Metodologia de construção do mapa dos conflitos
socioambientais e análise dos dados decorrentes da sua
aplicação no município de Belterra - Pará
O Observatório de Políticas
Públicas Conhecimento e Movimento Social
na Amazônia – COMOVA é resultado da
parceria institucional envolvendo a
Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional (FASE/Programa
Amazônia) e pesquisadores(as) da
Universidade Federal do Pará (UFPA).
Atualmente participam pesquisadores(as)
do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
(NAEA), do Centro de Ciências
Agrárias/Núcleo de Estudos Integrados
sobre Agricultura Familiar (NEAF), do
Departamento de Serviço Social/Centro
Sócio-Econômico (CSE), e do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
(DAU). Esta iniciativa busca construir um
processo de articulação entre ensino,
pesquisa e intervenção social, criando um
espaço de discussão, intercâmbio e
democratização de pesquisas sobre o
Desenvolvimento Regional, na área rural e
urbana, colocando em diálogo saberes que
forneçam subsídios para o exercício do
controle social e a elaboração de propostas
alternativas de políticas públicas
sustentáveis e democráticas na Amazônia
(http://www.comova.org.br).

Através desta parceria e da
assinatura do convênio entre a
Fase/Programa Amazônia e a Prefeitura
Municipal de Belterra foi possível o
acompanhamento do processo de
elaboração do Projeto Demonstrativo do
Plano Diretor Participativo (PDP) de
Belterra. Este município faz parte da
mesorregião do Baixo Amazonas no oeste do
estado do Pará e tem uma população atual
estimada de 17.659 habitantes dos quais
aproximadamente 65% residem na área
rural e 35% na cidade (www.ibge.org.br). A
assessoria na elaboração do PDP incluiu a
capacitação de lideranças e gestores,
contribuição na formulação de propostas do
Sistema Municipal de Planejamento e
Gestão (SIPLAGE), na organização e
instalação do Conselho de Cidadania e na
elaboração da Lei do Plano Diretor, bem
como o acompanhamento da
implementação de políticas públicas
municipais após a aprovação desta Lei
(aprovada em 05/10/2006). Estas
atividades foram desenvolvidas, no âmbito
do COMOVA, por diversos técnicos (as) da
FASE, por pesquisadores(as) da UFPA, e
contou com a participação direta de cerca de
5.000 pessoas do município.

Construção do mapa dos conflitos socioambientais na
leitura comunitária da realidade
A construção do Mapa dos
Conflitos Socioambientais de Belterra se
deu a partir da metodologia participativa
aplicada no âmbito da Campanha “Na
Floresta tem Direitos: Justiça Ambiental na
Amazônia” articulada desde 2004 por
entidades sociais que atuam na Amazônia,
tendo como eixo central o fortalecimento
da luta por Justiça Ambiental, ou seja, pelo
acesso justo e eqüitativo aos recursos
ambientais, às informações, à
democratização dos processos decisórios e
a constituição de sujeitos coletivos de
direito, e pela garantia e promoção dos
Direitos Humanos Econômicos, Sociais,

Culturais e Ambientais - DhESCA's na
Amazônia (http://www.pad.org.br).
Trata-se de uma metodologia
participativa porque os sujeitos coletivos
locais são os protagonistas da identificação
dos conflitos socioambientais vivenciados no
seu cotidiano. Este caráter participativo
possibilitou a obtenção de importantes
resultados dentro da Campanha, por isso foi
aplicada na leitura comunitária da realidade
para identificar os conflitos socioambientais
do município de Belterra no estado do Pará
durante a etapa preliminar de elaboração do
Plano Diretor Participativo.
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Etapas de aplicação da metodologia participativa
1º Coleta de informações
A primeira etapa de construção do
Mapa consistiu no levantamento de
informações a partir do relato dos sujeitos
coletivos locais. Divididos em grupos de até
dez membros e de posse de um mapa do
município com referências tais como rios,
estradas, unidades de conservação etc, os
participantes identificaram os conflitos ou
problemas que atingiam a coletividade
onde vivem ou atuam colocando um
número no mapa para cada conflito
identificado. Este mesmo número foi
colocado num cartaz onde foi feita uma
descrição das práticas e atividades

causadoras dos conflitos ou problemas que
atingem a coletividade, a localização, quem
provoca e quem é impactado, bem como a
entidade responsável pela informação dada.
Através deste mesmo processo, também
foram identificadas as organizações sociais
que atuam no município (sindicatos,
associações comunitárias, grupos de jovens,
igrejas, empresários locais, e outros)
usando letras para identificá-las no mapa e
descrevendo sua área de atuação, público
alvo etc. no cartaz. Após este momento os
grupos, em plenária, socializaram seus
trabalhos.

GRUPOS DE TRABALHO

SOCIALIZAÇÃO EM PLENÁRIA

Esta atividade foi realizada
durante a oficina “A Participação
Comunitária na Elaboração do Plano
Diretor Participativo” para capacitação das
lideranças locais, coordenada pela Fase
Programa Amazônia/COMOVA em parceria
com o Grupo de Trabalho do Plano Diretor
de Belterra. Participaram 75 lideranças de
todo município, representando populações
da área urbana, das áreas de
assentamento rural, da Floresta Nacional
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do Tapajós (FLONA), e da área de
Preservação Ambiental do Aramanaí (APA).
Dentre os movimentos representados no
evento estavam: Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais,
Associação de Mulheres, Associações de
Moradores, Associações de Produtores
Rurais, Extrativistas, Estudantes,
Juventude, Igrejas, Câmara Municipal e
Associação Empresarial.

2º Sistematização, Análise e Classificação das informações:
A segunda etapa consistiu na
sistematização em um banco de dados
(Excel), análise e classificação das
informações de acordo com os recursos
ambientais em disputa pelos distintos
segmentos sociais e os conflitos daí
decorrentes, bem como as informações
sobre as organizações sociais que atuam

no município. A partir deste banco de dados
foram criadas tipologias de classificação,
bem como símbolos de identificação dos
conflitos e das organizações sociais e em
seguida plotados no mapa do município de
acordo com a localização informada pela
comunidade.

3º Devolução e Divulgação das Informações Produzidas:
A produção deste material (o
mapa e a cartilha descrevendo o processo
de construção, a metodologia usada e
análise dos resultados obtidos) consiste
num dos mecanismos através do qual

busca-se dar ampla divulgação e garantir o
acesso do conhecimento produzido a todos
os interessados, sobretudo para os sujeitos
coletivos envolvidos na elaboração do Mapa
dos Conflitos e do Plano Diretor de Belterra.

Resultado obtido com elaboração do Mapa
O que está por trás dos dados de desmatamento na Amazônia?
O Mapa evidencia situações de
injustiça ambiental, ou seja, situações em
que a carga negativa dos danos ambientais
do atual modelo de desenvolvimento é
destinada de forma desigual e injusta às
populações de baixa renda, aos grupos
raciais discriminados, aos povos étnicos
tradicionais, às periferias urbanas, às

populações marginalizadas e em situações
d e
v u l n e r a b i l i d a d e
(http://www.justicaambiental.org.br). São
estas situações que estão por trás das altas
taxas de desmatamentos observada nos
últimos anos na Amazônia e que tem levado
a uma generalização de conflitos
socioambientais por toda a região.

O que surge como conflitos socioambientais?
!
!

Aqueles conflitos gerados pelas conseqüências negativas de atividades econômicas de
grande porte, impedindo que as práticas locais e comunitárias se desenvolvam;
A disputa pelo controle e uso dos recursos naturais entre segmentos sociais que dão
significados distintos e contraditórios a estes recursos. Os segmentos sociais
identificados nos conflitos de Belterra foram: populações rurais, urbanas e extrativistas
X fazendeiros, sojeiros, empresários e construtores; clube de futebol X comunidades;
pescadores X empresa; comunidade X prefeitura; Comunidade X comunidade. Antigos
mandatários de cargos públicos recebedores de dinheiro de produtores de soja para
liberar áreas públicas.

Tipologia de classificação dos conflitos socioambientais
identificados em Belterra
1.

Recursos Hídricos: comunidades locais sofrem restrições no uso da água, em função
da ação de terceiros; poluição e assoreamento de rios e igarapés. Por exemplo, a
proibição, por empresa particular e por fazendeiro, de acesso aos igarapés de uso
coletivo da comunidade;
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2.

Desmatamento: desmatamento das matas que ficam nas margens de rios e igarapés
ou no entorno de nascente e que cumprem o papel fundamental na preservação e
manutenção de rios e igarapés, pois impedem assoreamento e a diminuição ou extinção
total das nascentes;

3.

Pesca Predatória: invasão de áreas pesqueiras coletivas por pessoas ou empresas de
fora do município;

4.

Caça Predatória: Caça descontrolada de animais silvestre;

5.

Monocultivo: produção de grãos em grande escala, principalmente soja e arroz, e uso
de agrotóxico tanto na área urbana quanto na área rural;

6.

Extração Ilegal de Madeira: Exploração da madeira por fazendeiros e madeireiros,
causando degradação da floresta e das estradas.

7.

Grandes Projetos: conflito entre comunidade e governo municipal, por conta da
construção da estrada trans -Tapajós;

8.

Ordenamento Territorial: grilagem de terras públicas; expulsão de famílias de
pequenos produtores rurais de suas propriedades por grileiros; vendas ilegais de terra;
conflitos entre comunidades locais devido à falta de demarcação dos limites de áreas de
cada comunidade;

9.

Moradia: ocupação urbana desordenada; ausência de infra-estrutura de
transporte/trânsito; ausência de titulação na área urbana; precariedade do serviço de
saneamento básico - água, energia elétrica e esgoto; construção irregular de muro de
escola pública na área urbana. Disposição inadequada do lixão, o que implica em danos
à saúde e a baixa qualidade de vida das populações que vivem no entorno; poluição e
contaminação de rios e lençóis freáticos;

10.

Violência Física Declarada: destruição e incêndios de casas e propriedades
particulares.

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM BELTERRA
TIPOLOGIAS

Quantidade

Recursos Hídricos

2

6%

Desmatamento

3

9%

Pesca Predatória

1

3%

Caça Predatória

1

3%

Monocultivo

4

12%

Extração Ilegal de Madeireira

1

3%

Grandes Projetos

1

3%

19

56%

Moradia

1

3%

Violência Física Declarada

1

3%

34

100%

Ordenamento Territorial

Total de Focos de Conflitos Identificados no Município

6

%

A l é m d o s c o n f l i t o s
socioambientais foram identificadas 60
entidades que atuam nas áreas da Floresta
Nacional Tapajós, Rodovia BR - 163, Área
de Proteção Ambiental Aramanaí e na área
urbana de Belterra, conforme pode ser
observado no mapa e no quadro abaixo.

Contudo, vale destacar que os dados aqui
apresentados não expressam a totalidade
de entidades que atuam no município, mas
apenas aquelas que os participantes da
oficina “A Participação Comunitária na
Elaboração do Plano Diretor Participativo”
indicaram naquele momento.

Listas das entidades identificadas (Nomes e Siglas)
NOME
Associação Comunitária de São Domingos
Associaçõa Comunitária de São Benedito
Associação dos Moradores do Km 68

SIGLA
ACESD
ACSB
AGCEB

Ass Interc do Tapajos

AITA

Associação de Mulheres de São Francisco da Volta Grande

AMAS

Associação dos Moradores de Belterra

AMCEBEL

Associação dos Moradores e Pequenos Produtores de Belterra

AMPBEL

Associação dos Pequenos Empresários de Belterra

AMPEB

Assoc. dos Moradores e Produtores do Bairro de Santa Luzia

AMPROSLUZ

Associação de Moradores de Tracuá

AMPROT

Associação dos Pequenos Produtores de Moju I e II

APPM II

Assoc. dos Pequenos Produtores São Jorge e outras

APRUSANTA

Associação de Mulheres do Amapá

ASAMA

Assoc. Regional dos Produtores Rurais de Belterra - Km119

ASARB

Associação Comunitaria de Aramanaí

ASCA

Associação Comunitária dos Moradores das Viveiro I, II e III

ASCEMVIA

Associação Comunitária do Maguari

ASCOMART

Associação Comunitária dos Moradores de Nossa Senhora de Fátima (KM 43)
Associação Comunitária de Taquara
Associação Comunitária Itapaiuna
Assoc. Comunitária dos Prod. Rurais e Moradores de Revolta
Associação Feminina de Belterra

ASCOMFA
ASCOPRATA
ASCOPRI
ASCOPRUMOR
ASFEBEL

Associação dos Moradores de Cajutuba

ASMOCAJU

Associação dos Moradores e produtores do Tapajos

ASMIPRUT

Associação dos Moradores de Pedreira
Associação de Moradores de Jamaraqua
Assoc. Intercomunitária Nova União do Tapajós
Associação dos Produtores Rurais do Km 124

ASMOP
ASMORJA
ASNUTA
ASPAK

Ass. dos Peq. e Mínimos Produt. Rurais da BR163 (Km 101,108 e115)

APROMINI

Associação de Produtores Rurais e Fé em Deus

ASPRUBEF
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Listas das entidades identificadas (Nomes e Siglas)
NOME
Assoc. dos Produtores Rurais da Reforma Agrária

ASPRUR

Associação de Mulheres de Betânia

ASSAMBET

Assoc. dos Produtores Rurais do Km 135 - Corpus Christi

ASSAMPRU

____

AST

Centro de Convivência do Idoso

CCIB

Forum Municipal de Juventude de Belterra

FMJB

Grupo de Jovens

GJD

Grupo de Dança dos Piratas

GEDAP

Grupo de Jovens do Iruçanga

GRUJI

Jovens Perseverando na Fé

JPF

____

JUBEC

Movimento de Mulheres Organizadas de Belterra

MMOB

Movimento Jovem de Belterra

MOJOB

Associação de Rádio Comunitária
Sindicato da Saúde

SERRABEL
SINDSAUDE

Sindicato dos Trabalhadores Ensino Público do Pará

SINTEPP

Sind. dos Trab. no Serv. Públ. Federal no Estado do Pará

SINTSEP

Sindicato dos de Trabalhadores Rurais de Belterra

STRB

Associação Comunitária de Marituba

ASPREMT

Associação Comunitária de Pini

ACOMTEP

Assembleia de Deus do Brasil

____

Igreja Catolica

____

Igreja Batista

____

Igreja Adventista do 7o. D

____

Igreja Deus e Amor

____

Igreja da Paz

____

Associação de Mulheres de Santa Cruz

____

Cooperativa Flona Tapajos

____

Associação dos Produtores do Km 36 ao Km 68
Colônia de Pescadores
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SIGLA

ASSIPAK
Z-20

Como o mapa dos conflitos ajudou na elaboração da Lei
do Plano Diretor
De posse dos conflitos
socioambientais identificados foi hora de
fazer proposições para enfrentá-los. Como
apareceram questões relacionadas a três
ordens de problemas, a Lei do Plano Diretor
foi estruturada em três grandes eixos
temáticos: Ordenamento Territorial,

Políticas Públicas Setoriais e Estruturantes, e
Sistema de Planejamento e Gestão. Vejamos
alguns exemplos de formulações contidas na
Lei para enfrentar as questões apresentadas
a partir dos dados do Mapa dos Conflitos
Socioambientais de Belterra:

1) Em relação ao Ordenamento Territorial:
Art. 4°. São objetivos gerais do Plano Diretor do Município de Belterra
VI - Incentivar práticas de manejo sustentável dos recursos naturais e de
exploração do solo, tanto em áreas do planalto como em áreas ribeirinhas nas
atividades de sustentação das famílias, respeitando os princípios de proteção
ambiental e de equilíbrio ecológico dos ecossistemas de forma compatível com
princípios do desenvolvimento sustentável;
VII - Recuperar a cobertura florestal do município;
VIII - Preservar os recursos hídricos, com especial atenção às cabeceiras dos
igarapés, mananciais, matas ciliares e áreas de reprodução da fauna aquática,
garantir o acesso universal à qualidade da água;
XV - Garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso a terra e
aos serviços públicos de qualidade;
2) Em relação às Políticas Setoriais e Estruturantes
Art. 4°.
I - Elevar a qualidade de vida da população urbana e rural, particularmente no
que se refere à saúde, à educação, à cultura, às condições habitacionais e de infraestrutura e aos serviços públicos, de forma a promover a inclusão social reduzindo
as desigualdades que atingem diferentes camadas da população e distritos do
Município de Belterra;
Art. 37º. As Zonas Especiais de Interesse Cultural, para efeito deste Plano
Diretor, constituem-se nos territórios ocupados por comunidades indígenas,
incluindo aquelas com a titulação da posse definitiva já registrada ou em processo
de registro.
Art. 38º. São Zonas Especiais de Segurança Alimentar aquelas com base na
agricultura familiar onde se destacam a produção de hortifrutigranjeiros e de outros
produtos considerados essenciais ao abastecimento do Município e à sobrevivência
da população local.
3) Em Relação ao Sistema de Planejamento e Gestão
Art. 139. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão – SIMPLAGE consiste
num conjunto de estruturas e processos democráticos participativos cuja finalidade
é assegurar a elaboração, a revisão, a operacionalização do planejamento e gestão
municipal, de forma integrada, contínua dinâmica, ascendente e participativa.
Art. 143. Fica criado o Conselho da Cidadania, órgão consultivo e deliberativo
em matéria de natureza urbanística, políticas urbana, territorial e habitacional,
constituído por representantes do poder público e da Sociedade Civil.
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Art. 150. Fica instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e de
Interesse Social, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários
para programas estruturados no âmbito do Sistema de Planejamento e Gestão –
SIMPLAGE, direcionados à população de menor renda.

Considerações Finais
A diversidade de questões
coletadas com a aplicação da Metodologia
do Mapa dos Conflitos Socioambientais foi
possível graças à presença das lideranças
populares aonde os problemas de fato
aconteceram e acontecem. Podemos
observar pelo mapa que há uma
coincidência entre conflitos identificados e
a presença das organizações sociais do
município. O levantamento de dados e
elaboração do Mapa dos Conflitos
Socioambientais de Belterra, contendo,
ainda, a espacialização da ação dos
movimentos e organizações, se deu no
momento da oficina de capacitação de
lideranças (novembro de 2005), durante a
elaboração da Lei do Plano Diretor. Assim, é
relevante considerar que a construção
desse material cumpre um papel
pedagógico importante, pois trás para o
cenário político questões de injustiça
ambiental que precisam ser tratadas, e
fornece informações, que se bem

utilizadas, podem ajudar os sujeitos sociais
locais na luta pela garantia de seus direitos e
servir de instrumento de pressão junto ao
legislativo, executivo e judiciário. Por seu
caráter dinâmico exige a contínua
atualização do mesmo, possibilitando a
i n c o r p o ra ç ã o d a q u e l e s c o n f l i t o s e
organizações não identificados no momento
de sua aplicação. O Mapa, assim como os
demais dados e documentos produzidos ao
longo deste processo farão parte do banco
de dados do Sistema de Informação
Municipal (SIM), previsto na Lei do Plano
Diretor Participativo, que está em fase de
construção. Por fim, com aprovação da lei
do Plano Diretor pela Câmara Municipal é
hora de tirar a lei do papel, visto que agora a
Prefeitura e os órgãos de fiscalização
ambiental e social já tem em mãos o
instrumento jurídico-político para enfrentar
os problemas apresentados pelos
movimentos sociais.
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