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Resumo: Pretende-se através deste ensaio teórico apontar os impactos socioambientais 
gerados por grandes projetos na Amazônia Brasileira, fomentar a discussão acerca do 
modelo político de desenvolvimento implementado no país, e apontar os efeitos na 
população de entorno às obras. 
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Abstract: It is intended through this theoretical essay point out the major projects social and 
environmental consequences to Brazilian Amazon, and then foster the discussion about the 
development’s model implemented in the country and about the effects caused by major 
projects over surrounding population. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A riqueza natural do Brasil historicamente tem despertado o interesse do setor 

público e privado. Priorizam-se políticas de fomento a exploração de recursos naturais como 

fonte de capitalização a fim de elevar o nível de desenvolvimento do país.  

A intervenção do Estado e das empresas transnacionais desenharam um quadro de 

conflitos na região, levando a população de entorno (urbanos, camponeses, ribeirinhos, 

quilombolas e indígenas) a conviver com impactos socioambientais causados por grandes 

projetos. Diante disso, considera-se pertinente fazer um resgate histórico da política de 

desenvolvimento no Brasil, apontando - em caráter ilustrativo - seus efeitos na Amazônia.  

É importante destacar que, por motivos metodológicos, elegeram-se dados e 

informações referentes ao Pará a fim de aproximar o leitor à realidade amazônica, visto que 

os demais Estados seguem semelhante tendência político econômica e de impactos 

socioambientais. Longe de esgotar a discussão, este ensaio teórico visa fomentar o debate 

e a reflexão do tema proposto. 

 

2. AMAZÔNIA BRASILEIRA: CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
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Inicialmente é necessário caracterizar a Amazônia que vamos tratar neste artigo, 

uma vez que existem várias “amazônias”, como por exemplo: a Amazônia Ocidental 

(Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), Amazônia Oriental (Pará, Maranhão, Amapá, 

Tocantins e Mato Grosso), e a Amazônia Continental (Brasil, Bolívia, Peru, Equador, 

Colômbia, Venezuela, Republica da Guiana, Suriname e Guiana Francesa).  

O Governo brasileiro optou pela delimitação do território adstrito amazônico - 

conforme a lei número 1.806 de 06/01/1953 – denominado Amazônia Legal, a qual é 

composta pelos Estados do: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, 

Rondônia e Tocantins e, parte do Maranhão; com a finalidade de instrumentalizar as 

políticas e os investimentos promovendo o desenvolvimento da região. Sua extensão é de 

5.217.423km², correspondendo a 61% do território nacional (EMBRAPA, 2014). Dessa 

forma, optou-se pela utilização da terminologia Amazônia Brasileira para referenciar os 

Estados que compõem a Amazônia dentro da circunscrição nacional. 

Para entender a dinâmica econômica dessa região na atualidade, é importante 

resgatar o processo de ocupação e os grandes períodos históricos que a marcaram. Para 

Leal (1991, p.01), trata-se de quatro grandes períodos: 1) Exploratório (século XVI); 2) 

Colonial (1616-1822); 3) Vinculação ao Capitalismo (século XIX em diante); e, 4) Atualidade. 

A fase exploratória diz respeito às primeiras expedições desbravadoras, seguida da fase 

colonial (liderada por Portugal) inaugurada pelo processo de exploração da natureza via 

extrativismo vegetal. O reconhecimento do potencial produtivo e a descoberta de riquezas 

naturais como a borracha condicionaram a inserção da Amazônia Brasileira no processo de 

acumulação de capital. 

Com a Carta Constitucional de 1946, estabeleceram-se dispositivos legais que 

asseguravam a Amazônia Brasileira como uma preocupação nacional. Logo, elaborou-se 

um modelo político de desenvolvimento econômico com viés modernizador que priorizava 

ações civilizatórias a fim de desconstruir o tradicional por considera-lo atrasado. Para 

D’Araújo (1992) o modelo de planejamento regional tinha por objetivo elevar as regiões mais 

atrasadas e pobres para o mesmo nível de desenvolvimento das áreas mais ricas do país; 

na visão de Castro (2010) nacionalismo e desenvolvimentismo constituíram-se carro chefe 

da política brasileira entre as décadas de 30 e 60.  

Assim, durante a ditadura militar (1964-85), criaram-se condições para o aumento 

da exploração da região através de investimentos na infraestrutura (estradas e rodovias), 

somado a criação de um marco jurídico para subsidiar a exploração de riquezas naturais e a 
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apropriação de territórios públicos. Tal fato consolidou o modelo político de desenvolvimento 

capitalista pensado para regiões periféricas, o desigual e combinado1.  

A intensificação da intervenção do Estado no processo de ocupação de suas terras 

atraiu investimento de empresas transnacionais, pois, segundo as autoras Santos e 

Rodrigues (2011) a superação do atraso dependia da parceria entre o setor privado e 

instâncias governamentais. 

 

A influência externa na economia local é viabilizada pelo ideal capitalista de uma 
economia globalizada que se responsabiliza pelo fomento de investimentos nos 
países subdesenvolvidos. A motivação de tão “nobre” atitude seria a de potencializar 
o crescimento econômico e de melhorar seus níveis de bem-estar social. Entretanto, 
o que existe é um grande jogo de interesses no qual os países desenvolvidos se 
beneficiam pela criação de condições financeiras favoráveis para o consumo e para 
o mercado mundial (SANTOS; RODRIGUES, 2011, p. 17). 

 

O discurso ideológico de internacionalização da Amazônia Brasileira sugere a 

incompetência da nação para gerir economicamente a questão social e ambiental. Assim, 

países imperialistas, em conjunto, começam a fazer um cerco sutil à região, alegando, em 

relação a ela, uma noção ideológica de patrimônio universal (LEAL, 1991). Portanto, a 

política de desenvolvimento recente prevê a ampliação da integração do Brasil aos demais 

países, com priorização de medidas que reforcem os mecanismos de mercado.  

 

Riqueza e poder, no afã de dominação – nacional, global, determinam em última 
análise uma nova fase para a Amazônia. O processo civilizatório continua seu curso 
rumo às últimas fronteiras do planeta a explorar. A floresta permanece um desafio, 
um lugar para ser domesticado, vencido pela civilização (CASTRO, 2010, p. 108). 
 

Vale ressaltar o aspecto retardatário da industrialização da Amazônia Brasileira, 

uma vez que teve início quando já havia se consolidado a nível mundial. Assim, Castro 

(2010) considera a região com remanescente característica de colônia devido: 1) executar 

decisões que vem de fora; e, 2) o resultado da exploração econômica ser para fora. Nesse 

sentido, apesar dos avanços tecnológicos no setor produtivo, o Brasil ainda é considerado 

um país com base econômica de bens primários, pode-se dizer então que atualmente o 

modelo de desenvolvimento brasileiro é considerado neoextrativista2. 

 

Dentro, pois, da realidade capitalista, a Amazônia sempre será objeto de saque. Os 
seus recursos naturais sempre estarão a serviço da redução dos custos do Capital, 

                                                             
1 O desenvolvimento desigual e combinado para Trotsky (1977, p. 25) “[...] significa aproximação das 
diversas etapas, combinação das fases diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais 
modernas”.  
2 Conforme Milanez & Santos (2013, p.121) “a ideia de neoextrativismo corresponderia a uma 
reconfiguração do extrativismo, conceito cunhado para definir um conjunto de estratégias de 
desenvolvimento ancoradas em um grupo de setores econômicos que removem um grande volume 
de recursos naturais para comercialização após nenhum ou quase nenhum processamento”. 
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nas fronteiras desenvolvidas da sociedade capitalista, para atender o lucro, motor da 
acumulação. E sendo assim, não pode haver proposta, da parte do Capitalismo, 
para um futuro íntegro da Amazônia. Só pode dar a ela este futuro uma sociedade 
equalitária, uma sociedade na qual sobressaia a importância do caráter humano, e 
das relações estáveis, de aproximação entre o Homem e a Natureza – e não a 
intenção pura e simples da pilhagem que acompanha a cobiça capitalista (Leal, 
1991, p. 47). 
 

Em síntese, as exportações de recursos naturais seguem disposições econômicas 

internacionais o que “de um lado, favorece a inserção da economia brasileira no sistema 

capitalista mundial; e de outro lado, contribui para o agravamento dos problemas 

econômicos, sociais e ambientais na área de execução dos projetos” (MATHIS & MATHIS, 

2012, p. 196). 

3. BREVE ANÁLISE SOBRE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA POPULAÇÃO DE 
ENTORNO Á GRANDES PROJETOS NO ESTADO DO PARÁ 

 

O aporte de recursos destinados a grandes projetos na Amazônia Brasileira vem 

ocasionando profundas transformações no modo de viver das populações de entorno às 

obras. Em relação ao setor mineral, somente no Pará há previsão de investimentos na 

ordem de US$ 22,482 bilhões até o ano de 2016, atualmente ocupa o segundo lugar 

nacional na arrecadação de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais (CFEM)3 (IBRAM, 2012). Nesse sentido, a Federação das Indústrias do Estado do 

Pará (FIEPA, 2012) indica as tendências de investimentos para o governo nos próximos 

anos, priorizando ações que viabilizem o desenvolvimento econômico sustentável. Em 2014 

o PIB paraense atingiu o valor de R$ 91.009 milhões, contribuindo para 2,1% do PIB 

brasileiro (IDESP, 2014, p. 8).  

 

Persuadidos pelo discurso desenvolvimentista, os governos locais consentiram 
intervenções em escalas e proporções variadas, bem como na implementação dos 
chamados “Grandes Projetos” [...]. O incentivo do Estado através da transferência de 
serviços e indústrias criou condição favorável para que o capital privado aumentasse 
seu poder e sua liberdade de atuação no mercado local [...]. Evidentemente a lógica 
econômica é o elemento norteador das intervenções que - em contrapartida ao 
desenvolvimento econômico - provocam o deslocamento de populações com pouca 
ou nenhuma consulta prévia a suas opiniões; além de causarem, a exemplo da 
Amazônia, graves impactos socioambientais, bem como a inundação de áreas 
historicamente habitadas e a destruição da biodiversidade (SANTOS; RODRIGUES, 
2011, p.18-19). 

 

                                                             
3 A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) foi estabelecida pela 
CF/88, Art. 20, é devida aos Estados, DF, municípios e órgãos de administração da União. Sua 
distribuição se dá da seguinte maneira: 12% União, 23% Estado onde for extraído o insumo, e 65% 
para o município produtor. 
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Nesse sentido, trava-se, então, uma disputa marcadamente política e ideológica na 

qual o direito de imobilizar ou de deslocar compulsoriamente4 a população de entorno 

aparece como atributo e primazia de aparelhos de poder. Isto porque é considerado legítimo 

desapropriar para fins de utilidade pública5 nos casos de aproveitamento industrial das 

minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica. Há previsão de 

indenização para descolamento compulsório, contudo, cabe questionar se o valor pago pela 

área construída é suficiente para adquirir outra benfeitoria semelhante na região, tendo em 

vista a especulação financeira gerada nessas áreas. Destarte, a regularização fundiária é 

outra problemática local, visto que por não possuírem a posse legal da terra muitas vezes 

são expulsos de suas habitações sem receber nada. 

A legalização da exploração de recursos naturais via marco jurídico (Estatuto da 

Terra, Código Brasileiro de Mineração, etc.) constitui fator de atração à investimentos de 

empresas transnacionais na região. Nota-se que nesse sentido o Estado produz o conflito, 

posto que regulamenta a ocupação desigual. De acordo com Castro (2010), no contexto de 

uma economia competitiva e globalizada, a disputa pela terra na Amazônia Brasileira é 

questão central. Os grandes projetos de investimentos na região (nos setores de mineração, 

hidrelétrica, madeireira, agronegócio e construção de rodovias) vêm conduzindo à 

deslegitimação de posses e propriedades de povos tradicionais, e contribuindo para a 

agudização dos conflitos sociais.  

Nesse contexto, o modelo de produção de bens para o mercado de commodities6 é 

intensificado, e no rastro de sua consolidação acumulam-se nas cidades de entorno às 

obras um contingente de: expropriação de terras, especulação imobiliária, impactos 

ambientais (desmatamento, inundações, etc), aumento dos índices de violência, 

adensamento populacional, dentre outras. Ademais, com a última crise econômica mundial 

(2008-2009) retraiu o mercado e reduziu as trocas, fortalecendo a importância dos produtos 

primários para a balança comercial brasileira. 

De acordo com a Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale (AIAV,2015), 

são vários os motivos de insatisfação com os impactos socioambientais, dentre eles tem-se 

as seguintes denúncias: quilombolas são pressionados a vender suas terras; índios Tembé 

protestaram contra a contaminação por agrotóxicos; índios Xikrin protestaram contra a 

                                                             
4 Deslocamento Compulsório, segundo Almeida (1996, p.30) significa “o conjunto de realidades 
factuais em que pessoas, grupos domésticos, segmentos sociais e/ou etnias são obrigados a deixar 
suas moradias habituais, seus lugares históricos de ocupação imemorial ou datada, mediante 
constrangimentos, inclusive físicos, sem qualquer opção de se contrapor e reverter os efeitos de tal 
decisão, ditada por interesses circunstancialmente mais poderosos”. 
5 Decreto lei  nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 
6 No Brasil o mercado de commodities está associado aos recursos naturais, com destaque para 
soja, carne, minérios, suco de laranja, petróleo e celulose 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.365-1941?OpenDocument
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poluição do rio Cateté causada pela extração de níquel e o surgimento de problemas de 

saúde; entre outras. Ademais, alegam como população atingida aquela residente no entorno 

das obras, bem como: comunidades, grupos sociais e povos tradicionais. 

 

Somos comunidades inteiras que vivem no entorno da exploração sem limites de 
minérios. Somos sindicalistas que, a cada dia, testemunham a deterioração das 
condições de trabalho e as mortes causadas por acidentes continuarem, a despeito 
da luta que empreendemos. Somos quilombolas, indígenas, pescadores, ribeirinhos 
que querem apenas continuar vivendo do nosso jeito de ser. 
Somos famílias inteiras forçadas a viver nas casas sujas pela fuligem das 
siderurgias, com as paredes rachadas pela passagem dos trens carregados de 
minérios, que, por sua vez, matam nossas crianças. Somos mulheres que adoecem 
pela sobrecarga emocional e de trabalho que se avolumam pelas tarefas 
historicamente realizadas por nós: cuidar dos doentes, dos idosos, das crianças com 
bronquite, alergias, dermatites, etc (AIAV, 2015, p. 12). 

 

Nas últimas décadas, a devastação florestal e os conflitos em torno da terra foram 

provocados principalmente pelo avanço dos grandes projetos. Atualmente a Amazônia 

Brasileira sofre, segundo Leal (1991, p.40) um “saque modernizado e eficiente” de forma 

que grandes corporações capitalistas empacotam a madeira, os minérios e a hidroenergia 

deixando à população local o legado da descapitalização socioambiental. Além do mais, a 

presença de transnacionais financiando os empreendimentos locais conduz a um processo 

paulatino de estrangeirização.  Com isso, embora a região tenha um grande potencial 

produtivo, a riqueza produzida não é convertida proporcionalmente em bem-estar social. 

 

Mais uma vez, a grande maior parte da sociedade regional está à margem dos 
benefícios que esse processo gera. Quem os apropria regionalmente é uma 
reduzidíssima minoria de privilegiados, que controla subsidiariamente a exploração 
dos recursos naturais e a exploração da força de trabalho da região. São os 
representantes, dirigentes e defensores das corporações internacionais, grandes 
fazendeiros, empresários, latifundiários, profissionais liberais e funcionários públicos 
integrados aos esquemas de corrupção e favorecimento que esse sistema incorpora 
(Idem, 1991 p. 40). 

 

A usina hidrelétrica de Tucuruí7 no Estado do Pará, por exemplo, já existe há 

quarenta anos e no decorrer dessas décadas o crescimento econômico não alcançou a 

população de entorno à obra. Porquanto, para as empresas que executam os grandes 

projetos na Amazônia Brasileira parece fundamental que as perdas sociais não venham à 

tona, por isso as transformam em contingentes intangíveis, incontáveis, irrelevantes, e por 

isso impensáveis.  

 

Sempre houve indicações de que Tucuruí não é a maravilha descrita pela 
ELETRONORTE, a companhia elétrica no norte do Brasil. Antes da construção da 
barragem, o Banco Mundial foi sondado para o financiamento, mais recusou (R.J.A. 

                                                             
7 Segundo Fearnside (1999) a hidrelétrica de Tucuruí bloqueou o rio Tocantins em 1974 e inundou 
2.430 km² incluindo parte da Área Indígena Parakanã. 
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Goodland, comunicação pessoal, 1986). Os residentes ao longo das margens do 
reservatório têm uma longa série de reclamações, e acamparam durante dois anos 
na entrada da sede da ELETRONORTE para reivindicar locais alternativos de 
reassentamento. A economia das vilas a jusante da barragem foi destruída, criando, 
entre e a população do baixo rio Tocantins, uma hostilidade quase unânime contra a 
ELETRONORTE. [...] O relatório de Goodland enfatizou os planos da 
ELETRONORTE para um levantamento da população atingida (i.e.,Brasil, 
ELETRONORTE s/d [1979]) e fez um cálculo grosseiro que aproximadamente 15 mil 
pessoas teriam que ser deslocadas (Goodland, 1978, p. 38-39) (FEARNSIDE, 
1999, p. 2-3 grifo meu). 

 

Segundo Fearnside (1999) os estudos e os relatórios de impactos ambientais (EIA/ 

RIMA) são produzidos por empresas de consultoria que dependem completamente do 

proponente do projeto, submetendo o relatório e o conteúdo à avaliação. Dessa forma, são 

induzidos a indicar o menor número de impactos possível, a fim de garantir futuros 

contratos. 

Em corroboração, Veiga e Queiroz (2012) alegam a partir da análise do mapa de 

pobreza e desigualdade no Brasil, que houve aumento da população abaixo da linha da 

pobreza em mais de 237 mil pessoas em 2009 no Estado do Pará, e em relação à área de 

influência da UHE Tucuruí, a incidência de pobreza é a mais alta nos municípios a jusante. 

Além de que, a maioria dos municípios adjacentes nas ilhas do lago não possui 

saneamento, a população retira água diretamente do lago para consumo, aumentando o 

índice de doenças.   

Não obstante, estudos da Rede Amazônica de Informação Socioambiental 

Georreferenciadas (RAISG) verificaram que somente no período de 2000-2010 foram 

desmatadas 240.000 km² da selva amazônica continental, e construídas 414 hidrelétricas.  E 

que além das seis hidrelétricas já construídas, existem outras 11 pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs) nos rios amazônicos, com previsão de construção de mais 23 as quais 

alagarão uma área de pelo menos 9.375,55 km² (quilômetros quadrados), quase oito vezes 

o tamanho da cidade do Rio de Janeiro (CARVALHO, 2012a, 2012b). 

Esse aumento do interesse de empresas transnacionais em explorar os recursos 

hídricos da Amazônia Brasileira à exemplo da UHE de Belo Monte a qual prevê uma 

intervenção no rio Madeira e na volta grande do rio Xingu, segundo Hernandez e Magalhães 

(2011) provocou somente com a construção de canteiros, prédios e estradas, o 

desmatamento de 238,1 hectares através da concessão da licença de instalação nº 

770/2011. Dentre os impactos, destacam-se a diminuição dos níveis de água e do lençol 

freático, o prejuízo econômico devido ao funcionamento sazonal do rio Xingu e a possível 

necessidade de criar barramentos futuros em função disso. 

As resistências podem ocorrer de forma espontânea ou organizada. Contudo, não é 

tarefa fácil opor-se contra o avanço do capital às fronteiras da Amazônia Brasileira, já que 

somente no ano de 2013, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2014), 
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aproximadamente 61% das vítimas fatais do conflito de campo pertenciam a grupos sociais 

e étnicos residentes nas áreas de entorno as obras (nesse período foram contabilizados 20 

assassinatos e 174 ameaças de morte). Em relação ao deslocamento compulsório, vale 

destacar o quantitativo de famílias despejadas que aumentou em 76% (passaram de 1.795 

para 3.167). Além do conflito pela água que aumentou 32% em relação a 2012, envolvendo 

31.186 famílias. 

Em contrapartida, de acordo com o Instituto Trata, apesar de a Amazônia Brasileira 

deter a maior quantidade de água doce do Brasil (73% de toda vazão hídrica), o acesso ao 

saneamento básico está entre as piores do país. A questão evidente é que o Estado investe 

em infraestrutura para os grandes projetos, porém não tem dado conta de responder à altura 

com políticas sociais suprimam os agravos socioambientais provocados na população de 

entorno as obras. 

É importante destacar ainda que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) considera três dimensões para medir o desenvolvimento incluindo a oportunidade de 

ter: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento, e um padrão de vida que garanta as 

necessidades básicas (saúde, educação e renda). Dessa forma, apesar do investimento em 

grandes projetos ser representativo para a balança comercial paraense, é possível perceber 

contradições postas na realidade sócial. Como por exemplo, ao passo que os municípios de 

Belém e Parauapebas ocupam o ranking dos cem maiores municípios do país (27º e 34º 

lugar, respectivamente) em relação ao PIB de preços correntes e participações percentuais 

(IBGE, 2012), o pior IDHM é também de um município paraense Melgaço (0,418) (PNUD, 

2010). 

Tais fatos ocorreram (e continuam ocorrendo) devido à falta de um projeto nacional 

que estabeleça maior contrapartida social e rigoroso protecionismo estatal aos recursos 

naturais. É importante reavaliar os critérios e planos de ações mitigadoras dos impactos 

socioambientais para a população de entorno aos grandes projetos, além de ser necessário 

a priorização da reforma agrária na agenda pública local.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo de desenvolvimento capitalista pautado na exploração de recursos 

naturais (neoextrativista) promove o acirramento de conflitos na região de operação das 

empresas transnacionais, posto ser um processo de natureza conflituosa e com fortes 

impactos socioambientais.  

O conluio entre o setor público e privado tem contribuído para o aumento da 

violência na região. Pois, apesar da criação de um marco regulatório com intuito de prevenir 

impactos socioambientais (leis e licenciamentos), os conflitos sociais e os impactos 
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ambientais continuam acontecendo. Ocorre que, o Estado oferece infraestrutura, incentivos 

fiscais, e leis que beneficiam a atuação de empresas transnacionais sem exigir a 

equivalente contrapartida social e ambiental. Dessa forma, a população é submetida a 

situações como: urbanização descontrolada, reforma agrária inacabada, assassinato no 

campo, proletarização com ausência de direitos trabalhistas, e desterritorialização de 

camponeses, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.  

Logo, apesar dos vultosos investimentos em grandes projetos na região amazônica, 

o Brasil não se tornou um país desenvolvido, pelo contrário, deixou um rastro de destruição 

socioambiental regado a mortes e conflitos por terra.  Há, portanto, um descompasso entre 

os impactos socioambientais gerados sobre a população de entorno e a garantia de seus 

direitos, entre o intangível e o remediável, entre o tolerável e a justiça. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que a forma como o Estado capitalista vêm historicamente conduzindo 

o acesso aos direitos sociais confirma que nesse modo de produção as contradições e 

desigualdades são agudizadas à medida em que se promovem políticas ditas de 

desenvolvimento sustentável cujo foco continua sendo o fomento ao mercado. 

Finalmente, o modelo de desenvolvimento desigual e combinado operado na 

Amazônia Brasileira não rima nem combina com direitos sociais e proteção ambiental, posto 

que resta à população de entorno aos grandes projetos o legado negativo da exploração 

(impactos socioambientais) e a abstenção das riquezas produzidas na região. Sobretudo, 

acredita-se que não há lucro nem desenvolvimento quando a natureza e as pessoas 

perdem. 
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