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Introdução
Como garantir a convivência entre indústrias, 

populações tradicionais, locais, quilombolas, 
conservar a biodiversidade, manter as florestas, 
recursos hídricos no ambiente amazônico 
presente em Barcarena? (Pesquisa, Mobilização e 
Ação)

Ouvir as comunidades tradicionais, os 
pesquisadores, os movimentos sociais, empresas, 
agentes de governo, operadores do Direito, a fim 
de buscar proposições para garantir a convivência 
(Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão)



Introdução
Colher resultados de instituições de ensino e de 

pesquisa, por meio de sua comunidade 
científica, como forma de auxiliar as 
demandas do Ministério Público em várias 
áreas, promovendo o diálogo de saberes, 
aplicando o que se produz nas 
universidades, bem como levantamento de 
documentos internacionais que versem 
sobre as questões a serem discutidas. 

(Banco de Informações, fomento à pesquisa 
e extensão e criação do Obersatório de 
Impactos e Riscos Ambientais do Baixo 
Tocantins)



Introdução
Instalação dos Grandes Projetos na Amazônia (Portos, 

Atividades da Minero Metalurgia; Estradas, etc);
Capital Industrial e Estado brasileiro (Relação 

Prioritária);
A relevância da discussão sobre os impactos e 

conflitos socioambientais envolvendo empresas e 
comunidades;

Resistência dos movimentos sociais e violência 
crescente;

Desapropriações da população local;
Impactos direto no ecossistema local devido a 

poluição e degradação do ambiente;



Objetivo Geral:

Compreender os impactos e os conflitos 
socioambientais, que surgem com a entrada 
dos Grandes Projetos, analisando as ações  
empreendidas pelo poder publico e privado 
no uso e na apropriação dos recursos 
naturais e como estas ações implicam no 
reordenamento territorial. 



Objetivos Específicos:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Identificar e analisar as alterações e os impactos 
gerados pelo complexo industrial no território 
municipal, verificando a existência dos conflitos e 
quais as alternativas que visem soluções; 
2- Identificar as diferentes transformações na 
dinâmica socioespacial agrária e urbana com a 
instalação do complexo industrial;

3- Verificar os conflitos que reordenam as 
dinâmicas socioambientais, bem como os agentes 
envolvidos;
 



Objetivos Específicos:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4- Identificar e analisar as estratégias e 
planejamento do poder público municipal;
5- Verificar a capacidade de investimento e 
estratégias das empresas para a resolução dos 
impactos e conflitos socioambientais; 
6- Produzir mapas georreferenciados  e cartografia 
social dos impactos e conflitos dos territórios 
atingidos.



Mapa de Localização de 
Barcarena



Mapa de Acidentes Ambientais



Mapa Acidentes/Empresas



METODOLOGIA
    O projeto de pesquisa está vinculado a 

linha de pesquisa ''Grandes Projetos na 
Amazônia e Impactos Socioambientais'‘ 
cujo o  fio condutor da metodologia são as 
abordagens teórico-metodologicas da 
Ecologia Política. Para tratar de temas 
particulares, as contribuições teóricas 
darão destaque a três  autores, são eles, 
Little (2014) que trará a categoria de 
conflitos socioambientais; Sanchéz (2013) 
com impactos socioambientais e Hebette 
(2004) para compreensão acerca dos 
grandes projetos



METODOLOGIA: OBJETO
O objeto de análise são os conflitos e os 

impactos socioambientais que ocorrem no 
município de Barcarena.

 Nesse sentido, é indispensável verificar os 
pontos de impactos diretos e indiretos; 

A abordagem teórica utilizada para nortear 
os estudos é a Ecologia Política, com ênfase 
nos impactos e conflitos socioambientais;

A etnografia e observação participante 
serão recursos metodológicos, além de 
pesquisa documental e dados secundários.



Resultados Premilinares
Aumento dos acidentes ambientais e elevação 

do risco ambiental;
Reorganização socioespacial;
Aumento da miséria  e da violência;
Extinção das práticas socioeconômicas locais;
Dificuldades de diálogo 

empresa/comunidade/instituições;
Fragilidade Institucional dos órgãos ambientais, 

em particular na gestão pública municipal e 
estadual;

Ameaça de Lideranças e perda de confiança 
coletiva;

Judicialização dos conflitos, como última 
instância de recurso às comundiades;



Resultados Premilinares
Estudos realizados acerca da gestão ambiental 

municipal;

Projeto de Extensão de apoio à cooperativas;

Projeto de Pesquisa sobre os Impactos 
Socioambientais do Dendê;



Perspectivas 
Ensino - formação de agentes ambientais que irão 

fortalecer o debate a respeito dos grandes projetos 
nas comunidades do município de Barcarena; 

Oficinas ministradas por professores e estudantes de 
graduação e pós-graduação da Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e outras Instituições de Ensino 
Superior

Pesquisa – Organizar uma agenda de pesquisa sobre 
impactos e riscos ambientais;

Extensão - Parceria de órgãos ambientais como a 
SEMMA de Barcarena, Ministério Público Federal 
(MPF), outros.

Criação de bibliotecas Comunitárias, Apoio aos 
movimentos sociais e comunidade no fortalecimento 
de instituições e fóruns colegiados.
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