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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho, intitulado “O Projeto Trombetas no Baixo Amazonas Paraense:
Produção do Espaço em Reestruturação Espacial no Município de Oriximiná” tem por
objetivo conhecer o Projeto Trombetas, e seus efeitos no Baixo-Médio Amazonas,
especificamente no município de Oriximiná, bem como entender a sistemática que envolve a
extração e o beneficiamento do minério da bauxita, desde a sua extração na mina até o
embarque no porto.
Tal estudo foi sem dúvida, imprescindível para a compreensão da geografia formada
no Médio-Baixo Amazonas após a implantação do Projeto Trombetas, observar a estrutura
urbana criada para dar suporte às operações de extração de minério permite estabelecer uma
relação em escala local e global de como ocorre o processo de produção e circulação desse
minério. As transformações ocasionadas, especificamente no município de Oriximiná, com a
instalação do Projeto, foram e continuam sendo temas para discussões no meio cientifico
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social e acadêmico, pois um projeto de tal dimensão não tem como não alterar a vida da
população ou não causar um desequilíbrio ecológico, principalmente quando se tem um
projeto voltado a atender uma economia e interesses, sobretudo internacionais, por isso
torna-se fundamental conhecer e compreender a geograficidade do projeto Trombetas.
Dessa forma, este artigo apresenta inicialmente uma abordagem histórica do projeto
trombetas, bem como os impactos advindos deste. Dando seqüência, apresentam-se os
procedimentos metodológicos utilizados na realização da pesquisa, posteriormente são
expostos os resultados obtidos, e finalmente apresentam-se as considerações finais.
2.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, utilizou-se o método dialético, este que segundo
Japiassu & Marcondes (1990, p. 167 apud SPOSITO, 1999, p. 39) “é aquele que procede
pela refutação das opiniões do senso comum, levando-as à contradição, para chegar então a
verdade, fruto da razão”.
De caráter qualitativo, realizou-se ainda uma pesquisa bibliográfica e de campo. No
que se refere a pesquisa bibliográfica, os dados coletados foram imprescindíveis para dar
subsídios à pesquisa de campo. Quanto à pesquisa de campo, realizou-se uma visita ao
núcleo urbano de Porto Trombetas, local em que está instalado o Projeto Trombetas, bem
como uma observação da sede do município de Oriximiná (Ver Mapa 1). Durante esta fase
da pesquisa, fez-se uso da técnica de observação, esta que se apresenta neste artigo, de
forma descritiva e reflexiva, na qual se utilizou como instrumento de coleta de dados, um
roteiro de entrevista, direcionado aos profissionais das áreas de relações Comunitárias e da
Assessoria de Comunicações na vila de Porto Trombetas. Os dados obtidos com as
entrevistas foram analisados, buscando estabelecer, uma relação dos dados obtidos, com a
pesquisa bibliográfica e a própria observação em campo.
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MAPA 1

Almeida, 2010

3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

1.1.UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
TROMBETAS NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
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De acordo com Machado & Machado (2007) a primeira notícia de descoberta de
fortes indícios de reservas de bauxita na área do afluente da margem esquerda do Rio
Amazonas, Rio Trombetas, se deu na década de 60, pelo geólogo John Arnold Staargaard
do grupo ALCAN (Aluminium Company Of Canadá), mas somente no ano de 1963, foi
encontrada bauxita de boa qualidade e de valor comercial nessas áreas. Com a queda do
preço de alumínio, em 1971, trazendo grandes dificuldades para as empresas ligadas a esse
setor econômico, a ALCAN foi afetada consideravelmente pela crise. Santos referindo-se a
tal fato diz que “por causa da divergência com as diretrizes brasileiras em relação ao projeto,
que não concordava com o fato da empresa se constituir apenas por capital estrangeiro, e
atendendo interesses políticos globais da empresa, a transnacional paralisou o projeto no ano
seguinte” (1983 apud WANDERLEY, 2004, p.2). Ainda no ano de 1972, a ALCAN
comunicou ao governo a decisão de adiar a fase de construção do projeto na região do rio
Amazonas, a partir de então, a empresa entrou em liquidação, com venda de equipamentos,
dispensa de empresas contratadas e principalmente a dispensa de cerca de 550 empregados
de diversas áreas. Muitas foram às negociações entre a CVRD (Companhia Vale do Rio
Doce) representando o governo brasileiro e a ALCAN, partir de dezembro de 1972. A
ALCAN cedeu a CVRD o controle do comando do projeto de trombetas e ainda cedeu
parte de sua participação a terceiros que vieram a ser inseridos na nova empresa comandada
pela Vale.
O que se constata de fato é que o projeto MRN só foi implantado em 1979, com a
extração da bauxita para a produção comercial, com o primeiro embarque de bauxita seca
para o Canadá, mas vale ressaltar que só quatro anos depois que a extração começou a
apresentar lucro financeiro. Portanto, a implantação do projeto Trombetas perpassou por
várias escolhas e decisões, de importante caráter para definir o que é hoje o projeto de
extração de bauxita no rio Trombetas.

1.2.MRN,

PROJETO

TROMBETAS

E

A

REESTRUTURAÇÃO

DO

BAIXO-AMAZONAS

O Projeto Trombetas instalado no Médio-Baixo Amazonas na década de 1970,
configurou uma nova geografia na região, circunda numa perspectiva de exploração mineral,
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tal geografia remete a reflexões de cientistas, acadêmicos e do cidadão comum sobre os reais
efeitos da mineração na Amazônia, em como equilibrar conservação ambiental e exploração
mineral, já que estes são literalmente antagônicos, uma vez que o histórico da mineração na
Amazônia revela o quão agressivo se torna este em uma região tão frágil, detentora de uma
biodiversidade imensurável, e que aos poucos cedeu lugar a projetos de exploração
mineração, causando impactos irreversíveis em tais áreas.
A chegada da mineração ao oeste paraense, consolidada no final da década de
1970, marca sem dúvida a instauração de um novo padrão de organização de espaço na
Amazônia,

como

ressalta

Gonçalves

(2001),

o

padrão

de

organização

estrada-terra-firme-subsolo. Estimulada principalmente pelo interesse de expansão do
comércio do alumínio, a mineração na região, passa a reger uma nova política, bem como
inicia uma reestruturação da região do Baixo-Amazonas. De acordo com Soja (1993, p.193)
“a reestruturação em seu sentido mais amplo, transmite a noção de uma “freada”, senão de
uma ruptura nas tendências seculares, e de uma mudança em direção a uma ordem e uma
configuração significativamente diferentes da vida social, econômica e política”.
No que se refere a reestruturação sócioespacial ocorrida no Baixo Amazonas, os
espaços passam a ganhar um novo valor, sendo estimulados pelos fixos e fluxos, marcados
pela criação de novas formas urbanas ou pela mudança de forma de núcleos já existentes. De
acordo com Santos (1988), os fixos e fluxos estão sempre presentes no espaço gerando
movimento e circulação associados a expansão das atividades de extração mineral e a
população que trabalha no projeto, ligados aos serviços especializados para atendimento dos
moradores da vila residencial. Com o aparecimento de novos sistemas de engenharia, o
espaço precisa de adaptações para atender aos interesses de novos padrões produtivos,
impostos pela mineração, que trouxe posteriormente conseqüências ligadas a modernização.
Tais mudanças atingiram a economia regional que se sustentava principalmente na produção
das atividades extrativistas tradicionais, da pecuária extensiva e da agricultura de exportação
comandadas pela via hidrográfica que determinava a vida na região, passando a novas formas
de utilização dos recursos físicos e humanos, estruturando a região sobre o eixo rodoviário.
Para que houvesse a valorização da jazida de bauxita foi necessário que novas
técnicas fossem implantadas, viabilizando toda uma infra-estrutura, surgindo a 80 km da sede
da mineradora em meio à floresta tropical úmida amazônica a Company-town (cidades
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empresas) despertando a atração populacional, mas devido a carência de mão-de-obra ou de
sua baixa qualificação representaram uma das maiores dificuldades para expansão de novas
atividades.
A alteração do papel das cidades médias na estrutura urbana regional foi
imprescindível na concentração e expansão das funções administrativas, comerciais e de
serviços em Oriximiná a partir da década de 1990, substituindo os armazéns de secos e
molhados por um comércio mais especializado tendo Santarém como principal centro
sub-regional. As conexões espaciais ultrapassaram a esfera da região, pelo fluxo de minério
produzido, pelo fluxo de informação da empresa, pela contratação especializada vinda
principalmente do centro-sul do país.

1.3.O ESPAÇO DA PRODUÇÃO E O ESPAÇO DA CIRCULAÇÃO: DA MINA
AO PORTO

No espaço de produção da bauxita ocorre a extração, onde primeiro se faz o
mapeamento da área para verificar a quantidade de madeira de lei e madeira branca existente
no local que irá ser desmatado; em seguida, acontece o decapeamento que é a retirada da
argila superficial; a lavra que é escavar até a bauxita e a escarificação que é quando se tritura
a bauxita para ser extraída. Todo esse processo é feito por tratores e a bauxita depois de
extraída é transportada até a britagem por caminhões fora de estrada de 85 e 100 toneladas e
caminhões de 40 toneladas. O beneficiamento da bauxita inicia quando a bauxita é britada a
uma medida de 3° então a mesma é transportada por uma esteira para ser lavada em uma
máquina, os resíduos provenientes do processo da lavagem são depositados em tanques de
rejeitos produzidos em áreas da mina Saracá já explorada. Após o beneficiamento segue por
uma ferrovia de 28 km para o porto, o trem que faz este transporte possui 46 vagões com
capacidade de 70 toneladas cada e são realizadas 12 viagens diárias. Quando a bauxita chega
ao espaço de circulação os vagões passam pelo virador de vagões e são descarregados.
Como a bauxita pode ser vendida úmida ou seca a mesma pode ter dois destinos: ou ela é
estocada úmida mesmo ou segue para o processo de secagem, por fim a bauxita é embarcada
em navios com capacidade de 35 a 55 mil toneladas e transportada até o Porto de Vila do
Conde,no Município de Barcarena no Pará.
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1.4. PORTO TROMBETAS E ORIXIMINÁ: BAUXITA E PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO

Segundo Santos,
“O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas
transformações são determinadas por necessidades sociais, econômicas e
políticas, Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior da totalidade,
quando evolui em função do modo de produção e de seus momentos
sucessivos. Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas
e, por isso, torna-se um componente fundamental da totalidade social e de
seus movimentos.” (Santos, 2005, p.33)

Sem dúvida, a extração da bauxita vem influenciando e alterando o espaço urbano de
Oriximiná. Até meados dos anos 90, na sede do município, tais alterações podiam ser
percebidas com o aumento populacional, que trouxe consigo um crescimento no trabalho
informal, e na dispersão do tecido urbano com a criação de novos bairros, dentre outras. A
partir de então, as empresas mineradoras passaram a ter a obrigação, disposto em lei federal,
de um repasse de 3% do lucro líquido para o Estado e Município, o royalties. Cabe agora a
população oriximinaense cobrar do Governo Local, prestação de contas justamente deste
recurso, pois como é sabido, tal recurso é para ser aplicado na infra-estrutura do município e,
no entanto, não se tem percebido melhoria, muito menos a manutenção desta.
Fora da sede do município, foi criada a vila de Porto Trombetas (Company Town)
com população em torno de 6.000 pessoas, um núcleo urbano dotado de completa
infra-estrutura, como hospital, agências bancárias, escola, comércios, áreas de lazer, etc. e um
terminal para embarque de navios.

1.5. SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE APÓS A IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO.
A implantação do projeto Trombetas trouxe grandes transformações para o
Médio-Baixo Amazonas, traçando uma nova geografia local, de acordo com Wanderley
(2004, p. 4) tais transformações “tiveram efeitos diversos nas relações sociais, na organização
territorial e na condição ambiental”. O autor ainda ressalta que os maiores impactados com a
implantação do Projeto foi a população local, principalmente os ribeirinhos, e as comunidades
quilombolas que moravam nas áreas ou em seu entorno, nas quais o projeto se instalou, pois
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na década de 70 a Amazônia era vista como um grande “vazio demográfico” e os grandes
projetos destinados ao desenvolvimento desta região eram pensados vislumbrando sobretudo
o interesse nacional e internacional, e por isso as necessidades, a cultura da população local e
principalmente a preocupação com o meio ambiente foram relegados. Como no inicio da
instalação do projeto não existia nenhuma lei que restringisse ou mesmo responsabilizasse a
empresa quanto a danos que pudesse ocasionar ao meio ambiente e a população local, a sua
política social e ambiental voltou-se principalmente para o reflorestamento das áreas
desmatadas durante a execução do projeto, a partir do ano de 1981. Comunidades
quilombolas foram remanejadas, e vastas áreas de castanhais, principal fonte de renda de tais
comunidades, foram desmatadas para dar lugar a Empresa MRN.
Um dos mais graves impactos ocorridos na área em que a mesma implantou-se foi o
causado no lago Batata, pois o mesmo de início servia como tanque de rejeito para lavagem
da bauxita, recebendo uma grande quantidade de argila, que provocou a morte da flora e
fauna aquática, desequilibrando tal ecossistema. Tal impacto repercutiu diretamente na vida
das populações ribeirinhas e quilombolas que residiam entorno do lago, que se beneficiavam
do mesmo.
No que concerne ao impacto no lago, a empresa iniciou um processo de
recuperação, auxiliado por uma equipe da UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O lago, segundo a empresa, foi recuperado, sendo possível encontrar espécies de fauna e
flora, existente um constante monitoramento no lago, buscando identificar como o mesmo vem
se recuperando. No entanto, há relatos das comunidades da área do entorno, que apontam
que não existem peixes, e que a água é imprópria ao consumo, tal informação não foi possível
ser comprovada.
Com a implantação da mineração, o município de Oriximiná certamente perdeu
vários sítios arqueológicos, já que anteriormente não havia nenhuma preocupação em
resguardar tal patrimônio, atualmente, segundo José Haroldo, assessor de relações
comunitárias da MRN, assim que se identifica a existência de algum material arqueológico, é
imediatamente interrompido o trabalho, e uma equipe especializada é chamada ao local,
visando conservar tal patrimônio. Atualmente a Empresa Mineração Rio do Norte desenvolve
vários projetos no âmbito social e ambiental, especificamente em quatro áreas, segundo o
assessor de relações comunitárias, na área de saúde e segurança, meio ambiente, educação e
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geração de renda, tais projetos atendem as comunidades principalmente do entorno da área
de mineração.
Segundo Pedro Ribeiro, assessor de comunicação da MRN, no que condiz ao
desmatamento da área para a preparação do solo para extração da bauxita, faz-se um
mapeamento da área, identificando as espécies da flora e da fauna, em seguida é feito o
desmatamento da área e separam a madeira de lei e a madeira branca. A empresa indeniza o
IBAMA (Instituto brasileiro de meio ambiente e recursos renováveis) por esta madeira, em
seguida faz-se um leilão da mesma por um preço muito abaixo do valor pago pela empresa ao
IBAMA, pois o seu real objetivo não é ter lucro, mas sim dar um destino a mesma. A
madeira branca a que não tem valor comercial, é toda recortada, para servir de adubo para o
reflorestamento das áreas que já foram exploradas. Destaca-se nesse sentido o horto, local
em que são criadas mudas para o reflorestamento, neste são encontradas várias espécies da
flora pertencente às áreas que já passaram por todo o processo de desmatamento e extração
da bauxita.
Sendo assim, percebe-se que a empresa de uma forma ou de outra, busca
alternativas de minimizar os impactos acarretados ao meio ambiente e a população local,
incentivando principalmente o fomento de projetos que vislumbrem um desenvolvimento
sustentável da região.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo nos permitiu conhecer o Projeto Trombetas no Baixo amazonas
Paraense, o espaço da produção e circulação do minério, a área na qual estão instalados os
serviços de apoio, bem como a exposição dos projetos sociais e ambientais. Pois segundo
Brunhes (1962[1956], p. 136) “sempre que um poder procura instalar-se em uma região
nova traça e constrói aí uma estrada”. A circulação da Bauxita projetou na região Oeste
Paraense uma nova dinâmica espacial de produção, ocasionando uma reestruturação no
modo de produção e de vida da população, criando novas condições de trabalho, alargando
o consumo dos bens e serviços complexificando as relações e o poder político local.
O referido Projeto influenciou o espaço urbano de Oriximiná, proporcionando uma
melhoria na infra-estrutura local, acelerando o crescimento populacional no Município de
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Oriximiná e nos Municípios do entorno Óbidos, Faro, Terra-Santa, Juruti e Santarém. A
partir da instalação deste, passa-se a ser configurada uma nova geografia, moldada,
sobretudo sobre a égide de uma empresa mineradora e que visa acima de tudo os lucros dos
seus acionistas. Isto resultou desigualdades sócio-econômicas e políticas que refletem na
dimensão sócio-ambiental e produzem situações de grande injustiça social onde a carga dos
danos do crescimento econômico resultante da extração da bauxita, recaem principalmente
sobre as Comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e as populações marginalizadas e
vulneráveis, da zona rural e da Cidade que se veem á margem desse crescimento. Na
dimensão ambiental, o desmatamento para a retirada da bauxita do subsolo, ocasiona a perda
da fauna, da flora, de espécies endêmicas e a contaminação de recursos hídricos, causando
danos irreversíveis que avançam para as unidades de conservação existentes dentro do
Projeto, comprometendo o modo de vida das populações tradicionais existentes em torno do
Projeto.
O Projeto Trombetas provocou vários impactos negativos a região, no entanto a
empresa tem adotado uma política voltada à sustentabilidade social e ambiental,
desenvolvendo projetos destinados a agricultura, piscicultura, e ao próprio reflorestamento
das áreas impactadas. Contudo, não se pode esquecer que tal responsabilidade ambiental e
social adotadas pela empresa, pode estar sendo usada como estratégia para manter-se, e ser
vista como referência no mercado global, no que cerne a questão sócio-ambiental, e assim
continuar sendo uma das maiores empresas de exportação mineral. Destarte, as informações
obtidas com tal pesquisa, permitiram conhecer como se deu a configuração da atual geografia
local, e sem dúvida incitou grandes discussões e reflexões do real papel da empresa
Mineração Rio do Norte no município de Oriximiná.
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