período que deu muita castanha?  

6°) você lembra de algum ano que deu pouca castanha? 

7°) no período da construção do pátio da hidroelétrica onde você morava? 

8°) essa construção do pátio afetou a coleta da castanha? De que forma? 

9°) Como você trabalha na coleta da castanha?  

10°) na entressafra da castanha que outra atividade econômica você desenvolve, e qual outra fonte 

de renda quando a produção é baixa? 

11°) com sua vivência no período da construção do pátio e seu trabalho na coleta de castanha, você 

acredita que hoje a hidroelétrica afetaria a coleta de castanha? Por quê?  

12°) você concorda ou discorda da contra a construção da hidroelétrica em Cachoeira Porteira? Por 

quê?  

13°) qual a importância da coleta dos frutos da castanha para sua vida?  

14°) recebe ou já recebeu algum apoio do governo relacionado ao Extrativismo da castanha? 
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APENDICE C – Requerimento de permissão para a pesquisa. 

 

REQUERIMENTO 

 

Ilmo Sr. Coordenador da comunidade Cachoeira Porteira 

 

Eu Fátima Cristina Guerreiro Reale, CI 5009999, Identificação no SISBio, Professora 

deste município e residente na Tv Cazuza Guerreiro 546, na condição de aluna do curso 

de mestrado da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), venho respeitosamente 

requerer de Vossa Senhoria a permissão para realizar no período de 07 a 9/09/2016 uma 

atividade de pesquisa onde aplicarei questionários visando a obtenção de informações de 

entrevistados ligados a cadeia do Extrativismo da castanha da Amazônia (Bertholletia 

excelsa). Vele ressaltar que essa pesquisa está inserida no contexto do meu plano de 

trabalho de mestrado. Estou enviando em anexo o termo de compromisso da pesquisa e 

o questionário contendo as perguntas que serão realizadas durante as entrevistas. 

Ressalto que os mesmos não terão seus nomes identificados na pesquisa, pois serão 

utilizados nomes escolhidos pelos entrevistados, obedecendo sempre uma espécie da 

fauna e fauna da Amazônia.  

 

     Nestes termos, solicita-se deferimento. 

                                                                    Oriximiná 30 de agosto de 2017. 
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ANEXO A – Autorização para realização da pesquisa. 
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ANEXO B – Jornal “A Província do Pará”. 
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ANEXO C – Auto de Vistoria. 

 

 


