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Resumo 

 

 
A oportunidade do artigo pretende oferecer um olhar, propor mais um estimulo sobre a 
discussão das construções de megaprojetos na Amazônia brasileira, especificamente das 
usinas hidroelétricas (UHE). O contexto alcança a Geografia com expressividade para que o 
pensamento e a realização de trabalhos científicos ajam sob a reflexibilidade sem 
negligenciar a realidade. Cuja proposta de reflexão cartográfica aponta para as dimensões 
em que o território na Amazônia perpassa por transformações, sejam tecnológicas, políticas, 
econômicas ou sociais. A visão sobre o território enquanto delineador das dinâmicas sociais 
está na ação reflexiva do geógrafo contemporâneo. Nesta reflexão, a interação cartográfica 
opera pelo viés da espacialidade, onde se encurtam as dimensões territoriais para uso do 
capital enquanto as especificidades sociais são “removidas”. Embora, a perspectiva do olhar, 
a reflexão proposta, não aprofunde e que momento não possa ir além e distinguir os 
significados que permitam elencar as complexas situações sociais, oportuna-se uma crítica 
inicial. E ao considerar as transformações da dinâmica territorial, pretende-se evidenciar 
alguns balizadores de “recodificação” que vêm a subsidiar as “argumentações legais” para a 
construção de hidrelétricas na região amazônica. No tocante, não abordaremos as dimensões 
dos inúmeros megaprojetos que estão em curso, com ressalva para as rodovias. A 
metodologia que utilizamos partiu de pesquisas bibliográficas e algumas constatações de 
campo. Portanto, apresentaremos dois mapas, um apresenta o MacroZEE da Amazônia Legal, 
como um dos balizadores, um firewall. O segundo mapa expõe as localizações aproximadas 
das usinas hidroelétricas relacionadas aos seus cursos d’águas, planejamento, obra e 
operação na Amazônia brasileira, podendo revelar “um território das hidrelétricas”. Esta 
observação indica uma correlação com as abordagens emergentes por recursos para 
indústria, neste caso, energia elétrica produzida por usinas hidroelétricas que compõem o 
leque das demandas internacionais. Nossa intenção com este artigo, também, é trazer para a 
discussão, a incumbência da ciência geográfica pelo debate reflexivo. Sob uma perspectiva 
dialética, possa criticamente tentar revelar as estratégias do estado e das empresas na 
“conversão” de territórios em “apenas” geração de energia elétrica. 
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Introdução 
 

A realidade amazônica perpassa por uma gama diversa de ações governamentais 
seguindo a ótica empresarial de maneira intermitente, mas nessa última década nos parecem 
contínuas. Entre as ações podem-se considerar as implementações das rodovias, ampliação 
da pecuária, extração madeireira, extração mineral, hidrovias, agronegócio e com 
proeminência a construção de hidrelétricas. 

Dessa forma, a orientação deste breve artigo, prevê a discussão no contexto da 
construção das hidrelétricas sob a referência de um “território das hidrelétricas” na 
conjuntura amazônica sob uma reflexão cartográfica. Uma vez em que as possibilidades da 
execução, além dos mega projetos que estão presentes em quase toda a Amazônia brasileira, 
as hidrelétrica, projetam uma intervenção no território das comunidades tradicionais sem 
precedentes. Nesta oportunidade ainda se inscreve o cenário complexo gerado pela 
“recodificação” dos balizadores que podem flexibilizar as relações sociais e autonomias das 
dinâmicas territoriais. Por sua vez, podem garantir a construção das hidrelétricas sem ou com 
apenas as mínimas medidas de prevenção ambiental e social. Uma vez que esses 
“dispositivos” 1 flexibilizam o território e podem constituir uma frente possível de 
“mercantilização dos recursos”.  

Consideramos que nesta reflexão cartográfica, a geografia propicia, como um convite 
que nos direciona a entender e analisar a ótica de grandes projetos na Amazônia brasileira 
propostos pelo governo conciliados aos interesses empresariais. Isto nos permite sugerir a 
intervenção da reflexão de nós geógrafos como observadores críticos de ações que delineiam 
as dinâmicas sociais. Tais ações permeiam transformações políticas, econômicas e 
tecnológicas que expõem as contradições e relações do território e de grupos de interesses e 
agentes sociais. Embora os mapas oferecidos no artigo não expressem a dinâmica social, mas 
oferecem uma análise inicial sobre o contexto das hidrelétricas na intersecção com as 
rodovias. 

A visão sobre o território recai na sua própria divisão bem como nas relações da 
divisão do trabalho, sentido em que ambos podem ser “portadoras de forças de 
transformação, encaixadas em objetos recentes ou antigos, que as tornam possíveis” 
(SANTOS, 2008 (a), p. 133). Isto implica na consolidação e implantação de um conjunto de 
hidrelétricas que dinamizam o território e a Amazônia brasileira como um “cenário comum” de 
apropriação de recursos e territórios. 

 
1 A Amazônia brasileira e “o território das hidrelétricas”. 
 

A Amazônia brasileira, além de outras particularidades, se constitui de uma 
sociodiversidade discutida e estudada, mas que não lhes têm constituído direitos, sejam por 
geógrafos, antropólogos, sociólogos e outros, embora, estejam em constante confronto com 
os grandes projetos, permeiam por parte do Estado o descaso com seus territórios. 

O território, as transformações e os significados complexos situam a dinâmica do que 

                                                           
1
 Cf. FOUCAULT, Michel. O Dispositivo. In: Microfísica do Poder. 25. Ed – São Paulo: Graal, 2012. 
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converge a Amazônia brasileira em uma “potencialidade” para a construção de hidrelétricas. 
Opera-se nesse sentido em questionar as modalidades e intervenções propostas quanto à 
“repartição dos recursos” (SANTOS, 2008 (a), p. 132) que envolvam as comunidades 
tradicionais e suas especificidades. Por essas modalidades e intervenções compreendem a 
introdução de agentes (i)mobilizadores como organizações não governamentais e mitigações 
por parte das empresas e governo que englobam compensações ínfimas. Estas ações 
produzem nas comunidades tradicionais efeitos irreversíveis que findam reproduzindo a 
“territorialidade das hidrelétricas”. 

Esta territorialidade por sua vez operacionaliza as dinâmicas sociais e as relações de 
poder diretamente a partir das mediações políticas e econômicas locais e nacionais. 
Constitui-se dessa forma o “aparato” ao “território das hidrelétricas” cuja ação se articula 
com as premissas governamentais e empresariais. Estão vinculadas a este “aparato” as 
condições previstas das ações em que realizam as audiências públicas, como argumento de 
apresentação dos projetos, mas não das práticas compensatórias ou indenizatórias para com 
os grupos sociais. Sobre isto Baraúna e Marin (2011, p. 95) reiteram o que Zhouri afirma que 
“são praticamente a única oportunidade de se ter de fato a possibilidade de opinar e 
“participar”, ocorre um “jogo de cenas” que forja uma aparência “democrática e 
participativa” com relação às decisões” ali tomadas ou apresentadas. 

Há, portanto, uma intermitência e ao mesmo tempo uma contínua preparação desse 
referido “território” como elemento dinamizador das transformações do território 
amazônico. Estas transformações vinculam a dimensão dada aos recursos hídricos na 
Amazônia. Em suma, as possibilidades de instalação de grandes projetos como a construção 
de hidrelétricas têm por base as “medidas legais” dos licenciamentos ambientais. Haja vista 
que a reelaboração ou “recodificação” 2 dos códigos jurídicos brasileiros entraram em pleno 
processo nessa última década, como os códigos florestal, mineral e hídrico que prepararam o 
avanço de tal territorialidade. Consoante a isto, Bronz relaciona nesta direção, trata-se, que 
 

o licenciamento ambiental, tal como aplicado no Brasil, é uma adaptação dos 
modelos desenvolvidos internacionalmente, que se tornaram requisitos para os 
investimentos de capitais estrangeiros e nacionais destinados à construção de 
grandes empreendimentos (BRONZ, 2016, p. 19). 

 
Dessa forma, a “recodificação” objetiva também uma possível adaptação do que 

ocorre internacionalmente como seguir as diretrizes do Banco Mundial. Agência multilateral 
que internaliza o manual das ações de investimentos oportunamente na Amazônia brasileira. 
Podemos defini-los como os balizadores para a instalação das usinas hidrelétricas na 
Amazônia brasileira. Permiti-nos assim considerar como um firewall aos avanços dos 
investimentos dos grandes projetos na Amazônia brasileira. Esta fórmula aglutina códigos e 
“interpretações legais”. Consideramos que se equivale à ação de um sistema de proteção de 
um sistema operacional de computador ou de uma rede de comunicação. Cuja função é 
proteger. Assegurar acesso às suas ações internas diante do que é considerado “ameaça” ao 
seu real funcionamento ou interesse de execução de sucesso e de lucro. Tecnicamente, 

                                                           
2
 Cf. Práticas antropológicas no Tempo da Recodificação. Conferência de abertura da 28ª RBA, na PUC-SP, no dia 

02 de julho de 2012. 
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segundo o Windows.Microsoft (2016) 3 Firewall “é um software ou um hardware que verifica 
informações provenientes da Internet ou de uma rede” e as bloqueia ou permite que elas 
cheguem ao seu computador, dependendo das configurações do firewall. Um firewall pode 
ajudar a impedir, poderíamos dizer, diversas situações ou grupos mal-intencionados 
obtenham acesso ou sucesso.  
 

Referimos-nos a “recodificação dos códigos”, mas especificamente ao florestal e 
concretamente ao Macro Zoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) 4, neste caso, como 
o firewall para os “avanços” de investimentos dos grandes projetos na Amazônia Legal. Esta 
soma de balizadores projeta “o território das hidrelétricas”. 
 
Uma reflexão cartográfica 
 

Para este ponto, destacamos o primeiro mapa na página seguinte com a disposição da 
abrangência do MacroZEE em face a Amazônia brasileira, Legal. Sublinhamos também as 
estratégias racionais que resguardam as tentativas de expropriação de territórios de 
comunidades tradicionais. O modo de vida e a ações das mobilizações sociais têm sido 
formuladas sob os estigmas das situações antagônicas. Municiados de recursos “legais”, 
montados em um “esquema de proteção nativo” das políticas governamentais.  

Conforme site do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016) 5 essas políticas tratam 
de um “cordão de blindagem flexível” ou ainda “estratégias flexíveis”. E ao observar o mapa, 
seriam “estratégias flexíveis” aos “avanços” dos grandes projetos para suplantar as 
comunidades tradicionais, para encobrir “os rastros das roças” 6. Esta formulação agrega 
códigos e “interpretações legais”, se equivalem como a ação de um sistema de proteção de 
um sistema operacional de computador ou de uma rede de comunicação. Este esforço é a 
pauta que carregam as ações do MacroZEE. Cuja função é proteger. Assegurar acesso às suas 
ações internas diante do que é considerado “ameaça” ao seu real funcionamento ou 
interesse de execução de sucesso do governo e de lucro para as empresas. 

                                                           
3
 Cf. <windows.microsoft.com> 

4
 O Decreto Federal nº 7.378/2010, aprovou o Macro Zoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) da 

Amazônia Legal, passa a compor a “agenda do desenvolvimento regional”. Tratam das “as estratégias que 
reposicionam na Amazônia a vanguarda da transição para a sustentabilidade”. Em nosso ponto de vista seria o 
modo de vida versus o “firewall”.  
5
 Cf. <http://www.mma.gov.br/macrozee> 

6
 Sublinhamos que se trata de uma das atividades mais presentes e praticadas pelas comunidades tradicionais 

ao longo dos territórios amazônicos. 
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Observa-se nesse mapa a distribuição do "MacroZEE da Amazônia Legal", sigla 
referida pelo site oficial, modelo adotado pelas “estratégias de transposição para a 
sustentabilidade”, que designamos de “muro de proteção”, o resguardo do “coração 
florestal”.  Este dispositivo segue uma sub-rotina equivalente a definir estágios e áreas de 
investimentos e acessos aos recursos naturais. Cada item tem uma função especifica. Para 
configurar esta apresentação a demanda de ação do MacroZEE viabiliza o referido 
“território das hidrelétricas”. Poderíamos considerar ainda um universo de dados como 
das unidades de conservação, das terras indígenas, projetos de assentamentos, da 
mineração, da pecuária, de monocultivos, da madeireira entre outros. A pergunta seria: 
Qual das faixas de proteção permite o quê e para quem? Mas de outro modo, também 
pode ser observado no mapa, Manaus como “a capital” de “Defesa do Coração Florestal 
com Base em Atividades Produtivas”. 

A seguir listamos a imagem das insígnias do MacroZEE conforme site do Ministério 
de Meio Ambiente: 
 

 
Figura 1: Legenda do MAcroZEE 2010. Fonte: MMA, 2015. Adaptado por Lima, 2017. 

 
Isto se chama “firewall”, um “muro de fogo”, uma proteção interna às ações 

externas não conciliadas ao funcionamento normal de investimentos. Nesse prisma, 
observamos que na Amazônia brasileira há um processo de transformações, como bem 
argumenta Mesquita (2011, p. 04), “este processo de transformação na Amazônia é 
particularmente intenso no que se refere à posse, uso e apropriação de território”. 
Conduz interesses financeiros “internos” sobre o modo de vida de comunidades 
tradicionais, alvos de um “afastamento social” às beiras de cercas e estradas, 
intensificando o aglomerado da população em cidades. A região Amazônica tem seu 
“firewall” ativo pelo Estado brasileiro, aos grandes projetos e empresas, sob os slogans da 
“sustentabilidade” economicamente viável e legislação “adequada” na implantação e 
operação, rótulos de propaganda com chamariz social e ambiental. 

Assim, por se tratar de uma região potencialmente “protegida” que compreende 
interesses estratégicos e recursos naturais e áreas (terra), também tem se convertida em 
discursos ambientalistas face às agendas do Estado brasileiro. Uma vez que aprofunda a 
exploração de recursos e a expropriação e uso do território, na condição de “protetor” das 
ações dos interesses “internos”. No entanto, esta proteção não tem se consolidado. Mas 
por outro lado, nesta parte, Bourdieu sublinha que a ação econômica em curso 

Contenção das Frentes de Expansão com Áreas Protegidas e Usos Alternativos

Regulação e Inovação para Implementar o Complexo Agroindustrial

Readequação dos Sistemas Produtivos do Araguaia-Tocantins

Ordenamento e Consolidação do Pólo Logístico de Integração com o Pacífico

Fortalecimento do Policentrismo no Entrocamento Pará-Tocantins-Maranhão

Fortalecimento do Corredor de Integração Amazônia-Caribe

Fortalecimento das Capitais Costeiras, Regulação da Mineração e Apoio à Diversificação de Outras Cadeias Produtivas

Diversificação da Fronteira Agroflorestal e Pecuária

Defesa do Pantanal com a Valorização da Cultura Local, das Atividades Tradicionais e do Turismo

Defesa do Coração Florestal com Base em Atividades Produtivas
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potencializa esta proteção de cunho financeiro e expropriador. 
 

O movimento que se tornou possível pela política de desregulamentação 
financeira, em direção à utopia neoliberal de um mercado puro e perfeito se 
realiza através da ação transformadora e, devemos dizer, destruidora de todas 
as medidas políticas [...] colocando em risco todas as estruturas coletivas 
capazes de resistirem à lógica do mercado puro: nação, cujo espaço de manobra 
não para de diminuir; grupos de trabalho, com, por exemplo, a individualização 
dos salários e das carreiras, em função das competências individuais e a 
resultante atomização dos trabalhadores; coletivos de defesa dos direitos dos 
trabalhadores, sindicatos, associações, cooperativas; até a família, que, através 
da constituição de mercados por classe de idade, perde uma parte do seu 
controle sobre o consumo (BOURDIEU, 1998, p. 137). 

 
Tendo em vista a dinâmica das comunidades tradicionais, suas estratégias de 

resistência se mobilizam a partir das relações sociais. E “frente a este “movimento 
protecionista” as roças se mantêm nas terras tradicionalmente ocupadas” (Almeida, 
2008), ancoradas no elo identitário de seus modos de vida. 

Cada insígnia das listadas anteriormente, espacializadas no mapa, tem uma função 
estratégica de mercado. Como referencia ao que argumentamos. Os nomes de cada item 
tem uma especificidade dos locais de abrangência. Para isto chamamos atenção para a 
área tida como “Contenção das Frentes de Expansão com Áreas Protegidas e Usos 
Alternativos”. Podemos assim considerar onde estão assentados os principais 
empreendimentos hidroelétricos na Amazônia brasileira, comparando os mapas. 

Tendo em vista os poucos elementos, mas considerando as usinas hidrelétricas, 
observamos que esta “contenção” já comporta as usinas do Rio Madeira, do Rio Tapajós e 
do Rio Xingu, entre operação, em obras e planejadas. Um tanto consensual ao que 
representa o Plano IIRSA, de integrar completamente a América do Sul. 

Esta possível faixa de contenção concentra uma gama de situações sociais referidas 
a indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, extrativistas e tantos outros grupos que 
resistem a este “muro de proteção dos avanços”. Por outro lado entendemos que “a 
resultante é uma Amazônia mais desigual, mais pobre e vulnerável, onde o processo de 
exclusão social avança velozmente apesar dos embates e confrontos que emergem 
diuturnamente contra esse estado de coisa” (MESQUITA, 2011, p. 07). 

Ressaltamos ainda que o poder econômico e politico estão alocados com garantia 
de tempo, ao passo que os governos administrativos mudam, a política governamental 
continua com outro discurso, mas com a mesma finalidade. Diríamos, um território 
dominado por hidrelétricas. A isto Deleuze (2005, p. 36) no relato de Foucault, entende 
que “o poder encarnado no aparelho do Estado estaria subordinado a um modo de 
produção, tal como a uma infraestrutura” e em suma o “poder produz realidade”, antes 
de reprimir. E também produz verdade, antes de ideologizar, antes de abstrair ou de 
mascarar “(DELEUZE, 2005, p. 38). 

Este contexto oportuna uma ilustração matemática condizente com a imagem 
geométrica de um triângulo nomeado por escaleno, “ângulos e lados desiguais”, e a 
premissa de resultados desiguais às comunidades tradicionais, o que projeta o referido 
“território das hidrelétricas”. Esta visão de um território “composto”, principalmente por 
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hidrelétricas, constitui uma “ação calculada” e planejada sob a adaptação desses códigos. 
Neste ponto, entendemos que o território sob as argumentações de Saquet (2007, p.33) 
quanto a sua “multidimensionalidade” ao assumir significados se aproxima do 
entendimento de Haesbaert (2004, p. 344) denominado “multiterritorialidade” que 
projeta vários territórios. Refle de maneira antagônica sobre a dinâmica das comunidades 
tradicionais na Amazônia brasileira, na qual se inserem seus territórios. Neste contexto a 
“recodificação” embasa a expropriação das territorialidades e de sua dimensão na 
apropriação dos recursos.  

Observa-se que neste recorte as propriedades dos rios amazônicos para a geração 
de energia elétrica, quanto à instalação de usinas, segue uma ordem cronológica e 
territorial das bacias hidrográficas. Desde as construções de Balbina (AM) e Tucuruí (PA) 
Fritzen sinaliza que  
 

na última década presencia-se a expansão do macrossistema elétrico para 
aproveitamento do potencial hidroelétrico de geração em outros rios da bacia 
amazônica, colocando nessa esteira as novas usinas na Bacia do Rio Tapajós, 
UHE Santo Antônio e UHE Jirau no Rio Madeira e a UHE Belo Monte no Rio Xingu 
(FRITZEN, 2016, p. 07). 

 
Pontualmente, as três referências assinaladas por Fritzen situam três grandes Rios, 

Tapajós (Itaituba-PA), Madeira (Porto Velho-RO) e Xingu (Altamira-PA). Considerando que 
ainda há outras bacias como a do Rio Aripuanã que agrega o Rio Roosevelt, entre Apuí 
(AM) e Colniza (MT), com a previsão de construção de 07 hidrelétricas. Esta concentração 
e expansão de usinas hidrelétricas compõem o cenário amazônico em longo prazo. 
O segundo mapa ainda pode ser aprimorado e tecnicamente enriquecido para evidenciar 
as faixas de proteção que estão “concebendo” o avanço de mega projetos oriundos de 
políticas governamentais. Contudo, observamos na página seguinte que as rodovias e rios 
referidos aos locais aproximados das usinas hidrelétricas projetam o referido “território 
das hidrelétricas” em sua dimensão amazônica.  

Apresenta-se neste mapa o contexto hidrelétrico disponível entrelaçado pelas 
rodovias federais e os rios amazônicos cuja representação cartográfica reflete no 
quantitativo de usinas a serem construídas, em obras e instaladas na Amazônia brasileira. 
Esta perspectiva depõe em favor da consolidação do que referimos como a Amazônia 
pode tornar-se ou converte-se em um “território de hidrelétricas”. 

Ao observarmos a faixa sul do estado do Amazonas, sudoeste do Pará, norte de 
Mato Grosso e nordeste de Rondônia têm o primeiro aglomerado de usinas hidrelétricas 
nesta porção amazônica. O segundo conjunto de usinas hidrelétricas se projeta ou em 
curso no oeste do Pará, nas adjacências de Itaituba, na bacia do Rio Tapajós. O terceiro 
ponto de usinas encontra-se nas proximidades do local conhecido como “Bico do 
Papagaio” entre Marabá (PA), Imperatriz (MA) e Araguatins (TO) e o quarto ponto de 
concentração está mais ao norte em Roraima. 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Estes locais referidos somam cerca de duas dezenas de usinas planejadas. Estão na 
faixa de proteção permitida ao “coração florestal”. Dentre todas as insígnias listadas no 
MacroZEE, apenas no Pantanal refere-se a “atividades tradicionais”. Percebemos que este 
sistema de proteção é para uma possível distinção e contensão de conflitos sociais e das 
comunidades tradicionais e indicar áreas com atividades comerciais ou industriais, qual 
seja a natureza com a disposição resguardada de fornecimento de energia. 

Destacamos no mapa referido em fundo verde, o que o MMA apresenta como 
“Defesa do Coração Florestal com Base em Atividades Produtivas”. Uma proposta 
governamental que articula a inserção de grandes projetos no entorno dessa porção 
verde. É destacado o “assentamento” das usinas hidrelétricas planejadas ou em obras fora 
desse limite, em seu entorno. Haja vista que o gás de Itapiranga, Silves e Itacoatiara (AM), 
o petróleo e gás de Urucu em Coari (AM), a mineração em Presidente Figueiredo e Nova 
Olinda do Norte (AM) não “devem representar nenhuma ameaça ao coração florestal”. 
Em se tratando de usinas hidrelétricas, Balbina em Presidente Figueiredo (AM) também 
constitui esse efeito. 

Consoante aos itens elencados no mapa, a relação de rios situados em projetos 
hidrelétricos principiam a territorialidade hídrica do Rio Madeira, do Rio Roosevelt, do Rio 
Aripuanã, do Rio Tapajós, do Rio Jamanxin, Rio Iriri, do Rio São Manuel ou Teles Pires, do 
Rio Xingu, do Rio Branco, do Rio Cotingo, do Rio Machado, do Rio Jari, do Rio Araguaia e 
do Rio Tocantins como “expoentes” da territorialização das usinas hidroelétricas na 
Amazônia brasileira. 

E especificamente como conectores as BRs fazem a conexão do território criando 
uma dinâmica das relações sociais e de poder, que envolvem trabalhadores, empresas e o 
próprio governo brasileiro. As BRs propiciam a chegada e a saída das “levas” de 
trabalhadores chamados “barrageiros” que se amontoam nas pequenas e médias cidades 
em busca de trabalhos oriundos desses projetos hidroelétricos. 

No mapa, observa-se a BR-230, conhecida como Transamazônica, do seu fim 
provisório em Lábrea (AM), que cruza a BR-319 (que conecta Manaus (AM) a Porto Velho 
(RO)) passando por Humaitá e Apuí no Amazonas, indo por Itaituba, Altamira, descendo 
até Marabá no Pará, como se desenhasse um “V” invertido. Em outro sentido, temos a BR-
364 que cruza toda a extensão de Rondônia, saindo de Porto Velho até Cuiabá no Mato 
Grosso. Desse ponto, em sentido norte, de Cuiabá (MT), a BR-163 segue até Itaituba (PA), 
ao porto de Miritituba, podendo conectar até Santarém. Esta projeção poderia ser uma 
representação não calculada, mas esse percurso prioriza a conexão das hidrelétricas numa 
linha de apropriação de territórios e recursos naturais ainda não estimados, poderíamos 
dizer. Além de avolumar o escoamento da pecuária e do agronegócio em quase todas as 
áreas fora do “coração florestal”, intercalando com grande parte dos rios barrados ou 
transformados em hidrovias. É de se imaginar essas BRs todas em condições plenas de uso 
e transporte, incluindo aqui a BR-319, que parece está à margem desse corredor, mas 
especificamente esta rodovia, com asfalto, poderia transformar toda a Amazônia 
brasileira de uma só vez. 

As BRs citadas nesta conexão territorial das hidrelétricas estão localizadas no que 
poderíamos citar como a ilustração matemática que hora “imaginamos” no mapa, a 
imagem geométrica de um triângulo, referido de escaleno, “ângulos e lados desiguais”. 
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Tomando como referência o meridiano 55 do mapa, de Santarém (PA), sentido norte/sul 
até o paralelo 10. Depois, seguindo o paralelo 10 até Rio Branco (AC) e fecharmos esta 
ponta em sentido diagonal até Santarém (PA) novamente ou tomando como referência 
um trecho da BR-230, teremos o mencionado escaleno. 

O que permite sublinhar, “um território de hidrelétricas”. O território referido 
pode aproximar-se das referências e das relações de poder instaladas a partir das 
instituições públicas e privadas, cujas ações e relações operam simultaneamente, em 
sincronia objetiva. Em seu favor. Embora possam revelar ações demasiadamente lentas ou 
morosas, mas em suma, constituem uma intencionalidade fim. Esta disposição macro 
expõe o “território das hidrelétricas” em sua “formação” prematura, projetando lados e 
resultados desiguais aos “seus opositores” ou ainda não integrados aos seus significados. 
Neste caso estariam as comunidades tradicionais, cuja autonomia perpassa pela garantia 
dos seus territórios. Isto se faz presente quanto aos sujeitos que utilização os recursos 
hídricos, no caso, os pescadores ribeirinhos. 

Sentido dado sobre esta “formação” coaduna com o que Saquet exemplifica: 
 

O Estado, por exemplo, ordena vastos espaços por meio da soberania e das 
relações internacionais. Há também externalidades econômicas estabelecidas 
pelas empresas, facilitadas pelas tecnologias e redes. O espaço é reordenado 
historicamente, envolve empresas, sindicatos, igrejas, partidos políticos, 
associações, Estado, revelando múltiplos jogos de poder e diferenciação espacial 
(SAQUET, 2015, p. 35-36).  

 
Haja vista que um conjunto de hidrelétrica em uma conexão planejada ou deixada 

ao acaso geográfico na Amazônia brasileira, toma como forma o “território das 
hidrelétricas”. Uma visão que pode suplantar territórios tradicionalmente ocupados como 
terras indígenas e unidades de conservação presentes neste recorte matemático, sob uma 
territorialidade que dita as regras de relação e poder. Obviamente, ainda não fora 
expostas as projeções da mineração, diga-se, estão preparando o terreno e a condição 
necessária. 

A autonomia oriunda do cultivo, da resistência, da denominada roça, do território, 
consagrando a identidade, permite às comunidades tradicionais uma interpretação do 
espaço físico, não dissociado, mas relacionado à paisagem intrínseca dos recursos naturais 
frente à territorialidade das hidrelétricas. Relativo ao que assinala Saquet, à resistência, ao 
considerar Foucault que afirma “onde há poder há resistência. Isto significa o caráter 
estritamente relacional das relações de poder. Estes pontos de resistência estão presentes 
na trama do poder” (SAQUET, 2007, p. 32). Uma vez que as relações de poder transitam 
nas relações que dinamizam o território. 

Mas estas relações podem distinguir as multifaces do território. O território, nesta 
“multidimensionalidade do mundo, assume diversos significados, a partir de 
territorialidades plurais” (SAQUET, 2007, p. 33). Esses significados, das territorialidades 
específicas coadunam com “uma territorialização efetivamente múltipla” (HAESBAERT, 
2004, p. 344), sejam quilombolas, ribeirinhos e indígenas, e suas relações sociais também 
estão relacionados não somente ao território. 

Ao considerar Saquet, entendemos nesta reflexão que a identidade que se refere a 



12 
 

um território, a uma especificidade de relações, é autodefinida espaço social em um 
território. Num sentido direto, se constitui a partir das relações sociais efetivas dos 
grupos. Para Santos (2008 (b), p. 96) “o território é o chão e mais a população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence”. Um sentido em 
via contrária ao que se projeta com a construção das hidrelétricas. 
  Na observação de Lima (2010, p. 63) inspirada em Saquet referente a compreensão 
de que “a territorialidade está intimamente relacionada como os agentes sociais usam a 
terra, como organizam o espaço e como dão significado ao lugar”. Esta intimidade 
relaciona e pontua uma ação contrária às possibilidades no que se insere o “território das 
hidrelétricas” enquanto promotor de uma “desterritorialização” ou “re-territorialização” 
ao “permitir” que as relações externas do território constituam novos significados. 
 
Considerações 
 

Uma vez que a energia elétrica produzida pelas usinas hidroelétricas dará forma ao 
território, as especificidades das territorialidades conjugam a ideologia que por sua vez 
“molda comportamentos e atitudes, condiciona normas e regras e vice-versa” (SAQUET, 
2007, p. 33). Contudo, não há uma fórmula “padrão” para esta compreensão, mas o 
movimento que pode se alternar quanto ao uso do território se articula com as relações 
de poder, neste sentido, as relações sociais. Tais argumentos reforçam a referência dada 
às relações no sentido de tornar o território como algo além das aparências de 
dominação. 

De acordo com Paoliello (2012, P. 31) apoiado em Sack, entendemos que “a 
territorialidade é uma poderosa estratégia geográfica para controlar pessoas e coisas 
através do controle da área. Territorialidade é a expressão geográfica primária do poder 
social”. Uma vez que esta breve reflexão cartográfica aponta para uma abordagem 
situacional de expropriação do território, dos recursos hídricos e das comunidades 
tradicionais. Esta abordagem ou movimento pode se revelar a partir da construção das 
hidrelétricas sobre os territórios ocupados tradicionalmente e “reservar” recursos da 
biodiversidade. Os interesses econômicos visualizados neste movimento ponderam a 
finalidade do território, mas não seu significado para as comunidades tradicionais.  

Insere-se também neste âmbito, nesta reflexão, o que se precipita em 
praticamente toda Amazônia brasileira. As hidroestratégias, ditas para o “crescimento”, 
adotadas pela agenda oficial, “visam propiciar elementos para politicas agrícolas, agrárias, 
além de orientar implantação de empreendimentos agroindustriais” (ALMEIDA, 2009, p. 
59). Consoante a isto Costa Silva assinala um território com função que pode ser expressa 
ao referido “território das hidrelétricas”: 
 

A realidade evolui com conflitos e reordena as escalas geográficas, pois, estas 
passam a ter o substantivo do tempo histórico como elemento central e o 
território expressa funcionalizações do mundo globalizado, com um 
emaranhado de ações que engendram novas desigualdades espaciais. (COSTA 
SILVA, 2010, p. 50) 

 
Haja vista que as hidrelétricas serão construídas, incorporarão os territórios 



13 
 

tradicionalmente ocupados e os definirão como outro território. Por assim dizer, 
concordando com Saquet, entendemos que “o território desaparece sem deixar de existir, 
pois sempre vivemos relações sociais, territorialidades: este desaparecer é um acontecer 
em movimento” (SAQUET, 2007, p. 162). Uma sinalização ao que referimos como 
“território das hidrelétricas”, uma vez que os territórios das comunidades tradicionais 
poderão ser “subordinados” sem deixar de “sofrer” qualquer transformação ou 
significação. A isto acrescentamos ainda que a “tomada” do território se manifesta no 
processo, ou seja, na construção das hidrelétricas. 
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