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Introdução
“A Humanidade nunca se coloca problemas que já não te-
nha condições para resolver, pois as mesmas condições que 
geraram a consciência do problema são as que ajudarão a 
gerar soluções.”

Karl Marx

Atualmente, ao longo de toda a Ama-
zônia, diferentes segmentos sociais disputam 
o acesso, o uso e o controle de territórios e 
seus recursos naturais, gerando conflitos por 
toda a região. De um lado estão governos, 
grandes empresas, instituições financeiras, 
membros do judiciário, mídia, grande parte 
das câmaras legislativas e até mesmo mo-
vimentos sociais e Organizações Não Go-
vernamentais (ONGs), em defesa do atual 
modelo de desenvolvimento. Do outro, es-
tão populações originárias (indígenas), ri-
beirinhos, extrativistas, grupos de mulheres 
e ONGs, entre outros segmentos, que lutam 
para modificar estruturalmente as bases da 
sociedade.

No plano da disputa de projetos de 
desenvolvimento, a atuação das organiza-
ções da sociedade civil torna-se cada vez 
mais complexa num contexto em que hou-
ve melhorias reais das condições de vida de 
amplos setores da população, que foram be-
neficiados pelo aumento do consumo e da 
renda, apesar das inconsistências em relação 
à qualidade deste consumo e do modelo 
que o sustenta. Nesta conjuntura, torna-se 
muito fragmentado o debate sobre os pro-
blemas da sociedade brasileira e do modelo 

de desenvolvimento vigente, principalmente 
na Amazônia, pois os movimentos sociais 
encontram dificuldades para desenvolverem 
suas ações nas diferentes escalas requeridas 
atualmente para qualquer processo conse-
quente de resistência e de construção de al-
ternativas – desde o local até o internacional.

A estratégia desenvolvimentista vi-
gente representa um grave risco à sobrevi-
vência de parcelas expressivas da população 
regional, na medida em que disponibiliza 
partes significativas da Amazônia ocidental 
e a maioria absoluta da faixa do território 
que conforma a Amazônia oriental, para a 
expansão das atividades de grandes empre-
sas profundamente vinculadas à lógica do 
capital globalizado. É possível afirmar que 
tal perspectiva é a maneira encontrada pelo 
grande capital de “desconstruir a Amazô-
nia”. Busca-se superar o imaginário cons-
truído historicamente sobre a região, uma 
área que precisa ser preservada e que exige 
a adequação das atividades econômicas às 
características que lhe são peculiares. Além 
disso, tenta-se “reconstruir” a própria noção 
de território amazônico1 a fim de, entre ou-
tros objetivos, facilitar o acesso das empre-
sas transnacionais e a execução de grandes 

1 Os governos do Mato Grosso, Rondônia e Tocantins empenham-se atualmente para retirar esses Estados do território 
da Amazônia Legal.
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projetos de infraestrutura e energia, além de 
incorporar a região à estratégia de mercan-
tilização da natureza ou de “carbonificação” 
da economia.

Dessa forma, a Amazônia vivencia, 
hoje, o que parece ser um continuun histórico: 
ser provedora de matérias-primas para sus-
tentar e/ou alavancar dinâmicas econômicas 
exógenas. Atividades produtivas intensivas 
no uso de recursos naturais têm se expandi-
do ainda com maior velocidade nos últimos 
anos. São os casos do extrativismo mineral 
e madeireiro, o agronegócio e a exploração 
dos recursos hídricos para a produção de 
energia em grande escala.

A fronteira econômica se amplia na 
Amazônia não num único sentido – do sul 
em direção ao norte ou de leste para oeste, 
como nas leituras passadas sobre o arco do 
desmatamento –, mas de maneira múltipla. 
Ou seja, a reconfiguração territorial abrange 
toda a região. A maior evidência disso é a 
disseminação dos conflitos socioambientais 
pelo território amazônico, já mencionada 
anteriormente.

Os projetos de infraestrutura impul-
sionados pelo Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e pela Iniciativa para 
a Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana Conselho Sul-Americano 
de Infraestrutura e Planejamento (IIRSA/
COSIPLAN) estão sendo executados com 
grande velocidade, em especial a construção 
das hidrelétricas de Belo Monte, no rio Xin-
gu (PA), e Santo Antonio e Jirau, no rio Ma-
deira (RO). Há ainda o interesse do grande 
capital para a construção de um complexo 
de barragens nos rios Juruena e Teles Pires 
(MT) e Tapajós (PA), para viabilizar a cons-

tituição de uma grande hidrovia voltada à 
exportação de soja e outras commodities do 
norte do Mato Grosso, bem como garantir 
a expansão do agronegócio e de várias ativi-
dades econômicas calcadas no uso intensivo 
de recursos naturais no oeste do Pará (mi-
neração, extração de madeira etc.). A arti-
culação desses empreendimentos vinculará 
definitivamente a maior parte da Amazônia 
aos circuitos internacionais de exportação e 
importação de mercadorias, bem como pos-
sibilitará a integração econômica da Amé-
rica do Sul. Tudo isto está sendo proposto 
e/ou executado ao mesmo tempo em que a 
legislação ambiental brasileira sofre os mais 
duros ataques para ser flexibilizada, cujo 
exemplo maior foi a aprovação do Novo 
Código Florestal pelo Congresso Nacional.

Somado a isto está o Projeto Norte 
Competitivo (PNC), elaborado pela Confe-
deração Nacional das Indústrias (CNI), após 
dois anos de estudo, cujo objetivo central é 
garantir a execução de 151 obras de infraes-
trutura na Amazônia, que exigirão cerca de 
R$ 52 bilhões em investimento. Seu obje-
tivo é promover o comércio internacional e 
o barateamento dos custos das empresas, de 
forma a conectar parcelas do seu território 
à dinâmica da globalização capitalista. O 
conjunto desses projetos, caso sejam viabi-
lizados, provocará profunda reconfiguração 
socioterritorial da Amazônia, além de com-
prometer de maneira perigosa diferentes 
ecossistemas. 

É evidente, portanto, que à Amazô-
nia Legal está sendo atribuída a função de 
ser a principal provedora de energia para 
todo o país, seja pela instalação de poten-
tes usinas hidrelétricas nas suas principais 
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bacias hidrográficas, seja pela expansão 
de monocultivos para uso em siderúrgicas 
(eucalipto, por exemplo) e para produção 

de biocombustíveis – no Pará, o destaque 
é o dendê, entre outras iniciativas. Segundo 
Tânia Pacheco2:

2 Ver: http://racismoambiental.net.br/2012/10/mais-usinas-hidreletricas-na-amazonia/

“Uma rápida passada pelos dados do Relatório de Acompanhamento de Estudos e Pro-
jetos de Usinas Hidrelétricas da Aneel, atualizados em junho de 2012, dá a dimensão 
desse declarado ‘potencial ’ hidrelétrico só na Amazônia: 79 projetos hidrelétricos entre 
grandes e pequenos, nas diversas fases de projeto, na região Norte – 3 no Acre, 10 no 
Amazonas, 3 no Amapá, 23 no Pará, 13 em Rondônia, 4 em Roraima, 22 no To-
cantins, 1 no Maranhão; 196 projetos hidrelétricos na região Centro-Oeste – 161 no 
Mato Grosso, 19 em Mato Grosso/Amazonas, 1 em Mato Grosso/Goiás, 4 em Mato 
Grosso/Mato Grosso do Sul e 1 em Mato Grosso/Pará. A grande maioria está locali-
zada na Amazônia Legal.”

O Plano Decenal de Expansão de 
Energia 2021 (PDE), do governo federal, 
pretende viabilizar a construção de seis novas 
usinas nos próximos sete anos, a maioria nas 

regiões abrangidas pelos rios Teles Pires e 
Tapajós e seus principais afluentes. No Pará, 
essa é a área mais bem preservada do estado e 
onde vivem diversos povos indígenas.

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 – Ministério das Minas e Energia/Secretaria de Planejamento e De-
senvolvimento Energético (2012)

Novos projetos hidrelétricos a serem viabilizados no Brasil de 2017 a 2021
Entrada em 

Operação Projeto Rio Potência(a)

(MW) Região
Ano Mês

2017
Jan UHE Sinop Teles Pires 400 Norte
Jan UHE Cachoeira Caldeirão Araguari 219 Norte
Fev UHE São Manoel Teles Pires 700 Norte

2018
Jul UHE Ribeiro Gonçalves Parnaíba 113 Nordeste

Dez UHE São Luiz do Tapajós Tapajós 6.133 Norte

2019

Jan UHE Davinópolis Paranaíba 74 Sudeste/Centro-Oeste
Abr UHE Jatobá Tapajós 2.336 Norte
Jul UHE Telêmaco Borba Tibagi 109 Sul
Jul UHE Paranhos Chopim 63 Sul

2020

Jan UHE Água Limpa Das Mortes 380 Sudeste/Centro-Oeste
Jan UHE Pompeu São Francisco 209 Sudeste/Centro-Oeste
Jul UHE Bem Querer Branco 709 Norte

Ago UHE Itapiranga Uruguai 721 Sul
Ago UHE Apertados Piquiri 136 Sul
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A construção dessas usinas atenderá 
fundamentalmente aos interesses do agro-
negócio, principalmente das empresas do 
segmento instaladas em Mato Grosso, além 
dos setores madeireiro e mínero-siderúrgi-
co. A expansão da fronteira agrícola tende 
a se intensificar velozmente, provocando 
degradação ambiental e afetando os modos 
de vida de comunidades locais e povos in-
dígenas. A conexão definitiva dessa parcela 
do território paraense às dinâmicas socio-
econômicas do Mato Grosso tende a pro-
mover mudanças substanciais sob diferentes 
aspectos no Pará como, por exemplo, o re-
vigoramento da campanha pela criação dos 
Estados do Tapajós e Carajás.

Ainda no que se refere à questão 
energética, a produção de óleo vegetal para 
o agrocombustível tem crescido acentua-
damente no Pará nos últimos anos, em es-
pecial nas mesorregiões Baixo Tocantins 
e Nordeste. Atualmente, a área plantada é 
em torno de 140 mil hectares. E essa é a 
grande preocupação de movimentos sociais 
e ONGs que atuam na região. Isto porque 
os impactos produzidos pelo plantio já exis-
tente são significativos: desestruturação de 

comunidades rurais e modos de vida tra-
dicionais, aumento do preço da terra e dos 
conflitos pela posse, expulsão de famílias, 
concentração da terra, contaminação de rios, 
igarapés e lençóis freáticos por conta do uso 
abusivo de agrotóxicos, recrudescimento do 
tráfico de drogas e de diferentes modalida-
des de violência (contra mulheres e crianças, 
por exemplo), aumento da pressão sobre as 
terras dos(as) agricultores(as) familiares e 
comunidades quilombolas, entre outros.

O Baixo Tocantins e o Nordeste para-
ense são regiões de colonização antiga, onde 
vive uma quantidade expressiva de agriculto-
res(as) familiares, que ocupam uma larga faixa 
do território. Apoderar-se dessas terras para 
o plantio do dendê é, portanto, de vital im-
portância para as empresas do agronegócio. 
Dois meios vêm sendo utilizados para que 
tal objetivo seja alcançado: a aquisição pelo 
mercado e/ou o estabelecimento de contra-
tos com duração de 25 anos com as famílias. 
Contudo, o uso da violência pelos fazendeiros 
vem sendo empregado sistematicamente em 
alguns pontos da região para desalojar possei-
ros e pequenos proprietários, principalmente 
por conta da valorização das terras.
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Mapa do Polo Dendê no Pará
Fonte: Instituto de Estudos Latino-Americanos da Freie Universität Berlin (2013)
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Depois de adquirir milhares de hecta-
res de terras de agricultores familiares, a estra-
tégia da empresa BioVale tem sido comprar 
fazendas existentes na região, pois a aquisição 
de terras da agricultura familiar lhe causou 
muitos problemas. Além disso, os custos de 
preparação do plantio de dendê diminuem 
nas áreas de fazenda, pois já se encontram 
“limpas” e prontas para o início das ativida-
des. Já a Petrobras tem optado preferencial-
mente pelo estabelecimento de contratos 
com os/as agricultores familiares. Outras 
empresas como a Marborges, a Agropalma, 
ADM e a própria BioVale também têm-se 
utilizado desse meio. Todavia, as obrigações 
previstas nas cláusulas são rigorosas a ponto 
de transformar essas famílias numa espécie 
de prestadoras de serviços das empresas.

Por outro lado, os governos federal, 
estadual e municipais têm criado algumas 
“facilidades” para os/as agricultores(as) fa-
miliares, ao oferecer vantagens (assistência 
técnica da Emater prioritária, acesso facili-
tado a crédito e financiamento, promessa de 
regularização das terras, intensa campanha 
na mídia etc.) somente para quem cultiva a 
palma, tornando o plantio de dendê prati-
camente uma das poucas alternativas dispo-
níveis.

O Baixo Tocantins, onde se encontra 
o município de Barcarena, se tornou estra-

tégico ao agronegócio e ao setor mínero-
siderúrgico, entre outros motivos, por sua 
localização geográfica, que favorece o aces-
so aos mercados de diferentes continentes: 
está próximo à foz do rio Amazonas e da 
capital paraense e integra a bacia hidro-
gráfica Araguaia-Tocantins. A intenção 
dos governos federal e estadual e do setor 
empresarial é transformar essa região num 
verdadeiro entroncamento logístico, inte-
grando os transportes aéreo, rodoviário, flu-
vial, marítimo e ferroviário. Por conta disso, 
prevê-se o asfaltamento e/ou abertura de 
estradas e a construção de eclusas nos rios 
Araguaia e Tocantins. Também, o porto de 
Vila do Conde, localizado em Barcarena, 
recentemente teve algumas de suas estru-
turas ampliadas; e a União decidiu estender 
a ferrovia Norte-Sul até aquele município. 
No caso da ferrovia, o trecho que deverá 
ser construído possibilitará a conexão entre 
Açailândia (MA) e Barcarena (PA), atra-
vessando, portanto, diversos municípios 
paraenses: Açailândia, Itinga, Dom Eli-
seu, Ulianópolis, Paragominas, Ipixuna do 
Pará, Tomé-Açu, Acará, Moju, Abaetetuba 
e Barcarena. A extensão dessa linha deverá 
ser de 477 quilômetros, e a previsão de in-
vestimentos é de cerca de R$ 3 bilhões (três 
bilhões de reais), sendo que 90% do trecho 
se estenderá por território paraense.
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Traçado da Estrada de Ferro Carajás com trecho a ser concluído até Vila do Conde
Fonte: HTTP://pjpontes.blogspot.com.br/2013/03/antt-abriu-tomada-de-subsidios-para.html
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A construção desse trecho da ferrovia 
Norte-Sul irá potencializar as transforma-
ções socioterritoriais já em andamento, como 
também instaurar novas dinâmicas voltadas 
à garantia da reprodução ampliada do grande 
capital nessa parcela da Amazônia. O empre-
endimento tende a provocar o recrudescimen-
to da pressão sobre os territórios indígenas 
(Sarauá, Tembé, Maracaxi, Mariquita e Turé), 
de comunidades quilombolas ( Jambuaçú e 
outras), de extrativistas e de agricultores(as) 
familiares ao longo do seu trajeto, provocar 

grande deslocamento populacional e o incha-
ço das periferias urbanas e, do ponto de vista 
econômico, tornar ainda mais importante o 
município de Barcarena nesse processo.

 A ferrovia Norte-Sul vai facilitar a 
expansão das atividades intensivas na utili-
zação de recursos naturais, como os mono-
cultivos (eucalipto, dendê e outras) e a mi-
neração. Essa ferrovia se articulará com os 
empreendimentos das empresas Vale e Hy-
dro existentes na região, como o mineroduto 
e a Albras-Alunorte.

Mapa Geral Alternativa 3
Fonte: Agência Nacional de Transporte Terrestre (2013)
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Por outro lado, se os estudos que serão 
realizados no Oceano Atlântico, nas costas 
do Pará e Amapá, encontrarem efetivamen-
te gás e petróleo, isto certamente promoverá 
a instalação de quantidade razoável de novas 
empresas na região, inclusive em Barcarena. 
Por exemplo, a construção da hidrovia Ara-
guaia-Tocantins por si só tende a deslocar 
empresas do setor naval para Barcarena e 
regiões próximas.

A grande questão é que a instalação, a 
partir da década de 1970, do complexo Al-
brás-Alunorte e de outras empresas em Bar-
carena, conformando o que veio a se tornar o 
distrito industrial, não significou o combate 
efetivo às diferentes formas de desigualdades. 
Atualmente, Barcarena se encontra entre os 
cinco maiores Produtos Internos Brutos mu-
nicipais do Pará. Porém, os indicadores de-
monstram também que o número de pessoas 
pobres é expressivo, que boa parte da popu-
lação barcarenense tem acesso precário aos 
serviços públicos e que estes 
são deficientes, entre outros 
problemas. Isto sem falar 
que a instalação do distrito 
industrial se deu em meio à 
violação dos direitos das co-
munidades que ali residiam, 
expulsas de suas terras sem 
as reparações devidas pelo 
Estado brasileiro e empresas. A diferença en-
tre o lucro auferido pelas empresas e o que 
efetivamente é aplicado para a melhoria da 
qualidade de vida da população de Barcarena 
é gritante. Evidentemente há grande respon-
sabilidade da parte dos sucessivos governos, 
das três esferas, para que tal situação tenha se 
mantido ao longo dos anos.

Foi contra a permanência indefinida 
dessa situação que um conjunto de organi-
zações da sociedade civil barcarenense, com 
o apoio do Instituto Internacional de Edu-
cação do Brasil (IEB) e do Ministério Pú-
blico Estadual do Pará (MPE), por meio da 
Promotoria de Justiça de Barcarena, e com 
apoio do Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente, resolveu mobilizar-se para 
enfrentar os graves problemas que se avo-
lumavam com o passar do tempo. A cons-
ciência de que os Termos de Ajustamento 
de Conduta (TAC), apesar de sua reconhe-
cida importância, não eram suficientes para 
impedir a contínua contaminação do ar, das 
águas superficiais e subterrâneas e do solo/
subsolo foi se consolidando entre as lideran-
ças comunitárias. Também ficou cada vez 
mais evidente que além dos problemas pro-
vocados pela poluição, era necessário colocar 
na agenda da sociedade local o debate sobre 
o papel das empresas instaladas no municí-

pio, o controle social sobre 
a atuação governamental/
empresarial, a necessidade 
de maiores recursos para 
combater as mazelas so-
ciais e as agressões ao meio 
ambiente, bem como pro-
mover a diversificação da 
base produtiva e a susten-

tabilidade do desenvolvimento.
Daí surgiu a ideia de propor a consti-

tuição do que se convencionou denominar 
Fórum Intersetorial de Barcarena, a fim de 
aglutinar, num mesmo espaço, representan-
tes de organizações da sociedade civil, do 
governo e das empresas para, juntos, deba-
ter os problemas existentes, apontar solu-

“Atualmente, Barcare-
na se encontra entre 
os cinco maiores Pro-
dutos Internos Brutos 
municipais do Pará ”
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ções e construir os meios para efetivá-las. O 
objetivo do Fórum é garantir os direitos da 
população, pois não é possível falar em “res-
ponsabilidade social” com a maioria dos(as) 
barcarenenses sem acesso às redes de abas-
tecimento de água e de coleta e tratamento 
de esgoto; sem apoio à produção de base fa-
miliar; sem ações efetivas para combater a 
violência contra as mulheres ou para afastar 
a juventude do “mundo” das drogas; sem que 
sejam definitivamente resolvidos os proble-
mas causados pelas empresas, como a con-
taminação dos lençóis freáticos, dos rios e 
do ar; sem que haja completa transparência 
no uso dos recursos públicos, sem a efetiva 
participação popular. Ou seja, o que as or-
ganizações da sociedade civil querem alcan-
çar não se resume ao marketing verde, nem 
à execução de medidas assistencialistas ou 
filantrópicas. Nesse sentido, se empenham 
para que o Fórum a ser constituído possua 
uma agenda sintonizada com os anseios da 
população e com os processos em andamen-
to nas escalas nacional3 e internacional, que 
se baseia em informações confiáveis e no co-
nhecimento objetivo da situação vivenciada 
pelas comunidades, bem como num progra-
ma de ação que não se restrinja às iniciativas 
de curto prazo.

Os/As representantes das organi-
zações da sociedade civil que há anos vêm 
construindo esse processo têm plena consci-
ência das dificuldades para tornar o Fórum 

3 O debate sobre o novo Código Mineral, por exemplo.

Intersetorial uma realidade, como também 
para assegurar que este não seja tratado pelos 
outros atores sociais envolvidos como uma 
espécie de espaço de amortecimento dos confli-
tos sociais e mesmo de cooptação e/ou captura 
de entidades e lideranças para propósitos es-
tranhos aos reais objetivos do fórum, ou ain-
da como uma simples peça de marketing po-
lítico e/ou empresarial. Contudo, somente o 
diálogo e a luta social são capazes de evitar 
que isto ocorra, além do acompanhamento 
crítico das outras experiências em andamen-
to que juntam empresas, movimentos sociais 
e ONGs em espaços comuns.

É preciso ressaltar que as organizações 
da sociedade civil engajadas na construção 
do Fórum Intersetorial de Barcarena jamais 
o conceberam como uma instância que deva 
substituir outras formas de representação e/
ou de gestão compartilhada como os Conse-
lhos Setoriais. Ao contrário, elas apostam fir-
memente no diálogo e no desenvolvimento 
de ações coletivas a fim de colocar em prá-
tica as decisões aprovadas em conferências, 
congressos, audiências etc., assim como para 
dar suporte à atuação dos/das conselhei-
ros(as) verdadeiramente comprometidos(as) 
com os interesses da população.

É preciso dizer que há consciência de 
que os desafios impostos pelas novas dinâmi-
cas socioterritoriais advindas da globalização 
capitalista e que atravessam toda a Amazônia 
– e o Baixo Tocantins, em particular – não 
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poderão ser enfrentados pelos movimentos 
sociais e ONGs de Barcarena tão somente. 
Essa consciência se estende ao entendimen-
to de que o Fórum Intersetorial também tem 
suas limitações. Todavia, essas organizações 
estão dispostas a contribuir não somente para 
o debate crítico acerca do modelo hegemô-
nico de desenvolvimento, mas também para 
a construção de alternativas que verdadeira-
mente combatam as desigualdades gritantes 
existentes na nossa região e que promovam a 
justiça socioambiental na Amazônia.

Finalmente, é relevante resgatar que a 
contribuição do IEB ao processo baseou-se 
em suas experiências anteriores de desen-
volvimento institucional de organizações 
da sociedade civil que atuam no campo do 
desenvolvimento sustentável. Para o IEB, 
desenvolver-se institucionalmente é “pre-
parar-se para defender, no jogo democrático, 
no Fórum local de debate de interesses sociais 
e ambientais, no espaço público socioambien-
tal, seja esse espaço formal ou informal, os in-
teresses e direitos da comunidade, os interesses 
daqueles que não podem advogar por si, como 
os animais e as espécies vegetais, e dos que ain-
da não nasceram, como as gerações futuras”  
(MENEZES, 2005, p.18). 

A entidade assume o desafio de mediar 
a construção de um espaço público, apostando 
no fortalecimento de organizações da socieda-
de civil, de forma a qualificar sua intervenção 
na construção de um desenvolvimento susten-
tável em seus territórios de atuação, na medida 
em que para a entidade este desenvolvimento 
não pode ocorrer sem que exista um esforço 
do conjunto de sujeitos sociais pelo estabeleci-
mento de um diálogo “democrático, intersetorial, 
interinstitucional, intercultural entre os vários 
interesses e segmentos de uma mesma localidade” 
(MENEZES, 2005, p.18). 

Assim, este documento retrata a siste-
matização do processo que conduziu à cons-
trução deste espaço de diálogo intersetorial 
em Barcarena, Pará. Ele apresenta o caminho 
percorrido e que permitiu, juntamente com 
tantas outras variáveis, criar as condições 
para que, num contexto de tantos conflitos, 
organizações da sociedade civil, empresas e 
poder público local se propusessem a discutir 
os problemas e pactuar soluções, num esforço 
de superar as diferenças históricas, mas prin-
cipalmente baseados num convencimento de 
que é preciso construir outra lógica para o 
atual modelo de desenvolvimento do muni-
cípio, fazendo-o, de fato, sustentável.
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Metodologia
carena, inicialmente identificaram-se e or-
denaram-se as principais atividades desen-
volvidas. Em seguida, a partir de um roteiro 
orientador, foram realizadas entrevistas in-
dividuais e coletivas com representantes da 
sociedade civil e entrevistas individuais com 
representantes de empresas, do IEB, parcei-
ros e poder público, na busca por percep-
ções e identificação de resultados, desafios e 
aprendizados.    

Além das entrevistas, os documentos 
gerados – relatórios dos projetos, artigos, 
memórias de eventos, entre outros – tam-
bém foram fonte de informação na organi-
zação das informações e nas análises. Após 
as entrevistas e um registro preliminar das 
informações, foi realizada, em Barcarena, 
uma reunião com representantes da socie-
dade civil e do IEB para apresentar, coletar 
sugestões e validar os resultados, desafios e 
aprendizados até então identificados. 

 Dinâmica e conceito

A sistematização de iniciativas, proje-
tos e programas é uma prática que grada-
tivamente vem sendo utilizada como ins-
trumento de produção de conhecimento e, 
portanto, de referência e estímulo para no-
vas ações. 

Segundo Holiday (2006, p. 24), a sis-
tematização busca a interpretação crítica 
dos processos vividos a partir do seu orde-
namento e reconstrução, permitindo expli-
citar a lógica e os fatores que interferiram 
nos resultados alcançados. Mais do que a 
organização de dados e informações, a sis-
tematização tem como foco os sujeitos que 
vivenciaram as experiências e os aprendiza-
dos extraídos.

Para registrar o processo de fortaleci-
mento da sociedade civil e da constituição 
de um espaço público intersetorial em Bar-
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Considerando-se as sugestões, foi re-
digida uma versão preliminar e, posterior-
mente, uma versão final da sistematização. 
Todo esse processo foi realizado entre os 

meses de março e outubro de 2013. O or-
denamento e reconstrução da experiência 
vivida em Barcarena teve como orientação 
os seguintes aspectos significativos: 

Aspectos significativos
• Articulação institucional da sociedade civil e a participação em instâncias públicas.
• Ampliação da capacidade organizacional e institucional da sociedade civil.
• Mudanças nas relações envolvendo sociedade civil e empresas.
• Construção de um espaço público de debate e governança em Barcarena.

Ressalta-se que o objetivo da sis-
tematização é gerar conhecimentos que 
sejam aproveitados pelos sujeitos que es-
tiveram diretamente envolvidos e, assim, 
servir de referência para a continuidade 
do processo iniciado em Barcarena, bem 
como contribuir com outras experiências 
similares.

A sistematização aborda o processo de 
fortalecimento da sociedade civil de Barca-

rena no período compreendido entre o ano 
de 2008 e o mês de outubro de 2013. As 
informações coletadas e análises elaboradas 
durante a sistematização foram organizadas 
em seis blocos: i) o contexto tanto do mu-
nicípio quanto do início da ação; ii) a des-
crição da experiência em si, destacando as 
principais estratégias e ações desenvolvidas; 
iii) os resultados; iv) os desafios; v) os apren-
dizados; e vi) a conclusão.
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Contextualização da Experiência

Barcarena é um município paraense si-
tuado na Baía do Guajará, distante 87 Km de 

Localização do município de Barcarena no Estado do Pará
Fonte: IEB (2013)

A partir de 1977 iniciou-se uma 
transformação territorial expressiva no 
município com a instalação de um distrito 
industrial. Essa transformação foi desen-
cadeada pela crise mundial do petróleo, 
iniciada em 1973, que afetou países como 
o Japão, grande consumidor de alumínio 
e possuidor de um parque industrial que 

demandava grande quantidade de energia, 
e que se viu obrigado a transferir suas uni-
dades de transformação do metal primá-
rio para países que oferecessem “vantagens 
comparativas”, ou seja, onde fatores como 
energia, mão de obra, custo de produção, 
legislação, fossem economicamente atra-
entes (MORAES & SILVA, 2012).

Belém. Possui 1.310 km2 de extensão e uma 
população de 99.859 habitantes (IBGE, 2010).
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Foi nesse contexto que, em julho de 
1976, os governos do Brasil e do Japão as-
sinaram um acordo de cooperação para a 
instalação de um complexo industrial de 
produção e transformação de alumínio no 
Estado do Pará, e que envolvia o município 
de Barcarena (BARROS, 2009).

Um aspecto que contribuiu para que 
Barcarena fizesse parte desse complexo in-
dustrial foi a sua localização. O município 
está próximo às jazidas de caulim e de bau-
xita e é conectado por estradas e rios com 
municípios do Baixo Tocantins, Região 
Metropolitana de Belém, nordeste paraen-
se, Marajó e sul/sudeste e oeste do Pará, o 
que facilita o fluxo de recepção da matéria
-prima e da distribuição interna e exporta-
ção dos produtos industriais (MORAES & 
SILVA, 2012).

Com o objetivo de instalar o comple-
xo industrial, em 1977 o Governo do Estado 
do Pará editou o decreto nº. 10.064 para a 
desapropriação de 40.000 hectares (LEAL, 
1982). Foram iniciadas as primeiras desa-
propriações das áreas destinadas ao projeto 
de instalação das empresas Albrás e Alunor-
te e do porto de Vila do Conde. Esta área era 
ocupada por uma população tradicional que 
sobrevivia da pesca, agricultura, caça e ex-
trativismo vegetal. Segundo Barros (2007), 
a ação da Companhia de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Pará (CDI), res-
ponsável pela desapropriação da área, não 
ocorreu de forma pacífica; ao contrário, hou-
ve bastante resistência e discordância sobre 
os valores pagos pelos lotes de terra. 

Em 1978 foi constituída a Albras 
(Alumínio Brasileiro S.A), com 51% de ca-
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pitais brasileiros por meio da Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD) e 49% de ca-
pitais japoneses da Nippon Amazon Alu-
minium Co. Ltd (NAAC), a qual começou 
a operar em 1985 (BARROS, 2009). Em 
1984 entraram em operação as duas primei-
ras unidades geradoras da usina Hidroelé-
trica de Tucuruí, originalmente construída 
para abastecer o setor industrial de produção 
do alumínio (BARROS, 2009).

A partir da instalação da Albrás, di-
versas outras empresas se estabeleceram em 
Barcarena: a Alunorte (Alumina do Norte 
do Brasil S.A.), em 1995, e as empresas do 
setor de caulim, Pará Pigmentos e Imerys 
Rio Capim Caulim (IRCC), ambas em 
1996. Também estão fixadas no município 
a Alubar Metais e Cabos, a 
Usina Siderúrgica do Pará 
(Usipar) e a Votorantim 
Cimentos, além de diver-
sas empresas prestadoras 
de serviço em montagens 
e manutenção. Há ainda 
empresas no estágio de im-
plantação, como a Compa-
nhia de Alumina do Pará (CAP), que junta-
mente com a Albrás e a Alunorte pertencia 
a CVRD, e que foram transferidas em 2011 
para a Norsk Hydro, uma empresa de alu-
mínio multinacional de origem norueguesa 
que opera em 40 países, entre eles o Brasil, 
onde atua desde a década de 1970 (BAR-
ROS, 2009).

O processo de transformação de Bar-
carena iniciado em 1977 ganhou, portanto, 
dimensões mais amplas a partir de meados 
dos anos 1980, com a implantação do com-
plexo industrial, do porto de Vila do Conde, 

da estação de energia elétrica e da expansão 
do núcleo urbano de Vila dos Cabanos. 

A instalação das indústrias no mu-
nicípio gerou empregos diretos e indiretos 
e contribuiu significativamente para as ex-
portações do Pará. Em 2011, as empresas 
instaladas no município venderam aproxi-
madamente US$ 2,9 bilhões, o equivalente 
a 15% do volume de dólares obtidos com 
as exportações do estado (MORAES & 
SILVA, 2012). Nos últimos anos, o PIB 
municipal e o PIB per capita de Barcarena 
têm estado entre os maiores do estado, e as 
receitas municipais aumentaram substan-
cialmente. 

Um dos efeitos da transformação de 
Barcarena em polo industrial foi o cresci-

mento de sua população 
em 400%, em apenas trinta 
anos, quando considerados 
os 20.000 habitantes em 
1980 (IBGE, 1980) e os 
99.859 habitantes em 2010 
(IBGE, 2010). Esse salto 
populacional provocado 
pela migração de pessoas 

vindas de Belém, da região e de outros esta-
dos, definiu aglomerados urbanos e periur-
banos sem que houvesse por parte dos ges-
tores públicos municipais um planejamento 
que ordenasse essa expansão urbana.

Além do aumento do número de habi-
tantes, a instalação dessas empresas mudou 
completamente a matriz econômica de Bar-
carena. O município se converteu de polo 
de abastecimento de produtos agrícolas e 
florestais para Belém em um polo industrial 
visando ao abastecimento interno e exter-
no de alumínio e de produtos derivados do  

“Em 2011, as em-
presas instaladas no 
município venderam 
aproximadamente 
US$ 2,9 bilhões   ”
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caulim. Entretanto, isso não significou a ex-
tinção das formas tradicionais de produção e 
de extrativismo, importantes na dinâmica de 
reprodução das famílias rurais do município 
e na economia local.

Apesar dos dados positivos no fa-
turamento das empresas e na geração de 
empregos e de o município ter a segun-
da maior arrecadação de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) do Pará, a mudança da matriz 
econômica com a instalação do distrito 
industrial não determinou um desenvol-
vimento sustentável ao município. Barca-
rena enfrenta sérios problemas por falta 
de saneamento básico, tem conflitos ju-
diciais pela posse da terra por questões 
fundiárias não resolvidas, os investimen-

tos em educação e capacitação de mão de 
obra local são precários, e ainda faltam 
equipamentos públicos e investimentos 
em saúde.

Além desses problemas, a popula-
ção sofre com acidentes ambientais, alguns 
deles provocados pela atividade industrial, 
como o rompimento de bacias de resíduos, 
que acabam por contaminar rios e igarapés, 
ou pelo lançamento de partículas lançadas 
na atmosfera, provocando poluição atmos-
férica e, consequentemente, problemas para 
a saúde humana.

As precariedades do município, o 
crescimento urbano desordenado e os pro-
blemas provocados com a atividade indus-
trial têm gerado conflitos recorrentes entre 
a população, gestores públicos e empresas. 
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Um desses conflitos ocorreu em 2007, quan-
do o vazamento de uma bacia de contenção 
de rejeito de minério da empresa Imerys Rio 
Capim Caulim contaminou igarapés e rios 
da região e afetou as atividades econômicas 
de aproximadamente 500 famílias. Esse fato 
gerou uma ação do Ministério Público do 
Estado do Pará (MPE) que, em 2008, insti-
tuiu um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) com a Imerys Rio Capim Caulim 
S/A contendo obrigações e atividades a se-
rem cumpridas pela empresa para compen-
sar os danos ambientais e sociais resultantes 
do vazamento. Além de definir as obriga-
ções da empresa para compensar os danos 
ambientais e sociais resultantes do acidente, 
o TAC previu ações de pesquisa e monito-
ramento dos aspectos ambientais da região 

e de fortalecimento da sociedade civil local, 
visando ampliar e qualificar a participação e 
intervenção da população nos espaços pú-
blicos e promover uma abertura de diálogo 
com as empresas do complexo industrial e 
com a prefeitura municipal.

Em 2008, portanto, e no âmbito do 
TAC com a Imerys Rio Capim Caulim 
S/A, o MPE convidou, entre outras insti-
tuições, o IEB para apresentar um Projeto 
de Fortalecimento Institucional e o Institu-
to Evandro Chagas para realizar pesquisas 
em Barcarena. O IEB, por sua vez, ao longo 
desta experiência, com vistas a favorecer a 
continuidade de sua intervenção no muni-
cípio e na temática, articulou novos apoios e 
parceiros, como a Comunidade Europeia e a 
Ajuda da Igreja Norueguesa. 
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A experiência de fortalecimento institucio-
nal e construção de um espaço de diálogo 
intersetorial em Barcarena, Pará

O IEB iniciou sua atuação no municí-
pio em 2008 por meio do Projeto Desenvol-
vimento de Capacidade Social de Barcarena. 
Sua estratégia para atuar em Barcarena foi o 
fortalecimento das organizações da socieda-
de civil a partir da ampliação de suas capaci-
dades de organização, de análise da realidade 
e de interlocução com os demais setores da 
sociedade. O IEB também apoiou a criação 
de um Fórum Intersetorial que funcionasse 
como espaço público de diálogo, negociação 
e pactuação de acordos entre empresas pri-
vadas, organizações da sociedade civil e as 
diferentes esferas de governo. 

Para cumprir esse objetivo, o IEB pro-
moveu e envolveu lideranças comunitárias 
em atividades formativas – oficinas, cursos 
e intercâmbios –, realizou estudos e levanta-
mentos e estimulou a articulação institucio-
nal da sociedade civil com outros movimen-
tos e organizações. O IEB, principalmente, 
mediou a articulação destas organizações 
com as empresas situadas no município e 
com os órgãos públicos locais, visando sen-
sibilizá-los para a necessidade urgente de 
enfrentar o esgotamento do padrão de de-

senvolvimento posto, visto que é excludente, 
e da importância de enfrentar coletivamente 
as problemáticas socioambientais. 

Um amplo processo de identificação 
do tecido associativo foi lançado, provocan-
do, posteriormente, a formação de um grupo 
formado por representantes de organizações 
da sociedade civil, denominado Comitê de 
Acompanhamento, que foi constituído com 
a missão de planejar, promover, acompanhar 
e analisar as atividades executadas. Esse gru-
po foi formado por lideranças que há alguns 
anos já vinham lutando por seus direitos e 
agindo e reagindo aos problemas enfrenta-
dos em Barcarena. 

Outras organizações supralocais como 
o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (Ibase)4 e a Ajuda da Igreja 
Norueguesa (AIN)5 somaram-se pontual-
mente a este processo, já que tinham inte-
resse em estabelecer uma agenda relacionada 
à mineração no Estado do Pará e na região 
de Barcarena. O Ibase previa uma articula-
ção supralocal, e a AIN tinha interesse em 
acompanhar as ações de empresas com ca-
pital norueguês no Brasil. Este somatório de 

4 Instituição sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, cuja missão é aprofundar a democracia e fortalecer a cidadania 
ativa, seguindo os princípios de igualdade, liberdade, participação cidadã, diversidade e solidariedade.
5 É uma entidade da sociedade civil norueguesa que tem como uma de suas linhas prioritárias de atuação o monitoramento 
da ação das empresas nacionais em outros países.
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interesses provocou, por exemplo, a realiza-
ção de uma oficina no Fórum Social Mun-
dial, realizado em 2009, em Belém, Pará. No 
caso da AIN, esta ação inicial desdobrou-se 
em um apoio mais efetivo a partir de 2010.  

Como início de sua atuação em Bar-
carena, entre março e maio de 2008, o IEB 
visitou organizações locais da sociedade ci-
vil com o objetivo de estabelecer parcerias e 
sensibilizá-las para a participação no Proje-
to de Fortalecimento Institucional. Em ju-
lho desse mesmo ano, o IEB se reuniu com 
lideranças locais e com membros do MPE 
do Pará para preparar a Oficina de Planeja-
mento do Projeto. 

Em agosto de 2008 foi realizada a 
oficina para o planejamento do Projeto de 
Fortalecimento Institucional, a ser executa-
do pelo IEB. Na ocasião o MPE apresentou 
as diretrizes do TAC e esclareceu sobre os 
objetivos e os eixos de trabalho para o for-
talecimento da sociedade civil no município. 
Além de representantes do IEB, a oficina 
contou com a presença maciça de represen-
tantes de aproximadamente 70 organizações 
locais da sociedade civil.   

No ano de 2009, o IEB investiu for-
temente em processos formativos, realizando 
oficinas e cursos temáticos, diagnóstico sobre 
a situação legal das organizações da socie-
dade civil e levantamentos e mapeamentos 
visando identificar a situação das comuni-
dades localizadas no entorno das indústrias 
de mineração. Tratava-se principalmente do 
investimento no fortalecimento institucional 
das organizações, com ênfase nos processos 
de desenvolvimento organizacional.

Em 2010, o IEB conseguiu a aprovação 
de outro projeto com financiamento da Co-

missão Europeia visando dar continuidade às 
atividades de fortalecimento institucional em 
Barcarena. Foi neste mesmo ano, quando a 
empresa Norueguesa Norsk Hydro se tornou 
acionista majoritária das empresas fabrican-
tes de Alumínio no Pará, que foram identifi-
cados os primeiros avanços na articulação no 
que se refere ao diálogo intersetorial.

O ano de 2011 foi marcado, do pon-
to de vista metodológico, por um adensa-
mento nos processos de desenvolvimento 
institucional. As atividades desenvolvidas 
tiveram como principal estratégia dar efeti-
vidade à constituição do espaço de diálogo 
intersetorial previsto no projeto. Nesse sen-
tido, avaliou-se que era necessário dar den-
sidade aos esforços para ampliar o processo 
de mobilização com os outros segmentos 
previstos a integrarem este espaço. Consi-
derou-se que era o momento de intensificar 
as ações de sensibilização e integração do 
segmento empresarial, que era uma movi-
mentação necessária inclusive para dar ro-
bustez política ao processo e criar maiores 
possibilidades para a atração do estado, na 
medida em que se alia a força social com 
a econômica. Paralelamente, prosseguiu-se 
com as ações de capacitação, intercâmbios 
e estudos, que são processos que reforçam a 
perspectiva de dar qualidade à intervenção 
da sociedade civil nos debates que visam à 
construção de um espaço local que trate de 
forma pública o gerenciamento de recursos 
e conflitos e a redução de impactos socio-
ambientais no município. 

Em 2012, a ocorrência do pleito elei-
toral municipal, processo que dominou as 
relações sociais e políticas, acirrou os confli-
tos e dificultou a implementação das ações, 
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gerando uma certa desaceleração das articu-
lações. Entretanto, manteve-se a efetivação 
dos esforços de articulação intersetorial com 
vistas à consolidação de uma iniciativa de di-
álogo público sobre as questões estruturan-
tes vividas no município. Foi possível identi-
ficar, em relação aos avanços, a consolidação 
da mobilização da sociedade civil por meio 
da definição e publicização da agenda e po-
sicionamento do segmento com sua visão 
sobre o município, inclusive com indicação 
dos principais desafios a serem enfrentados 
por um Fórum Intersetorial. Também iden-
tificou-se a conformação de uma dinâmica 
de organização através do fortalecimento 
da Rede da Sociedade Civil como espaço e 
instrumento que favorece a representação da 
sociedade civil no Fórum.

O ano de 2012 também foi decisivo 
no avanço e consolidação da participação do 
segmento empresarial na iniciativa de diá-
logo local. Aos esforços locais das entida-
des e às ações realizadas em Barcarena pelo 
IEB somou-se o apoio da AIN, que com-
plementarmente estabeleceu contatos com 
a empresa na Noruega para discutir sobre 

as iniciativas que estavam sendo realizadas 
no município paraense e sensibilizar seus 
diretores para o envolvimento no processo 
de diálogo e de implantação de um Fórum 
Intersetorial. Esse caminho aberto pela AIN 
e ocupado de forma qualificada pela articu-
lação foi se consolidando, e efetivou uma 
aproximação crescente, o que permitiu, por 
exemplo, em 2012, a ida de uma comitiva de 
Barcarena, composta por representantes da 
sociedade civil do município, do IEB e do 
MPE do Pará, até Oslo, na Noruega, dia-
logar com a direção da Norsk Hydro e com 
membros do governo norueguês. 

Mas foi em 2013 que os objetivos da 
intervenção ganharam sua forma mais aca-
bada. A multinacional norueguesa Hydro, 
considerada o principal grupo econômico 
instalado no município, aderiu oficialmente à 
iniciativa de construção de um espaço públi-
co de diálogo intersetorial. Juntas, empresas 
e organizações sociais, organizadas em uma 
estrutura denominada Pré-Fórum, partiram 
para sensibilizar o poder público local, res-
gatando a importância de se estabelecer uma 
nova estrutura de governança no município. 
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Esses esforços deram resultados e a 
Prefeitura de Barcarena oficializou sua ade-
são ao processo. Desta forma, os três seg-
mentos dedicaram-se a construir as bases do 
que será este espaço, organizando-se em um 
grupo de trabalho, na medida em que con-
cordam sobre a necessidade de instituir um 
novo modelo de desenvolvimento, no qual 
o controle social seja visto como condição, 
para que as políticas públicas e privadas se-
jam assentadas no respeito e na garantia de 
direitos das populações locais.

A seguir é apresentado um detalha-
mento das principais atividades realizadas 
durante o período de 2008 a 2013. Elas es-
tão apresentadas em três grandes eixos, a sa-
ber: i) processos formativos da sociedade ci-
vil: cursos, oficinas, estudos e levantamentos 
e intercâmbios; ii) processos de articulação 
intersetorial com vistas à constituição do es-
paço público; e iii) mecanismos de comuni-
cação e divulgação das ações. 

 Processos formativos da sociedade civil 

• Oficinas e cursos
As atividades formativas foram a base 

do trabalho desenvolvido, pois constituíram-
se na construção do fortalecimento institu-
cional, qualificando a intervenção social e 
política das organizações nos espaços públi-
cos. O desafio foi aliar o desenvolvimento or-
ganizacional com o institucional, abordando 
os aspectos organizacionais sem limitá-los a 

uma visão restrita, mas vendo-os de forma 
instrumental em relação ao sentido da exis-
tência das organizações, a qual é desenvolver 
uma ação social e política que enfrente as 
desigualdades e produza mudanças na reali-
dade. Os cursos e oficinas  abordaram temas 
estratégicos para o fortalecimento da atuação 
da sociedade civil nas discussões públicas re-
lacionadas ao desenvolvimento local.

• Oficina “Conhecendo Espaços Públicos” – Em novembro de 2008, em Barca-
rena. Seu objetivo foi debater a noção de espaços públicos e conhecer diferentes 
realidades que motivaram a criação de alguns fóruns. Participaram 76 pessoas.
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• Oficina “Legislação e Legalização de Organizações da Sociedade Civil” – 
Em janeiro de 2009, em Barcarena. Os objetivos foram apresentar e discutir 
os aspectos legais para a constituição de organizações sociais e apresentar as 
obrigações sociais e fiscais a que estão sujeitas essas organizações. Participa-
ram 109 pessoas.

• Oficina “Sustentabilidade e Captação de Recursos para Organizações da 
Sociedade Civil de Barcarena” – Em março de 2009, em Barcarena. Os ob-
jetivos foram apresentar e discutir os conceitos de sustentabilidade, definir 
estratégias e planos para captação de recursos e apresentar os resultados dos 
dados do levantamento da situação legal e fiscal das organizações locais. Par-
ticiparam 114 pessoas. 

• Curso de Comunicação Popular e Comunitária – Em outubro de 2009, em Bar-
carena. O objetivo foi capacitar lideranças locais para a elaboração de um plano 
de comunicação popular e comunitária capaz de promover e incentivar a mobili-
zação e a organização social através dos meios de comunicação, especialmente o 
rádio.  Participaram 21 lideranças.

• Oficina “Orçamento Público” – Módulo I – Em dezembro de 2009, em Barcarena. 
O objetivo foi capacitar lideranças da sociedade civil e técnicos de ONGs sobre o 
tema Orçamento Público e o ciclo orçamentário. Participaram 38 pessoas. – Módulo 
II – Em agosto de 2010, em Barcarena. Os objetivos foram compreender o que é ne-
cessário para o acompanhamento e entendimento dos instrumentos de planejamento 
e registro de políticas públicas municipais, conhecer as peças orçamentárias munici-
pais (PPA, LOA, LDO) e praticar a leitura do orçamento de Barcarena. Participaram 
39 pessoas.
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• Oficina de Elaboração de Projetos – Em fevereiro de 2010, em Barcarena. Teve 
como objetivo capacitar as lideranças locais na elaboração de projetos. Na oca-
sião foi apresentada uma experiência de gerenciamento de fundo de financia-
mento de pequenos projetos desenvolvida com a empresa Alcoa no município 
de Juruti-PA. Participaram 53 pessoas de 30 organizações locais.

•	 Oficina	“Responsabilidade	Social	das	Empresas” – O Módulo I foi reali-
zado em setembro de 2010, e o Módulo II, em novembro de 2010, ambos 
em Barcarena.  O objetivo foi ampliar a compreensão e o debate sobre o 
tema da responsabilidade social empresarial e as práticas das indústrias 
na região, com o intuito de capacitar as lideranças locais para o diálogo 
social, acompanhamento, monitoramento e relações com as grandes em-
presas que operam em Barcarena. No primeiro módulo participaram 51 
pessoas de 19 organizações. No segundo, participaram 34 pessoas de 18 
organizações.

•	 Oficina	“Legislação	Ambiental	e	Mineração” – Em junho de 2011, em Bar-
carena. Na oficina foram tratados três temas: i) os empreendimentos míne-
ro-metalúrgicos: impactos socioambientais e mobilização; ii) estado e ação 
regulatória frente aos empreendimentos da mineração; e iii) participação po-
pular e controle social: dificuldades, desafios e possibilidades. Participaram 49 
lideranças e representantes de instituições da sociedade civil.

•	 Oficina	“Espaços	Públicos	Socioambientais:	limites	e	possibilidades	para	a	atu-
ação da sociedade civil no diálogo intersetorial”  – Em outubro de 2011, em Bar-
carena. Teve como objetivo fornecer referências que permitissem às organizações 
da sociedade civil a identificação de limites e possibilidades para a constituição 
de um espaço público em Barcarena. Participaram 42 pessoas.
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•	 Oficina	“Os	Desafios	Organizacionais	para	a	Sociedade	Civil:	consolidando	dire-
trizes para o espaço público em Barcarena” – Em fevereiro de 2012, em Barcarena. 
O objetivo foi definir diretrizes para a constituição de um espaço público. Foi for-
mulada uma Carta de Princípios e Plataforma Política, a ser utilizada no processo 
de constituição desse espaço público em Barcarena. Participaram 29 lideranças.

•	 Oficina	“Desafios	Organizacionais	da	Sociedade	Civil:	consolidando	uma	plata-
forma estratégica para o diálogo intersetorial em Barcarena” – Em fevereiro de 
2013, em Barcarena. Realizada em duas etapas. Na primeira foram debatidos os 
temas prioritários e a estrutura do Fórum. A segunda foi para consolidar a definição 
de temas prioritários, debater a estrutura do Fórum, indicar componentes e regras 
de funcionamento e definir um cronograma de constituição do Fórum. Participaram 
das duas etapas aproximadamente 60 lideranças da sociedade civil do município. 

•	 Reunião	ampliada	do	Comitê	de	Acompanhamento	para	consolidação	das	refe-
rências	da	sociedade	civil	para	o	debate	público – Em março de 2013, em Bar-
carena. Foi para definir a agenda e estrutura do Fórum Intersetorial. Na ocasião 
foi definido o conteúdo de uma Carta de Compromisso a ser discutida com os 
outros setores. Participaram 15 lideranças comunitárias. 

•	 Oficina	de	Comunicação	Popular – Em novembro de 2012, em Barcarena. O ob-
jetivo foi elaborar um Plano de Comunicação que potencializasse a articulação da 
sociedade civil em torno da criação de um Fórum local. Participaram 21 lideranças.

•	 Reunião	para	definição	de	estratégias	de	intervenção	da	sociedade	civil	no	Plano	
Plurianual da Prefeitura de Barcarena – Em março de 2013, em Barcarena. O 
objetivo foi analisar como a prefeitura está tratando o PPA e discutir as estraté-
gias da sociedade civil para participar e intervir nesse processo. Participaram 22 
lideranças da sociedade civil.
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• Intercâmbios
O processo de formação também 

ocorreu nas trocas de experiência e conhe-
cimento de realidades extralocais. As ações 
estimularam os esforços para participação 

“Discutimos nas oficinas espaço público, responsabilidade social, legis-
lação ambiental, ética. É um movimento político, mas não atrelado à 
política partidária”. (Walmir Bastos de Souza – Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação Pública do Estado do Pará)

“Fui para Marabá no evento da Justiça nos Trilhos onde fize-
mos contatos, trocamos informações e soubemos que existem ou-
tras pessoas em outros lugares também lutando por seus direitos”. 
(Ângela Maria Vieira Santiago – Centro Comunitário de Vila Nova 
Itupanema)

em espaços, redes e atividades que favore-
cessem a ampliação do entendimento sobre 
os problemas socioambientais vividos em 
Barcarena e colaboraram para comunicar e 
articular apoios fora do município.

• Participação de lideranças na Caravana Regional do Sistema Norte da Rede Jus-
tiça nos Trilhos – Em abril de 2010. Envolveu três atividades: i) caravana regio-
nal aos municípios de Barcarena e Marabá, no Pará, e Açailândia, no Maranhão, 
impactados pela empresa Vale; ii) reunião plenária realizada pela caravana em 
Barcarena com o intuito de caracterizar e debater os problemas socioambientais 
causados pelas indústrias de mineração em Barcarena. Participaram cerca de 500 
pessoas de vários estados e países; iii) participação de cinco membros do Comitê 
de Acompanhamento no I Encontro dos “Atingidos pela Vale”, realizado no Rio 
de Janeiro.

• Participação de lideranças de Barcarena em evento no município de Açailândia/
MA – Em julho de 2010, com o objetivo de conhecer o funcionamento de uma 
rádio comunitária e participar do I Encontro Regional dos “Atingidos pela Vale”, 
como desdobramento da Caravana Regional do Sistema Norte da Rede Justiça 
nos Trilhos. Participaram 12 lideranças.



39

Fortalecimento Institucional e Criação de Espaço Público:
Sistematização da Experiência em Barcarena, Pará

•	 IV	Encontro	Anual	do	Fórum	Amazônia	Sustentável	(FAS) – Em novembro de 
2010, em Belém. Foi apresentado o painel “Condições para o Diálogo Interseto-
rial”, que abordou o processo de Barcarena. No evento houve uma aproximação 
com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), quando o IEB foi convidado 
a rearticular o Grupo de Trabalho (GT) de mineração do FAS. Participaram 20 
lideranças de Barcarena.

•	 I	Encontro	Regional	 dos	Movimentos	Sociais – Em dezembro de 2010, em 
Marabá. Foi um intercâmbio de experiências com outras organizações do Estado 
do Pará. Participaram 12 lideranças.

•	 Encontro	Interestadual	das	Comunidades	Atingidas	pelas	Atividades	de	Mine-
ração – Em maio de 2011, em Marabá. Participaram 10 lideranças de Barcarena 
e 70 representantes dos Estados do Tocantins, Maranhão e Pará. O encontro teve 
como objetivo favorecer a troca de experiências quanto aos problemas vivencia-
dos pelas comunidades atingidas pela mineração.

•	 V	Encontro	Anual	do	Fórum	Amazônia	Sustentável	 (FAS) – Em novembro 
de 2011, em Belém. O objetivo foi capacitar as lideranças locais colocando-as 
em contato com outras organizações e empresas que atuam no Pará e em outras 
regiões. Participaram 7 lideranças de Barcarena.

•	 Seminário	“Programa	Cidades	Sustentáveis:	estratégias	para	sua	 implemen-
tação” – Em março de 2012, em Belém. Promovido pelo Programa Cidades 
Sustentáveis (PCS) com o objetivo de identificar possibilidades de articular a 
agenda do PCS ao processo em curso em Barcarena. Participaram 7 lideranças 
de Barcarena.
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•	 Audiência	pública	e	Seminário	sobre	Fundos	Sociais	da	Mineração – Em maio 
de 2012, em Brasília. Promovidos pelo Observatório do Pré-sal e da Indústria 
extrativa mineral, composto pelas entidades Justiça nos Trilhos, Ibase e Inesc. 
Teve como objetivo debater os Fundos Sociais e Comunitários, um mecanismo 
que permita a redistribuição do lucro da mineração no Brasil. Participaram 2 
lideranças de Barcarena e 1 representante do IEB.

•	 Painel	“Mineração	e	Sustentabilidade” – Em junho de 2012, no Rio de Janeiro. 
O IEB apresentou a experiência de Barcarena em evento realizado pelo Fórum 
Amazônia Sustentável, que foi uma atividade paralela à Conferência das Nações 
Unidas Rio + 20. 

•	 Seminário	 Regional	 “Municípios	 Sustentáveis	 e	 Trabalho	 Decente:	 desafios	
para o desenvolvimento urbano e rural no Pará” – Em junho de 2012, em Belém. 
Promovido pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do 
Estado do Pará. O IEB apresentou o painel “Construindo experiências ambien-
talmente sustentáveis”, abordando a experiência de trabalho em Barcarena.

•	 Reunião	com	Peace	Research	Institute	Oslo	(PRIO) – Em setembro de 2012, 
em Oslo/Noruega. Teve como objetivo verificar a possibilidade de parceria en-
volvendo pesquisadores do PRIO em ações desenvolvidas em Barcarena. Partici-
param 2 representantes da AIN, 2 do IEB, 3 lideranças de Barcarena e pesquisa-
dores do PRIO.

•	 Seminário	 “Educação	 Popular	 como	 Instrumento	 de	 Luta	 e	 Resistência	 na	
Amazônia” – Em outubro de 2012, em Belém. Promovido pelo Instituto Uni-
versidade Popular. Foi discutida a educação popular como instrumento que pode 
ajudar no processo de mobilização em Barcarena. Participaram 10 lideranças de 
Barcarena. 
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•	 VI	Encontro	Anual	do	Fórum	Amazônia	Sustentável	(FAS) – Em dezembro 
de 2012, em Belém. Participaram cinco lideranças de Barcarena, que tiveram 
oportunidade de participar ativamente dos debates e fazer ampla distribuição de 
publicações e DVD retratando as ações desenvolvidas em Barcarena. 

•	 Seminário	“Questão	Agrária,	Fundiária	e	o	Agronegócio:	a	produção	de	dendê	
e seus impactos no município de Barcarena” – Em maio de 2013, em Barcarena. 
Promovido pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Muni-
cípio de Barcarena (STTRB), que contou com o apoio da Federação de Órgãos 
para Assistência Social e Educacional (Fase) e do IEB. Foram debatidos o avanço 
da dendeicultura no município e as implicações nos aspectos socioeconômico e 
fundiário.  Participaram cerca de 40 associados do sindicato.

•	 Conferência	“O	Avanço	da	Dendeicultura	no	Estado	do	Pará:	 impactos	 am-
bientais,	sociais	e	econômicos	–	o	caso	de	Barcarena” – Em maio de 2013, em 
Barcarena. Promovido pelo Curso de Geografia do Campus da Universidade do 
Estado do Pará (Uepa) de Barcarena, com apoio da Fase e IEB. Foram apresen-
tadas pesquisas recentes sobre o avanço da dendeicultura em algumas regiões 
do Estado do Pará, destacando os impactos ambientais e sociais desta produção. 
Participaram cerca de 30 alunos de diversos cursos da Uepa.

•	 Lançamento	do	Comitê	Nacional	em	Defesa	dos	Territórios	frente	à	Minera-
ção – Em 29 de maio de 2013, em Brasília. Foi uma articulação interinstitucio-
nal de entidades da sociedade civil com atuação em todo o território nacional. 
Elas têm se disposto a atuar com um caráter de Fórum de debates e articulação 
das organizações da sociedade civil e movimentos sociais para enfrentar o de-
bate do Código da Mineração, garantindo neste, a perspectiva da sociedade ci-
vil e das comunidades impactadas por esta atividade. Participou uma liderança 
de Barcarena, representando a articulação local. 
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• Estudos e levantamentos
Os estudos realizados procuraram 

atender demandas estratégicas das or-
ganizações para subsidiar debates sobre 

políticas públicas, bem como trazer ele-
mentos qualitativos às organizações para 
fortalecimento de suas redes e atuação em 
espaços públicos.

•	 Diagnóstico	da	situação	legal	das	organizações	locais – Em fevereiro de 2009, 
em Barcarena. Os resultados foram amplamente discutidos nas oficinas realiza-
das no âmbito do Projeto de Fortalecimento Institucional, executado pelo IEB.

•	 Levantamento	das	comunidades	situadas	no	entorno	do	rio	Murucupi – Em ju-
nho de 2009, em Barcarena, com o objetivo de identificar as famílias localizadas 
na região atingida pelo carreamento de lama vermelha para o rio Murucupi.

•	 Mapeamento	das	comunidades	localizadas	no	entorno	das	áreas	de	empreendi-
mentos de mineração em Barcarena – Em julho de 2010, em Barcarena. Houve 
um treinamento em uso de GPS para 32 lideranças locais, com posterior forma-
ção de equipes de trabalho para o mapeamento dos lotes das comunidades do 
Acuí, Maricá, Curuperé, Dom Manuel e Peteca. Também foram determinados 

“No começo do projeto fizemos um levantamento de todas as entidades 
(aproximadamente 260), mas muitas só de papel. Na primeira ofici-
na do projeto envolvemos aproximadamente 120 organizações, sendo 
aproximadamente 80 com mais densidade e, destas, 15 compõem o Co-
mitê de Acompanhamento. Para a construção do projeto fizemos duas 
audiências públicas grandes”. (Walmir Bastos de Souza – Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará)
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os limites da Vila do Conde, onde foram mapeados 366 lotes de uma área de 
aproximadamente 773,21 hectares.  

•	 Estudo/Análise	 das	 Peças	 Orçamentárias	 do	 município	 de	 Barcarena	 (PPA,	
LDO,	LOA) – No segundo semestre de 2010. Análise do plano plurianual para 
2010-2013 e a lei orçamentária anual para 2010. Também foi constituído um GT 
de representantes da sociedade civil para se articular com os poderes públicos locais 
e acompanhar o orçamento público municipal. 

•	 Estudo	sobre	Responsabilidade	Social	Empresarial – Realizado em duas etapas. 
Durante a primeira etapa, ocorrida de agosto a novembro de 2010, foi realizado 
o levantamento de entidades nacionais e internacionais com as quais se buscou 
apoio, parcerias e contatos, com o objetivo de fortalecer a busca de soluções para 
os problemas sociais e ambientais da região, e que também ajudassem a projetar 
em outros espaços os conflitos sociais e ambientais ocorridos em Barcarena. A 
segunda etapa, realizada em 2011, teve como objetivo conhecer o papel e as di-
nâmicas observadas nas políticas e ações de Responsabilidade Social Empresarial 
das companhias que atuam na região. 

 Processos de articulação intersetorial para constituição do
espaço público

• Ações de mobilização da sociedade civil
O diálogo com a sociedade civil local 

foi a principal prioridade das ações desen-
volvidas na maior parte do processo de ar-
ticulação intersetorial para constituição do 
espaço público. Para o IEB, o maior desafio 

sempre foi a mobilização social numa pers-
pectiva de participação e controle social. 

A dinâmica de mobilização e articu-
lação da sociedade civil local foi assentada 
com base em dois grupos com papéis di-
ferenciados no processo. O primeiro é o 
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Grupo de Acompanhamento, constituído 
por lideranças de 15 organizações locais de 
base comunitária e sindical, com o objeti-
vo de garantir seu protagonismo na gestão 
e empreendimento das atividades diretas 
do projeto e na mobilização da rede de or-
ganizações da sociedade civil local – for-
mada por um conjunto mais amplo e nu-
meroso de entidades. O segundo grupo é a 

Rede da Sociedade Civil Pró-Fórum, que 
é outra estrutura de mobilização da socie-
dade civil articulada a partir das ações. A 
Rede participou principalmente nas ativi-
dades formativas como cursos e oficinas, 
mas também na interlocução geral do pro-
cesso com a sociedade civil em torno do 
debate público sobre o desenvolvimento 
em Barcarena. 

Localização das organizações da sociedade civil que compõem a Rede da Sociedade 
Civil Pró-Fórum em Barcarena, Pará

Fonte: IEB (2012)
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Abaixo, o conjunto de atividades realizadas dentro do eixo Ações de Mobilização da 
Sociedade Civil: 

•	 Reuniões	do	Comitê	de	Acompanhamento – Foram realizadas de forma recor-
rente durante todo o período da experiência. Com média de uma reunião mensal, 
as reuniões tiveram como pauta desde os planejamentos anuais das ações em 
terreno, até as discussões de situações emergenciais que careciam de uma análise 
do grupo e provocavam mudanças na estratégia de atuação. Participaram dos 
encontros as lideranças membros do comitê e a equipe do IEB. A média de par-
ticipação foi de 12 lideranças.

•	 Visitas	às	comunidades	de	Barcarena	diretamente	atingidas	pelos	últimos	aci-
dentes	ambientais	(Imerys	em	2007	e	Alunorte	em	2009) – Em maio e agosto 
de 2011, quando foram feitos contatos com as organizações locais e com as enti-
dades membros do Comitê de Acompanhamento. 

•	 Audiências	públicas	para	tratar	da	situação	dos	moradores	do	entorno	do	com-
plexo industrial – Em junho e agosto de 2010, em Barcarena. A audiência de 
junho teve como foco o processo de remanejamento e indenização das famílias 
localizadas no entorno do complexo industrial. Na audiência de agosto o Comitê 
de Acompanhamento apresentou o mapeamento das comunidades localizadas 
no entorno de empreendimentos de mineração. Participou uma média de 100 
lideranças locais por audiência. 

•	 Audiência	pública	na	Assembleia	Legislativa	do	Estado	do	Pará – Em setembro 
de 2011, em Belém. Foi tratado sobre a regularização fundiária do município de 
Barcarena. Participaram 400 lideranças e comunitários de Barcarena.
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•	 Mobilização	de	segmentos	importantes	ao	processo:
- Reunião com Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Barca-

rena	(STTRB) – Em junho de 2011, em Barcarena. O objetivo foi socializar 
o andamento do projeto e articular a participação do STTRB. Participaram 
16 lideranças; 

- Participação em atividade de formação de delegados sindicais do STTR – 
Em janeiro de 2012, em Barcarena. Participação e contribuição do IEB no 
evento, que contou com a participação de 25 trabalhadores e trabalhadoras 
rurais. 

•	 Reuniões	de	mobilização	da	sociedade	civil	promovidas	pela	Rede	da	Sociedade	
Civil	Pró-Fórum – Três reuniões em dezembro de 2011 na Vila do Conde e Vila 
dos Cabanos e diversas reuniões em dezembro de 2012. O objetivo foi comunicar 
para a sociedade local sobre o andamento das ações dos projetos e mobilizar para 
a participação no Fórum. As reuniões envolveram 222 lideranças e foram reali-
zadas nas localidades do Turui, Arienga/Santa Lúcia, Ilha de Trambioca, Vila 
Nova/Itupanema, Comunidade Luz Divina, no STTRB, na pastoral familiar da 
Igreja Católica, com estudantes do curso de educação no campo, na Escola de 
Vila Nova Noronha de Barros e na Escola Presidente Dutra. 

•	 Reuniões	da	Rede	da	Sociedade	Civil	Pró-Fórum	– Em 2012, para analisar as 
estratégias de atuação das organizações da sociedade civil em Barcarena. Partici-
param 10 lideranças.

•	 Reunião	do	grupo	da	sociedade	civil	que	assinou	a	Carta	de	Compromisso – Em 
24 junho de 2013. Foi realizada com o intuito de formar uma comissão para re-
presentar as entidades da sociedade civil na primeira reunião do Pré-Fórum.
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•	 Visitas	a	organizações,	lideranças	e	participação	em	eventos	estratégicos	em	
Barcarena – Com apoio de dois técnicos, realizaram-se visitas e uma imersão nos 
processos locais no período de 18 a 28 de setembro de 2013. Esta imersão teve 
como objetivo consolidar as articulações já existentes com as organizações locais, 
ampliar para outros atores e entender algumas dinâmicas locais. A mobilização 
foi realizada em dois momentos. Inicialmente, por contato prévio por telefone e, 
posteriormente, em contato pessoal na casa da liderança. Foram feitos contatos 
com as 23 organizações que assinaram a carta de adesão ao Fórum, e com mais 
28 lideranças representantes de organizações consideradas importantes para o 
processo.

• Ações de mobilização do segmento 
empresarial

A mobilização do segmento empre-
sarial passou por momentos e estratégias 
distintas, desde a relação com a AIN, que 
contribuiu para abrir canais de diálogo com 
os centros decisórios da empresa Hydro, até 
as tentativas locais de diálogo com entidade 

associativa local do segmento em Barcarena. 
Havia um histórico de relações conflitivas, 
que em vários momentos travou o diálogo. 
Entretanto, quando foram superadas, esta 
aliança mostrou-se estratégica para fortale-
cer a iniciativa e atrair a adesão, por exem-
plo, do segmento estatal. Foram as seguintes 
atividades:

•	 Atividades	com	a	Ajuda	da	Igreja	Norueguesa	(AIN)	
-	 Visitas	à	Barcarena	(comunidades	no	entorno	do	Polo	Industrial) – Ocor-

ridas em fevereiro de 2011 e abril de 2012, as visitas favoreceram a troca de 
experiências com o Comitê de Acompanhamento, assim como permitiram 
que a AIN conhecesse a realidade local e entendesse as problemáticas socio-
ambientais vividas pelos moradores;

-	 Reunião	entre	AIN,	IEB	e	Norsk	Hydro – Ocorrida em fevereiro de 2011, 
no Rio de Janeiro, quando foi estabelecido o primeiro contato para o diálogo 
entre IEB, o futuro Fórum local de Barcarena e a empresa norueguesa.

- Reunião entre IEB e AIN – Foram realizadas diversas reuniões no Rio de 
Janeiro e em Belém, a fim de identificar possibilidades de parceria e apoio 
institucional para as ações em Barcarena.
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•	 Reuniões	com	o	IEB,	membros	do	Comitê	de	Acompanhamento	e	a	Associa-
ção	das	Empresas	de	Mineração	e	Metalurgia	de	Barcarena	(Assemb) – Em 
janeiro, fevereiro e março de 2012, em Barcarena. O objetivo foi apresentar 
o IEB e os objetivos de sua atuação em Barcarena e, em especial, falar sobre 
seu interesse em construir um Fórum Intersetorial no município. Na primeira 
reunião (janeiro de 2012) participaram dois representantes do IEB e represen-
tantes de cinco empresas – Usipar, CAP, Albras, Alubar e Imerys. Na segunda 
reunião (fevereiro de 2012) os representantes das empresas deram retorno das 
discussões e posicionamento de suas empresas sobre a iniciativa do Fórum, bem 
como foram feitos esclarecimentos. Na terceira (março 2012) reunião partici-
param dez lideranças comunitárias, um representante do IEB e apenas uma 
representante da Assemb. 

“Participamos de reunião na Assemb na qual o IEB falou sobre o pro-
jeto. Para as empresas foi uma surpresa. No segundo momento a Hy-
dro começou a discutir internamente se iría participar ou não. E houve 
nova reunião com a Hydro e as três empresas do complexo para esclarecer 
mais”. (Nilma Chaves dos Santos – Companhia de Alumina do Pará)

“Resgatei em 2011 o ‘diálogo comunitário’, encontro para prestação de 
contas das ações da empresa. Nesse encontro algumas lideranças falaram 
do Pré-Fórum e eu não sabia o que era. Nas Oficinas do Ciro conheci 
lideranças que não frequentavam o diálogo comunitário”. (Elena Brito 
– Empresa Albras)
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•	 Reuniões	entre	Hydro	e	IEB
-	 Reunião	entre	Hydro	e	IEB – Em 2011 foram realizadas duas reuniões no 

Rio de Janeiro (março e julho) e uma em Belém (julho). Estas reuniões pro-
porcionaram o primeiro contato da empresa com o processo desenvolvido em 
Barcarena. Na ocasião o IEB apresentou a abordagem prevista na relação em-
presa e sociedade civil e o conjunto de ações já desenvolvidas no município, 
com ênfase na constituição de um espaço público de diálogo intersetorial. Já 
em 2012, foram feitas duas reuniões (abril e setembro). A primeira foi em Be-
lém, com o objetivo de atualizar a empresa sobre o andamento das articulações 
para a criação de um espaço público de diálogo intersetorial em Barcarena. 
A segunda foi em Barcarena, com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre a 
iniciativa de constituição de um Fórum local. 

-	 Encontro	do	Comitê	de	Acompanhamento	com	diretores	da	empresa	Hydro – 
Em setembro de 2011, em Barcarena. Participaram dez lideranças e a equipe téc-
nica do IEB, e o gerente de comunicação e responsabilidade social, a diretora de 
RH e responsabilidade social e o diretor de sustentabilidade da Norsk Hydro. 

-	 Reunião	com	diretores	da	empresa	Hydro – Em setembro de 2012, em Oslo/
Noruega, para apresentar e dialogar sobre o processo de envolvimento da so-
ciedade civil e com a empresa em Barcarena. Participaram dois representantes 
do IEB, três lideranças do Comitê de Acompanhamento, três representantes da 
AIN e a procuradora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
do Meio Ambiente do MPE do Pará.

-	 Reunião	com	representante	da	Hydro – No dia 18 de junho de 2013, para 
discutir formato da primeira reunião do Pré-Fórum. 

•	 Workshop	“Sociedade	Civil	e	Empresas	em	Barcarena:	estratégias	para	o	diálo-
go social” – Em dezembro de 2011, em Barcarena. Os objetivos foram propor-
cionar a troca de experiências entre organizações do Brasil e da Noruega, iden-
tificar possibilidades e limites no diálogo e nas relações entre sociedade civil e 
empresas a partir da realidade local em Barcarena. Participaram 38 pessoas entre 
representantes da sociedade civil e de empresas de Barcarena. 

•	 Reunião	 com	 representante	 do	 Ministério	 da	 Indústria	 e	 Comércio	 Norue-
guês – Em setembro de 2012, em Oslo/Noruega. O objetivo foi sensibilizar o 
governo norueguês para a proposta do Fórum, pois o órgão é responsável pela 
administração das ações do Estado com a Hydro, que somam 34%. Participaram 
3 lideranças do Comitê de Acompanhamento dos Projetos em Barcarena, 2 re-
presentantes do IEB, 2 representantes da AIN e o diretor geral e assessor sênior 
do Departamento de Indústria e Comércio do governo norueguês. 
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•	 Reunião	 do	 IEB,	membros	 do	Comitê	 de	Acompanhamento	 e	 a	Associação	
Empresarial	de	Barcarena	(Asseb) – Em fevereiro de 2013, em Barcarena. Mem-
bros do Comitê de Acompanhamento apresentaram as propostas de um espaço 
público de diálogo intersetorial no município. Participaram da reunião 1 repre-
sentante do IEB, 2 do Comitê de Acompanhamento e 4 da Asseb.

•	 Reunião	para	apresentação	e	discussão	da	Carta	de	Compromisso – Em abril de 
2013, em Barcarena. O objetivo foi apresentar e discutir uma proposta de uma carta 
de compromisso como referência para a adesão dos diferentes setores do município 
ao Pré-Fórum Intersetorial. Na reunião o grupo definiu uma redação final para o 
documento. Participaram 4 diretores do grupo Hydro, 2 representantes do IEB e 7 
lideranças de organizações membros do Comitê de Acompanhamento.

• Articulação	com	órgãos	públicos
A sensibilização do Estado, particu-

larmente do poder público local para uma 
participação na iniciativa foi desafiante 
para o processo. A sociedade civil fez vários 
esforços nesse sentido, desde a articulação 
com lideranças políticas de outros níveis 
decisórios, como parlamentares, a fim de se 
somarem aos esforços locais, até a provoca-

ção do poder legislativo para que mediasse 
o diálogo com o executivo, o que resultou 
em sessões especiais e até mesmo na ade-
são de um membro da Câmara de Verea-
dores ao processo de construção do Fórum. 
Entretanto, foi com a pressão exercida pela 
aliança sociedade civil e empresas que se 
avançou para um comprometimento for-
mal do poder público. 

•	 Reunião	 entre	 representantes	 de	 lideranças	 de	Barcarena	 e	 do	Ministério	 do	
Meio	Ambiente – Em 2010, em Brasília, para discutir a regularização fundiária 
de famílias ribeirinhas moradoras em área de influência da atividade minerária. 

•	 Reunião	com	o	GT	regularização	fundiária	no	Ministério	das	Cidades – Em 
junho de 2011, em Brasília. A reunião foi um desdobramento das audiências 
públicas que debateram a questão fundiária. Participaram duas lideranças do mo-
vimento social de Barcarena. 

•	 Reunião	com	a	Comissão	de	Meio	Ambiente	da	Câmara	Municipal	de	Barca-
rena – Em março e abril de 2012, em Barcarena. Sete lideranças do Comitê de 
Acompanhamento e representante do IEB apresentaram para quatro vereado-
res de Barcarena a proposta de constituição do Fórum Intersetorial. 
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•	 Sessão	especial	na	Câmara	Municipal	de	Barcarena – Em abril de 2012, em Bar-
carena. Em um segundo evento, vinte lideranças de Barcarena apresentaram para 
seis vereadores de Barcarena e debateram a proposta de constituição do Fórum 
Intersetorial.

•	 Reunião	com	o	secretário	estadual	de	meio	ambiente – Em outubro de 2012, 
em Belém, quando representante do IEB apresentou ao secretário o processo 
desenvolvido em Barcarena e buscou apoio no diálogo com os demais órgãos 
estaduais. A reunião foi mediada pelo MPE do Pará e contou com a participação 
do Instituto Evandro Chagas.

•	 Reuniões	com	secretários	municipais	de	Barcarena – Em janeiro e fevereiro 
de 2013, em Barcarena. Membros do Comitê de Acompanhamento e repre-
sentante do IEB apresentaram aos novos secretários municipais as ações, os 
principais objetivos e resultados dos projetos e principalmente a intenção de 
construir uma dinâmica de governança para o município. Em janeiro de 2013, 
o grupo se reuniu com o secretário de educação, cultura e desenvolvimento 
social e com o secretário de infraestrutura e desenvolvimento urbano, e em 
fevereiro, com o secretário de agricultura.

•	 Reunião	com	prefeito	e	secretários	municipais – Em 18 de julho de 2013, na 
sede da Prefeitura Municipal de Barcarena. A reunião foi requerida pela arti-
culação Pró-Fórum (empresas e sociedade civil) com os seguintes objetivos: i) 
apresentar o processo e a iniciativa de constituição de um espaço público local 
ao poder público; ii) saber o posicionamento do prefeito em relação a adesão ao 
Pré-Fórum (assinatura da carta); e iii) garantir a indicação de representante(s) 
com poder de decisão da prefeitura para participar do processo. A prefeitura foi 
representada pelo Prefeito Municipal, pelo Procurador Geral do município, o 
Secretário Municipal de Meio Ambiente, e o Secretário de Planejamento. Das 
empresas participaram uma integrante da equipe de responsabilidade social da 
Companhia de Alumina do Pará, e um membro da gerência de relações com 
comunidade, da Alunorte. A sociedade civil foi representada por seis lideranças. 
As ideias centrais do Fórum foram apresentadas por uma das representantes 
da sociedade civil barcarenense, pela coordenadora de projetos do IEB e pela 
representante da CAP. Como resultado, o prefeito se comprometeu em assinar o 
termo de adesão ao Fórum, ressaltando que o mesmo ajudará sua administração 
a se aproximar das necessidades do município. 
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•	 Articulação	com	o	Ministério	Público. O órgão sempre esteve acompanhando a 
iniciativa, com a realização das seguintes atividades:
-	 Reuniões	 da	Comissão	de	Supervisão	do	TAC/Imerys – Instância cons-

tituída para monitorar o desenvolvimento das ações previstas no TAC e 
composta por representantes do Instituto Evandro Chagas, IEB, MPE do 
Pará, sociedade civil e facultativamente por outras organizações interessadas. 
Reuniões ocorridas em dezembro de 2009 em Barcarena; março e novembro 
de 2011, março, junho, setembro, outubro e dezembro de 2012 e março de 
2013, em Belém.

-	 Reuniões	com	o	Ministério	Público	do	Estado	do	Pará	e	de	Barcarena – 
Em fevereiro de 2008; setembro e novembro de 2011; e janeiro, fevereiro, 
maio e julho de 2012, em Belém e Barcarena. O objetivo foi debater e en-
caminhar aspectos relacionados ao processo de Barcarena, sendo que duas 
dessas reuniões foram realizadas com a Procuradoria de Justiça de Barcarena 
para entrega de relatórios do projeto executado pelo IEB.

• Ações interinstitucionais de cons-
trução do espaço público

Realizadas as etapas de capacitação da 
sociedade civil e sensibilização dos diferen-
tes segmentos para a construção do Fórum 
de Diálogo Intersetorial, o passo seguinte foi 
efetivar a adesão dos segmentos em torno da 

ideia de construção da estrutura. Dessa, for-
ma, constituiu-se uma etapa de Pré-Fórum 
necessária para construir consensos em tor-
no dos aspectos relacionados ao Fórum, e, da 
mesma forma, adotar uma dinâmica de fun-
cionamento coletivo. Neste sentido, tivemos 
os seguintes eventos: 

•	 Adesão	das	organizações	da	sociedade	civil	e	do	Grupo	Hydro	à	construção	
do	Fórum	de	diálogo/Pré-Fórum	 Intersetorial	 de	Barcarena – Em abril de 
2013, em Barcarena, com o objetivo de debater e definir a adesão de diversos 
atores do município (organizações da sociedade civil e setor empresarial) ao 
Pré-Fórum Intersetorial de Barcarena. O evento contou com a participação de 
cerca de 120 pessoas entre trabalhadores e gestores das empresas, lideranças da 
sociedade civil, representantes de secretarias municipais, membros de conselhos 
municipais, vereadores, representantes de instituições de ensino e pesquisa e da 
associação empresarial. O MPE encaminhou uma saudação em vídeo por não 
ter podido enviar um representante. Houve uma mesa inicial com a participa-
ção da jornalista Adriana Ramos, da coordenação executiva do Fórum Ama-
zônia Sustentável, que refletiu sobre os desafios de uma iniciativa deste porte. 
Em seguida houve uma segunda mesa para pronunciamentos políticos sobre 
a importância do momento para construção de alternativas sustentáveis para 
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o município de Barcarena. Foi composta por Maria José Gontijo (diretora do 
IEB), Arne Dale (AIN), César Vasconcelos (grupo Hydro) e Maria Lindalva 
Melo (liderança de Barcarena), membro do grupo de organizações articuladas 
pelos projetos. Ao final, um termo de adesão foi assinado pelas empresas do 
Grupo Hydro – Albras, Alunorte e CAP –, que é a acionista majoritária do 
complexo Albrás/Alunorte, pelas organizações da sociedade civil local e uma 
vereadora da comissão de meio ambiente da Câmara Municipal de Barcarena, 
totalizando 33 assinaturas.

•	 I	Reunião	do	Pré-Fórum	Intersetorial	de	Barcarena – Ocorreu em 27 de junho 
de 2013, em Barcarena. Teve a participação de representantes das organizações 
da sociedade civil e empresas que subscreveram a Carta de Compromisso. Seus 
objetivos foram: i) formar uma equipe para reunir-se em audiência com o poder 
público local (executivo e legislativo) a fim de conseguir sua adesão à carta; e ii) 
definição de um calendário de reuniões para debater a natureza, os objetivos e 
a estrutura do Fórum Intersetorial. Participaram 14 pessoas, sendo 2 do IEB, 4 
representantes das empresas e 8 lideranças comunitárias. 

•	 II	Reunião	do	Pré-Fórum	Intersetorial	de	Barcarena – Realizada em 8 de julho 
de 2013, na sede da Alunorte.  Teve a participação da gerencia de relações exter-
nas da Albrás, a gerência de relações com comunidade da Alunorte, uma inte-
grante da equipe de responsabilidade social da Companhia de Alumina do Pará, 
e um representante da Hydro. Da sociedade civil participaram três representantes 
escolhidos no Comitê de Acompanhamento dos Projetos. Também participou 
uma vereadora que assinou o termo de adesão, assim como um técnico do MPE 
e dois membros do IEB. Nesta reunião discutiram-se estratégias e dividiram-se 
responsabilidades na mobilização da prefeitura por contatos diretos ou envio de 
documentos apresentando o Fórum e propondo participação.

•	 III	Reunião	do	Pré-Fórum	Intersetorial	de	Barcarena – Ocorreu em 13 de agos-
to de 2013 e contou com a participação de representantes da Hydro, CAP, Alu-
norte e Albras, membros do IEB e da sociedade civil. O objetivo foi detalhar a 
pauta da reunião com o prefeito e socializar a proposta de funcionamento meto-
dológico das etapas de debates internos para a constituição do Fórum. 

•	 Adesão	da	Prefeitura	de	Barcarena	ao	Fórum	de	Diálogo	Intersetorial – Ocor-
reu em 13 de agosto de 2013, na subprefeitura de Barcarena. Participaram o 
prefeito, vice-prefeito e o secretário de planejamento da prefeitura, represen-
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tantes das empresas do grupo Hydro, membros da rede da sociedade civil e do 
IEB, totalizando 17 pessoas. Foi feita uma breve contextualização das etapas 
anteriores com os últimos resultados do Pré-Fórum. E, em seguida, o prefeito 
assinou sua adesão ao Fórum, colocando seu governo a disposição. Declarou 
que esse processo trará bons resultados para Barcarena. Ficou estabelecido que 
o canal de interlocução do poder público com as atividades do Fórum seria o 
Secretário de Planejamento Alberto Góes. 

A adesão da prefeitura somada à 
adesão do Grupo Hydro e as das organi-
zações da sociedade civil, restava o desa-
fio de definir uma dinâmica metodológica 

para esta fase do processo, que se tratava 
da construção dos próximos passos da ar-
ticulação. Neste sentido, definiu-se a se-
guinte metodologia:

Plenárias Setoriais

Sociedade civil, empresas e
 governo (Plenárias segmentadas)

Objetivo: conhecer a posição política do segmento 
sobre os conteúdos que serão discutidos no Pré-Fórum

Grupo de Trabalho (GT)

12 representantes, sendo 3 da sociedade civil + 
3 das empresas + 3 do poder público municipal + 

2 IEB + 1 MPE

Objetivo: deliberar sobre o conteúdo em 
discussões específicas, e ao final dos 

trabalhos formular os documentos do Fórum

Plenária intersetorial final de deliberação e lançamento do Fórum

Todos os segmentos em plenária única
Momento final de aprovação do material produzido pelo GT.

Fazer o lançamento do Fórum.

As plenárias por segmento foram 
conduzidas pelos próprios segmentos. O 
objetivo foi estabelecer a posição do seg-

mento sobre os diversos eixos. Seguindo 
esta diretriz, foram realizadas as seguintes 
atividades:
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•	 I	Plenária	da	Sociedade	Civil – Ocorreu em 5 de outubro de 2013. Reuniu cerca 
de 60 lideranças do município. Esta estrutura é a continuidade das reuniões da 
rede da sociedade civil, adaptada para o momento em que o processo se encontra. 
Teve como objetivos favorecer o debate e a definição de posicionamento da socie-
dade civil sobre diversas dimensões relativas à finalidade, natureza, composição 
e dinâmica de funcionamento do Fórum Intersetorial de Barcarena, assim como 
eleger seus representantes que irão compor um GT intersetorial para construir as 
bases do espaço público que se quer fomentar no município.

•	 II	Plenária	da	Sociedade	Civil – Realizada em 19 de outubro de 2013, deu continui-
dade ao processo iniciado na I Plenária. Participaram aproximadamente 56 lideranças.

Já o GT Intersetorial parte do processo 
metodológico para a construção do Fórum, no 
qual seriam discutidas as propostas da socieda-
de civil, governo municipal e empresas relativas 
aos eixos definidos para a constituição do Fó-
rum, a saber: i) natureza e objetivos; ii) com-

posição; iii) dinâmica de funcionamento; iv) 
sustentabilidade; e v) agenda. Teve como prin-
cipal objetivo criar consensos e acordos quanto 
às propostas apresentadas por cada segmento 
a fim de definir o conteúdo do eixo. Neste as-
pecto foram realizadas as seguintes atividades:

•	 I	Reunião	do	Grupo	de	Trabalho	Intersetorial – Ocorreu em 16 de outubro de 
2013. Contou com a participação de três representantes da sociedade civil, eleitos na 
I Plenária da Sociedade Civil; três representantes do setor empresarial; dois repre-
sentantes do governo municipal; um promotor do MPE do Pará – Promotoria de 
Barcarena; e o Técnico do Ministério Público/Centro de Apoio ao Meio Ambiente. 
Nesta reunião foram apresentadas e debatidas as contribuições de casa segmento 
acerca do eixo Objetivos e Natureza do Fórum Intersetorial de Barcarena. 

•	 II	Reunião	do	Grupo	de	Trabalho	Intersetorial – Realizada em 24 de outubro de 
2013. Aprovou síntese sobre o eixo Objetivos e Natureza do Fórum e apresentou e 
debateu sobre os eixos Composição e Dinâmica de Funcionamento. Participaram 
três representantes da sociedade civil, três representantes do setor empresarial, um 
representante do governo municipal e um técnico do Ministério Público/Centro 
de Apoio ao Meio Ambiente.

•	 III	Reunião	do	Grupo	de	Trabalho	Intersetorial – Ocorreu em 31 de outubro de 
2013. Participaram três representantes da sociedade civil, três representantes do setor 
empresarial, dois representantes do governo municipal e um técnico do Ministério 
Público/Centro de Apoio ao Meio Ambiente. Tratou-se do eixo Sustentação do Fó-
rum, assim como se aprovou a síntese dos eixos anteriores. 
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 Mecanismos de comunicação e divulgação das ações

•	 Produção	e	divulgação	de	vídeos	e	DVD
- Vídeo	“Fortalecimento	Institucional	em	Barcarena” – Produzido em 

maio de 2012. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=jc-
V1sRYfOQA

- DVD	“Por	uma	Barcarena	justa,	democrática	e	sustentável” – Produ-
zido em novembro de 2012. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=SblCTOofbVo 

- Vídeos	“Fórum	Já”	e	“Fórum	Já	II” – Produzidos respectivamente em 
abril e maio de 2013. Vídeos veiculados no youtube para divulgar a 
construção do Fórum Intersetorial em Barcarena. Disponíveis respec-
tivamente em: https://www.youtube.com/watch?v=PjS3bbC4tFs; e ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=1ZvNkcAHszY 
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•	 Matérias	e	artigos	publicados	
- Jornal	O	Globo – Em maio e setembro de 2011. Nota sobre o processo 

de Barcarena e notícia sobre reunião envolvendo representantes do Co-
mitê de Acompanhamento, IEB e diretor e gerente da Hydro. Disponí-
veis em: http://oglobo.globo.com/blogs/razaosocial/posts/2011/05/06/
alerta-vermelho-em-vila-do-conde-no-para-378832.asp; e http://oglo-
bo.globo.com/blogs/razaosocial/posts/2011/09/15/barcarena-toma-seu
-rumo-405711.asp 

- Blog	Razão	de	Ser	Sustentável,	de	Amelia	Gonzales – Em janeiro de 
2013. Matéria publicada abordando o processo em Barcarena. Em julho 
de 2013. Matéria sobre a disposição da prefeitura municipal em aderir 
ao Fórum. Disponível em: http://g1.globo.com/nova-etica-social/pla-
tb/tag/ieb/ 

- Site	G1	da	Globo – Em abril de 2013. Matéria publicada por Amelia 
Gonzales sobre o processo em Barcarena.
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- Jornal	Digital	Envolverde – Em maio de 2013. Matéria publicada apre-
sentando o processo ocorrido em Barcarena e divulgando o evento Pré-
Forum Intersetorial de Barcarena ocorrido em abril de 2013. 

- Revista	Brasileira	 de	 Informação	Ambiental	 (Rebia) – Em maio de 
2013. Matéria intitulada “Diálogo abre caminhos para reduzir danos 
socioambientais em Barcarena” abordando o evento Pré-Fórum Inter-
setorial de Barcarena ocorrido em abril de 2013.

- Inserção no site institucional de notícia sobre disposição da prefeitura 
municipal em aderir ao Fórum. Disponível em: http://www.iieb.org.br/
index.php/notcias/prefeitura-de-barcarena-aprova-adesao-ao-forum-
de-dialogo/; e sobre a adesão da Prefeitura Municipal ao Fórum. Dis-
ponível em: http://www.iieb.org.br/index.php/notcias/prefeitura-adere
-ao-forum-de-barcarena/

•	 Produção	de	mil	folders	e	banners	sobre	o	projeto, que foram utilizados 
nas oficinas de capacitação e distribuídos para parceiros em Barcarena e 
nos escritórios do IEB de Belém e de Brasília. 
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•	 Publicação	pelo	IEB	de	quatro	edições	do	Boletim	“A	Barca”	entre	2010	e	
2013 – Boletim Informativo dos Projetos de Fortalecimento Institucional 
de Barcarena, disponível no formato digital e impresso, e distribuído em 
eventos, reuniões, audiências públicas ocorridas em Barcarena e fora do 
município. Os temas abordados nas quatro edições foram: TAC e os Proje-
tos apoiados; Orçamento Público, Espaço Público; e Responsabilidade So-
cial das Empresas. Os boletins estão disponíveis na página do IEB: http://
www.iieb.org.br/index.php/publicacoes/boletim 

•	 Disponibilização	das	informações	sobre	a	atuação	do	IEB	em	Barcarena	
na página da instituição (http://www.iieb.org.br/?/fortalecimento/proje-
to_barcarena), na qual são publicadas ações e os objetivos das iniciativas 
desenvolvidas no município. 

•	 Publicação	do	texto	“Posicionamento	da	Rede	
da	 Sociedade	 Civil	 Pró-Fórum	 em	 Barcare-
na	-	Por	uma	Barcarena	 justa,	democrática	e	
sustentável” – Produzido em agosto de 2012. 
Apresenta as justificativas para a criação de um 
Fórum Intersetorial e as propostas da socieda-
de civil para que Barcarena se torne um muni-
cípio justo, democrático e sustentável.
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Resultados, Desafios e Aprendizados

 Resultados 

O conjunto de ações realizadas e pro-
movidas em Barcarena pelo IEB e por lide-
ranças da sociedade civil e demais organiza-
ções envolvidas, produziu alguns resultados, 
que são apresentados a seguir, destacando os 
seguintes aspectos: articulação institucional 
da sociedade civil e a participação em ins-
tâncias públicas; ampliação da capacidade 
organizacional e institucional da sociedade 
civil; mudanças nas relações envolvendo so-
ciedade civil e empresas; construção de es-
paço público de debate e governança sobre a 
sustentabilidade em Barcarena.

• Articulação institucional da socie-
dade civil e a participação em instâncias 
públicas

•	Atuação	do	Comitê	de	
Acompanhamento
Consolidação do Comitê de Acom-

panhamento como instância local que im-
pulsiona e dinamiza a execução do projeto, 

controla e monitora suas ações, colabora no 
planejamento, definição de estratégias e exe-
cução de ações. O comitê conta com repre-
sentantes de 15 organizações da sociedade 
civil de Barcarena, e, apesar de representar 
um número ainda pequeno do universo das 
organizações sociais do município, consegue 
envolver um número expressivo de outras 
organizações nos eventos e atividades de-
senvolvidas pelo grupo. Outro aspecto sig-
nificativo e importante é a diversidade social 
dos grupos representados no comitê, consti-
tuído por homens e mulheres de sindicatos, 
associação de produtores(as) e associações 
de moradores, o que demonstra a complexi-
dade do processo social do município.  

Apesar de ter sido criado para acom-
panhar a evolução dos projetos executa-
dos pelo IEB, os membros do Comitê de 
Acompanhamento foram além e passaram a 
se envolver em diversas ações na busca pela 
sustentabilidade de Barcarena, mas nem 
sempre como representantes do Comitê de 
Acompanhamento.

“O Comitê de Acompanhamento era do projeto e passou a ser do proces-
so”. ( Josinaldo Aleixo – Consultor do IEB)
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•	Criação	de	Grupos	de	Trabalho	
(GTs)
No âmbito do Comitê de Acompa-

nhamento foram criados GTs para atuar 
nos seguintes temas: orçamento público, 
intercâmbios e comunicação. Apesar de ter 
havido desdobramento de atividades nesses 
temas, as ações realizadas não ocorreram ar-
ticuladas pelos GTs, ou seja, as pessoas en-
volvidas nesses grupos não atuaram enquan-
to grupo, mas como membros do Comitê de 
Acompanhamento. 

Além destes, por iniciativa de um par-
lamentar do Estado do Pará, e como produ-
to de audiências públicas, foram criados os 
GTs da regularização fundiária e das indeni-
zações e remanejamento, com a participação 
de representantes da sociedade civil e outros 
setores, com o objetivo de debater, animar e 
viabilizar ações relacionadas com os temas.  
A criação desses GTs reflete a apropriação e 
o interesse das lideranças em debater temas 
que incidam em políticas públicas.

O GT da regularização fundiária e o 
GT das indenizações e remanejamento estão 
atuantes. Foi formado um GT interinstitu-
cional, liderado pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional de Barcarena, que 
conta com a participação de algumas lide-
ranças da sociedade civil de Barcarena. Essas 
lideranças estão se reunindo com os diversos 

O Comitê de Acompanhamento tem uma virtude: as lideranças conse-
guem ter uma leitura rica sobre Barcarena. Mesmo com as fragilidades 
existentes e as divergências internas, o grupo está conseguindo atuar e se 
mobilizar”. (Guilherme Carvalho – Colaborador do IEB)

órgãos públicos (governo do estado, CDI, 
MPF, Defensoria Pública da União, Advo-
cacia Geral da União, Procuradoria Geral 
do Estado, MPE, Cohab, Iterpa/SPU) para 
discutir alternativas para o remanejamento 
das famílias moradoras na região do entorno 
do distrito industrial e para o levantamento 
fundiário realizado pela Secretaria de Patri-
mônio da União (SPU) em Barcarena para 
que haja a regularização e titularização das 
terras. A criação da Secretaria Municipal 
Extraordinária de Ordenamento e Habita-
ção de Barcarena também pode ser conside-
rada um resultado da atuação desses grupos. 

•	Articulações	institucionais
O envolvimento de lideranças da so-

ciedade civil de Barcarena com organizações 
supralocais e movimentos nacionais como o 
Fórum Amazônia Sustentável e, ainda, com 
movimentos e organizações internacionais 
como a AIN e com a Rede Justiça nos Tri-
lhos, contribuíram para dar visibilidade e 
fortalecer o processo em Barcarena. 

As visitas da AIN à Barcarena permiti-
ram que seus representantes conhecessem de 
perto a realidade do município. Sua interven-
ção com a direção da Norsk Hydro, na No-
ruega, foi  fundamental para que a empresa se 
sensibilizasse e se dispusesse a estabelecer um 
diálogo com a sociedade civil em Barcarena, 
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embora isso tenha sido facilitado quando a 
Hydro passou a ser a acionista majoritária do 
Complexo Albrás/Alunorte. Também foi im-
portante o intercâmbio promovido em Oslo/
Noruega, quando lideranças da sociedade 
civil de Barcarena e membros do IEB e do 
MPE puderam relatar a situação vivida em 
Barcarena para diretores da empresa e para 
membros do governo norueguês.

Esse diálogo com movimentos e or-
ganizações de fora de Barcarena favoreceu 
a articulação intersetorial e colaborou para 
criar sinergias e aglutinar forças em torno 
de desafios comuns. Com isso, a ação local 
ganhou em escala tanto em Barcarena como 
fora do município. 

Segundo César Vasconcelos, gerente 
geral da Hydro/Belém-PA, antes mesmo de 
o IEB iniciar uma aproximação, a empresa 
já tinha um plano de ação de estreitamento 
do diálogo com a população, no qual estava 
previsto estabelecer um processo de comu-
nicação com a sociedade civil e com os ges-
tores públicos municipais.  

O apoio da Comissão Europeia ao 
projeto de “Fortalecimento Institucional 
de Barcarena” executado pelo IEB também 
foi importante para dar continuidade e sus-
tentabilidade a um processo iniciado com o 
TAC instituído pelo MPE quando ocorreu 
o acidente ambiental provocado pela Imerys 
em 2007.

“Foi muito importante facilitar a reunião na Noruega com lideranças 
da Hydro. As lideranças sabem que tem grupos na Noruega trabalhando 
junto com eles e de uma maneira construtiva”. (Arne Dale – Ajuda da 
Igreja Norueguesa)

“O envolvimento da AIN possibilitou o acesso da sociedade civil ao bo-
ard da Norsk Hydro, e o pessoal passou a ter a ação em escalas mais 
amplas, ou seja, conversar com municípios vizinhos, compreender o que 
acontece em Barcarena, fazer a ponte com outros atores: Hydro, AIN, 
MPE”. (Guilherme Carvalho – Colaborador do IEB)

“Se não existisse o IEB não teria como atuar com o TAC da forma como 
foi, ou seja, com o fortalecimento da sociedade civil e a criação de um 
espaço público socioambiental. O fato de o IEB ter conseguido recursos 
da Comissão Europeia para dar continuidade às ações iniciadas com o 
projeto TAC demonstra a qualidade do trabalho”. (Raimundo Moraes 
– Ministério Público Estadual)
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“O TAC de 2007 é pioneiro por ter investido no fortalecimento da so-
ciedade civil pela atuação do IEB e na pesquisa para o monitoramento 
e controle pelo Instituto Evandro Chagas”. (Raimundo Moraes – Mi-
nistério Público Estadual)

“A parceria com o MPE foi uma oportunidade de o IEB entrar e fazer 
com que as empresas fossem convidadas a participar”. (Guilherme Car-
valho – Colaborador do IEB) 

“Se abriu uma nova perspectiva. Os TACs eram feitos entre empresas 
e MP sem a participação da sociedade civil. O TAC de 2007 inaugura 
outra forma, com envolvimento da sociedade”. (Walmir Bastos de Sou-
za – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do 
Pará)

O envolvimento do MPE também 
foi muito importante, principalmente na 
determinação das prioridades das ações de-
finidas no TAC da Imerys. A proposta de 
fortalecimento da sociedade civil para que 
ela pudesse participar da busca pelas solu-

ções aos problemas existentes em Barcarena 
foi uma atitude pioneira tanto no Estado 
do Pará como no Brasil, já que até então os 
TACs não envolviam a sociedade civil e não 
tinham essa perspectiva de construção de 
diálogo entre empresas e população. 

As articulações institucionais e os pro-
cessos formativos ampliaram a capacidade 
de atuação de algumas lideranças do movi-
mento social, que passaram a se envolver nos 
Conselhos Públicos (tutelar, do adolescente 
e da criança, de educação, da saúde), nas Câ-
maras Setoriais do Conselho das Cidades, 

debatendo e ajudando a formular políticas 
públicas municipais importantes, como as 
ações públicas voltadas para crianças e ado-
lescentes e direitos das mulheres, as quais, 
hoje, são tratadas pela prefeitura também 
por causa do empenho da sociedade civil em 
pautar os temas e contribuir com propostas. 
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As ações realizadas pelas lideranças da 
sociedade civil, articuladas com outros mo-
vimentos, também ajudou pela definição da 
não instalação de uma Usina Termoelétrica 
em Barcarena pela empresa Vale. 

Os laudos, pareceres e relatórios gera-
dos pelo Instituto Evandro Chagas sobre os 
aspectos ambientais, referentes à qualidade 
da água e danos aos ecossistemas aquáticos 
e na saúde humana em Barcarena, podem 
trazer referências técnicas relevantes ao de-
bate sobre o desenvolvimento sustentável do 
município. Contudo, para que isso ocorra, é 
necessário que a população se aproprie des-
sas informações. Os dados obtidos até en-
tão demonstraram que a água para consu-
mo humano é muito ruim do ponto de vista 
microbiológico em virtude do lançamento, 
sem tratamento, de esgoto doméstico nos 
efluentes. Os estudos realizados com bioin-
dicadores demonstraram que há mudanças 
biológicas na região. Os dados epidemioló-
gicos, clínicos e laboratoriais (toxicológicos) 
com populações humanas ainda estão sendo 
processados. Somente após os relatórios fi-
nais o Instituto Evandro Chagas irá se pro-
nunciar sobre a saúde geral das populações 
estudadas.

“Hoje, as organizações estão discutindo regularização fundiária, resí-
duos sólidos, água tratada, estão fazendo audiências sobre segurança e 
transporte e exigindo novos conselhos. São poucas pessoas envolvidas 
para tantas frentes, mas conseguem envolver outras pessoas em outros 
espaços”.  (Petronilo Alves – Frente Nacional Resistência Urbana)

• Ampliação da capacidade organiza-
cional e institucional da sociedade civil

É grande o volume de ações realizadas 
e de pessoas e organizações envolvidas nos 
processos promovidos pelo IEB de forta-
lecimento institucional e organizacional da 
sociedade civil de Barcarena. Considerando 
apenas as atividades formativas, foram rea-
lizadas quatorze oficinas temáticas e cursos 
envolvendo diretamente cerca de 800 pesso-
as e cerca de 100 organizações da sociedade 
civil de Barcarena de diferentes naturezas 
associativas – sindicatos, associações rurais, 
associações urbanas, grupos informais de 
mulheres e jovens, entre outros.

As atividades de formação (oficinas, 
cursos, intercâmbios), os estudos e levan-
tamentos e a participação em eventos que 
debateram aspectos de interesse de Barca-
rena promoveram um salto qualitativo no 
acúmulo de conhecimento das lideranças 
sobre temas estratégicos como: legislação 
ambiental, responsabilidade social, orça-
mento público, entre outros. O produto 
disso é a participação ativa e efetiva dessas 
lideranças em fóruns, audiências públicas, 
conselhos municipais e no diálogo com as 
empresas.
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“A sociedade civil, atualmente, tem muito mais clareza de onde está, o 
que quer e onde quer chegar, embora ainda falte capacidade técnica para 
tratar de temas como, por exemplo, o orçamento público”. (Raimundo 
Moraes – Ministério Público Estadual)

“A sociedade civil foi para dentro da câmara questionando os orçamentos 
municipais. O recurso público que não estava na pauta dos movimentos, 
agora está. As organizações estão acompanhando o orçamento público ao 
invés de fazer o discurso da corrupção municipal que só paralisa”. (Ciro 
Torres – Consultor do IEB)

“O poder público municipal tem um papel importante nesse processo 
todo, e daí a importância da sociedade civil estar compreendendo melhor 
os instrumentos de gestão pública municipal”. (Cesar Vasconcelos – Em-
presa Hydro)

“Me engrandeceu muito como pessoa e como profissional. Antes tínhamos 
medo de falar, hoje nos posicionamos. Se sou isso devo ao IEB. Foi o IEB 
que nos deu a oportunidade de nos capacitarmos”. (Ieda Andrade – As-
sociação dos Moradores do Bairro Murucupi)

Outro resultado de difícil mensu-
ração, mas que é evidenciado no depoi-
mento das lideranças que participaram 
das atividades formativas, é a satisfação e 

o aumento da auto-estima com a amplia-
ção dos horizontes sociais e humanos, o 
que facilita o fortalecimento de iniciativas 
coletivas.  
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Os instrumentos de divulgação (bole-
tins, vídeos, folders, artigos etc.) das ações 
realizadas em Barcarena também contribu-
íram na geração e difusão dos acúmulos de 
conhecimento alcançados, ampliando a visi-
bilidade das ações e resultados obtidos, pois 
foram amplamente distribuídos em eventos, 
reuniões, audiências públicas e divulgados e 
disponibilizados nas redes sociais. 

• Mudanças	nas	relações	envolvendo	
sociedade civil e empresas

As articulações institucionais envol-
vendo representantes do movimento social, 
AIN, IEB, direção da Norsk Hydro em Oslo/
Noruega e no Brasil, visando à aproximação 
de empresas e sociedade civil, começaram a 
surtir efeito a partir de 2011, quando as em-
presas sinalizaram para uma possibilidade 
de estreitamento para o diálogo, a inclusão 
social e a transparência nas relações.

As três reuniões realizadas no primei-
ro trimestre de 2012 com a Associação das 

Empresas de Mineração e Metalurgia de 
Barcarena (Assemb) foram para apresentar 
as ações promovidas pelo IEB em Barcarena, 
para explicitar o interesse no diálogo com as 
empresas e para esclarecer dúvidas. No en-
tanto, como não houve uma posição clara da 
Assemb sobre os interesses colocados pelo 
IEB e por membros do Comitê de Acompa-
nhamento, optou-se pelo estreitamento do 
diálogo diretamente com a Hydro. 

Em 2012, se confirmou a abertura da 
Norsk Hydro para o diálogo, e principal-
mente a maturidade da sociedade civil que 
se posicionou firmemente pela defesa da 
necessidade de constituição de um espaço 
público de diálogo em Barcarena. Assim, 
gradativamente, a empresa norueguesa e as 
três empresas que fazem parte do Complexo 
(Albras, Alunorte e CAP) foram internali-
zando e confirmando a necessidade do di-
álogo como premissa para o enfrentamento 
efetivo dos problemas socioambientais vivi-
dos no município.

“A cultura corporativa da Hydro, na qual estão presentes valores escan-
dinavos mais modernos, favorece a abertura e o diálogo da empresa com 
outros setores”. (Cesar Vasconcelos – Empresa Hydro)
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“Percebi no trabalho do IEB a possibilidade de atuar com as comuni-
dades, apresentando os problemas da empresa, pois as lamentações das 
comunidades (falta de água, segurança etc.) são problemas também dos 
nossos funcionários”.  (Elena Brito – Empresa Albras)

“Acho que houve uma mudança de postura e atuação da sociedade civil 
com as empresas porque as lideranças vão tendo mais capacidade”. (Ciro 
Gomes – Associação São José do Arrozal/Ilha de Trambioca)

“As empresas estão reconhecendo a gente como um ator importante. De 
2009 para cá a Hydro começou a se abrir e respeitar a comunidade. Isso 
tem a ver também com a mudança da Vale para a Hydro. Hoje tenho os 
contatos dentro da fábrica”. (Ângela Maria Vieira Santiago – Centro 
Comunitário de Vila Nova Itupanema)

“Não existia diálogo com a sociedade civil, era só entre empresa e o po-
der público. Agora é que estamos quebrando isso”. (Cleide Maria Góes 
Monteiro – Associação dos Moradores da Comunidade do Acuí)

“A Hydro foi estimulada a se abrir para o diálogo. As empresas começaram 
a mudar a forma de se relacionar com a sociedade civil a partir de 2010. 
Albras e Alunorte deram o primeiro passo para o diálogo. Essa situação é 
diferente do que a que ocorria em um passado recente, quando as empresas 
não se abriam. Agora há uma abertura, e as empresas estão recebendo as 
lideranças e técnicos do IEB”. (Ciro Torres – Consultor do IEB)
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“O recurso que a prefeitura recebe dos impostos das empresas é suficiente 
para mudar a qualidade de vida de Barcarena. Para a Hydro isso pode 
ser um case para a empresa se promover”. (Arne Dale – Ajuda da Igreja 
Norueguesa)

“Foi importante o IEB insistir para que fôssemos até as empresas fazer 
o diálogo. No início isso era muito difícil.” (Rosa Maria – Associação de 
Moradores Luz Divina)

“Com o tempo as lideranças passaram a entender que o Fórum tinha 
que ser inclusivo, graças às informações adquiridas nos cursos/oficinas”. 
( Josinaldo Aleixo – Consultor do IEB)

Embora o interesse pelo diálogo este-
ja presente nos discursos da sociedade civil 
e das empresas, o caminho novo e inovador 
que está sendo trilhado na busca por esse 
diálogo tem determinado muita cautela de 
ambas as partes, principalmente das empre-
sas. O receio de se expor, as incertezas sobre 
o que de fato será alcançado e o medo de 
comprometer o que já foi conquistado, de-
terminam um ritmo lento na construção de 
um espaço público de governança envolven-
do os diferentes setores de Barcarena.

• Construção de espaço público de 
debate e governança em Barcarena

Na perspectiva de fazer valer seus 
direitos e de influenciar as decisões no 
município, a sociedade civil vislumbrou 
a possibilidade de criação de um espaço 
público de governança. Para isso, foram 
dados dois passos importantes: a consti-
tuição do Comitê de Acompanhamento e 
de uma Rede da Sociedade Civil com o 
objetivo de construir esse espaço público; 
e a criação de um Pré-Forum com a ade-
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“Somos 15 entidades no Comitê de Acompanhamento, mas envolvemos 
um número expressivo de outras organizações, como no Pré-Fórum, que 
foi assinado por 33 entidades da sociedade civil”. (Walmir Bastos de 
Souza – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado 
do Pará )

“O Fórum é uma chance única e ao mesmo tempo desafiadora”. (Cesar 
Vasconcelos – Empresa Hydro)

são de diferentes setores de Barcarena, vi-
sando configurar um Fórum Intersetorial 
no município.

A Rede da Sociedade Civil Pró-Fó-
rum Intersetorial de Barcarena foi constitu-
ída em outubro de 2011, durante a oficina 
“Espaços Públicos Socioambientais: limites 
e possibilidades para a atuação da sociedade 
civil no diálogo intersetorial”, da qual parti-
ciparam aproximadamente 40 organizações 
da sociedade civil. Foi mobilizada em torno 
do debate público como premissa para a so-
lução de aspectos estruturantes que interfe-
rem no desenvolvimento do município. Este 
foi um grande avanço para o município, pois 
antes de 2007 as organizações populares, 
apesar dos seus potenciais, estavam fragili-

zadas, muito dispersas e atuando de forma 
isolada. A constituição da Rede e do Comitê 
de Acompanhamento garantiu a atuação de 
forma mais articulada e os processos forma-
tivos determinaram uma intervenção mais 
qualificada nos debates e ações realizadas 
em Barcarena. 

Um ano e meio após a constituição da 
Rede da Sociedade Civil Pró-Fórum, foi as-
sinada, em abril de 2013, a adesão de alguns 
atores do município (organizações da socie-
dade civil, setor industrial) ao Pré-Fórum 
Intersetorial de Barcarena. Ao todo foram 
38 signatários, sendo 33 de organizações da 
sociedade civil, 4 de empresas (Hydro, Alu-
norte, Albras e CAP) e um vereador da Câ-
mara Municipal de Barcarena.
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“De dezembro de 2012 para cá a Hydro ficou a frente e ficou decidido 
que ela iria participar do Pré-Fórum e, assim, aderimos”. (Nilma Cha-
ves dos Santos – Companhia de Alumina do Pará)

“Possivelmente as organizações (aproximadamente 100) que não esta-
vam se envolvendo porque eram cooptadas e também porque não acre-
ditavam no Fórum, agora, com o termo de compromisso, devem aderir”. 
(Rosemiro da Conceição dos Santos – Associação dos Amigos do Bairro 
Industrial)

Antes do evento de abril de 2013, que 
determinou a adesão das entidades ao Pré-
Forum Intersetorial, a Rede da Sociedade 
Civil enviou às empresas do Grupo Hydro 
uma Carta de Compromisso na qual cons-
tavam diretrizes e condições que a Rede en-
tendia que deveriam constar no Termo de 
Adesão ao Pré-Forum. As empresas refor-
mularam o seu conteúdo e o texto acordado 
foi o conteúdo no qual as entidades se refe-

renciaram para assinar o termo de adesão ao 
Pré-Fórum Intersetorial. 

O Pré-Fórum foi constituído como 
um espaço no qual a sociedade civil, as em-
presas e o poder público definirão o concei-
to, características, modo de estabelecimento, 
regimentos, sustentabilidade e quaisquer 
outros aspectos necessários ao bom funcio-
namento do espaço público de governança, 
ou seja, o Fórum Intersetorial de Barcarena.
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“A expectativa do Fórum é que dê certo. O importante é que todos entrem 
com o seguinte espírito: O que vamos fazer para ter isso, e não o que vou 
ganhar com isso”. (Rosangela Goulart – Empresa Alunorte)

“O Fórum vai ser importante para tratar o que é comum (água, se-
gurança pública), mas principalmente as divergências”. (Elena Brito 
– Empresa Albras)

“A situação anterior ao projeto não permitiria a criação de um Fórum 
nesses moldes, com os diferentes atores entendendo e acordando os seus 
papéis, com a sociedade civil monitorando o Estado”. (Raimundo Mo-
raes – Ministério Público Estadual)

O tempo longo decorrido entre a 
constituição da Rede da Sociedade Civil 
Pró-Forum e a adesão ao Pré-Fórum é jus-
tificado pelo fato de 2012 ter sido um ano 
de pleito eleitoral municipal, o que implicou 
redução das atividades que envolviam a arti-
culação em torno do Pré-Fórum Interseto-
rial para que as disputas político-partidárias 
não interferissem no processo.  

O grande avanço da adesão das ins-
tituições ao Pré-Fórum Intersetorial de 

Barcarena deve-se ao fato de as instituições 
signatárias estarem se propondo a debater 
o funcionamento de um espaço público de 
participação, com um debate acessível às 
comunidades, tirando-o do âmbito exclusi-
vo do setor privado, das instituições de Es-
tado, ou mesmo de grupos muito restritos 
da sociedade civil. Ou seja, a novidade é a 
perspectiva de ousar e enfrentar um diálogo 
entre atores de um mesmo território, porém 
com realidades e objetivos distintos.
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 Desafios 

Apesar dos avanços alcançados até 
então, ainda há alguns desafios para que o 
desenvolvimento de Barcarena seja debatido 
e planejado em um processo amplo de diá-
logo. Os desafios aqui registrados são fruto 
dos depoimentos dos representantes de or-
ganizações e instituições que participaram 
dessa sistematização. A seguir são apresen-
tados os desafios mais significativos. 

• Implantação	do	Fórum	Intersetorial
Apesar de o Pré-Fórum ter tido uma 

adesão inicial de 38 entidades, todos os 

envolvidos concordam sobre a necessida-
de de envolver mais representantes dos 
setores que já aderiram (sociedade civil, 
empresas e poder público), bem como de 
outros atores que ainda não estão repre-
sentados. A ampliação da participação é 
um desejo e uma necessidade, mas tam-
bém uma preocupação, pois à medida que 
novas organizações e atores vão se envol-
vendo, provavelmente uma gama maior de 
interesses estará presente nos debates e, 
portanto, maior atenção terá que ser dada 
no tratamento desses interesses. 

“Há a necessidade de envolver outros atores no Fórum (associações de 
empresários, comercial etc.). E como o poder público ainda está ausente, 
a cobrança poderá vir em cima das empresas, e essa é uma preocupação. 
É necessário haver um processo grande de amadurecimento de todos os 
lados”.  (Nilma Chaves dos Santos – CAP)

“O Pré-Fórum ainda não tem um apoio técnico/científico que poderia 
evitar o denuncismo. Tem que trazer esse debate científico. Precisamos 
de estudos mais específicos, mesmo nos ecossistemas aquáticos”. (Marcelo 
Lima – Instituto Evandro Chagas)

“Algumas empresas ainda não se sentem à vontade para participar de-
vido ao histórico de demandas vindas da população que recai sobre elas, 
quando na verdade são de responsabilidade do poder público”. (Cesar 
Vasconcelos – Empresa Hydro)
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“É importante falar não só com a Hydro, mas também com as outras 
empresas da região”. (Ciro Torres – Consultor do IEB)

“O diálogo pressupõe uma mudança de práticas históricas, portanto é pre-
ciso sair da zona de conforto e inventar outro padrão de relação. Isso sig-
nifica não superar todas as diferenças, mas encontrar o que é comum. Se 
dispor a um novo exercício de poder mais igualitário, com democratização 
nas relações”. “O Fórum não deve ter um dono”. (Maura Moraes – IEB)

“Temos muitos desafios, mesmo com o Fórum as disputas continuam. 
Temos que ter clareza do que queremos como projeto de sociedade, que-
remos propor outro modelo, fazer controle do orçamento público e criar 
indicadores para avaliar a efetividade disso”. (Gwerson Santos – As-
sociação de Moradores do Aipi e Conselho Tutelar Sede).

A iniciativa do diálogo pressupõe 
uma mudança na cultura política que mar-
cou historicamente as relações entre os di-
ferentes segmentos. Isto significa um desa-
fio complexo, porque interfere em práticas 
sociais e políticas já cristalizadas e cria a 
necessidade de aprender novas formas de 
relação. Lideranças, diretores das empre-

sas e agentes públicos já estiveram frente 
a frente com base nos padrões da resis-
tência e do clientelismo. Ao se disporem a 
um diálogo que tem outro norte, precisam 
acreditar nas novas intenções e amadureci-
mento uns dos outros, em caso contrário, 
se fala de um padrão de diálogo, mas se age 
por outro.

Outro desafio são os pactos que terão 
que ser feitos em torno de valores e princípios 
que nortearão o funcionamento do Fórum In-
tersetorial. Os envolvidos identificam a neces-

sidade de determinar os papéis e responsabili-
dades dos participantes, definir claramente os 
temas a serem tratados e agir com transparên-
cia e respeito no trato dos conflitos e dissensos.
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Um desafio identificado para as pró-
ximas etapas para que o Fórum Interseto-
rial seja criado e evolua com eficiência, é o 
estabelecimento de uma dinâmica de fun-
cionamento que facilite as convocações, a 
definição de pautas, as memórias e regis-
tros, as normas de participação, os regimes 
de decisão, a divulgação dos encaminha-
mentos, enfim, a consolidação de um mé-
todo eficiente de trabalho.

Outro desafio identificado pelos en-
volvidos com o processo em Barcarena é a 

“É preciso fortalecer o diálogo aberto, mas com uma definição mais clara 
do que é importante ser feito em responsabilidade social. Conseguir se 
despir das coisas introjetadas historicamente. Atender interesses entre 
o que é importante e o que é possível”. (Elena Brito – Empresa Albras)

“É preciso ter claro o papel de cada um (empresa, sociedade civil, poder 
público) e a responsabilidade de cada um. É importante que as coisas 
fiquem claras. A expectativa é que dê certo. Definição de papéis vai de-
finir se a empresa fica ou não; postura de participação. Os resultados 
vão depender mais do IEB ao fazer a condução”. (Rosangela Goulart 
– Empresa Alunorte)

“Ainda não é claro quais são os papéis e as responsabilidades de cada 
setor na realidade municipal. E ainda, há uma lacuna de comunicação 
entre os diferentes setores”. (Cesar Vasconcelos – Empresa Hydro)

necessidade de se construir uma estrutura 
que dê sustentação política e institucional 
ao Fórum. A sustentação política depen-
derá da legitimidade, representatividade e 
legalidade das entidades participantes do 
Fórum, bem como da capacidade dos re-
presentantes das organizações e institui-
ções de estabelecer um fluxo constante de 
informação com suas bases. E a sustentação 
institucional passa pela capacidade finan-
ceira, logística e operacional para manter o 
Fórum funcionando. 
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“Temos um grupo de lideranças capacitadas e mobilizadas, mas é neces-
sário que se tenha uma estrutura que dê sustentação política para essas 
lideranças e com envolvimento das bases. Fazer um desenho que permita 
a participação das empresas e do poder público. O Fórum tem que ter 
uma agenda pragmática com metas”. (Maura Moraes – IEB)

“Tem que haver um grau de estabilidade das representações no Fórum 
para dar continuidade aos debates e decisões, mas sem perder de vista 
que a representação tem que ser institucional”. (Raimundo Moraes – 
Ministério Público Estadual) 

“O sucesso do Pré-Fórum vai demandar maturidade dos participantes, 
e será necessário identificar áreas nas quais é possível somar esforços. 
O IEB tem um papel de mediação desse processo”. (Cesar Vasconcelos – 
Empresa Hydro) 

 • Mobilização	da	sociedade	civil
Os membros do Comitê de Acom-

panhamento identificam desafios em três 
dimensões para o movimento social dar 
continuidade ao processo de fortalecimen-
to institucional das organizações populares 
e de diálogo com as empresas e com o po-
der público: a ampliação da participação de 
outras organizações do movimento social; 
a continuidade no processo de formação e 

fortalecimento das lideranças locais; e a sus-
tentação política e financeira das organiza-
ções da sociedade civil.

À medida que as lideranças se en-
volvem nos debates públicos (conselhos, 
audiências, fóruns) e participam das ini-
ciativas de mobilização (GTs, Comitês 
etc.), novas frentes vão se abrindo, o que 
dificulta a atuação de um grupo ainda pe-
queno.
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“O grupo do Comitê de Acompanhamento tem legitimidade, mas tem 
que ter mais representatividade e conseguir envolver outros setores da 
sociedade civil, como pastorais, STR, grupo de jovens etc.”. (Guilherme 
Carvalho – Colaborador do IEB)

“Temos que chamar mais pessoas porque são muitas frentes (saúde, so-
cial, humano, transporte, terra etc.). Existem diferenças de posições no 
movimento social”. (Maria Lindalva Melo dos Santos – Associação de 
Mulheres do Campo e da Cidade de Barcarena)

“Precisamos ir atrás de algumas lideranças para ganhar novos adeptos”. 
(Ângela Maria Vieira Santiago – Centro Comunitário de Vila Nova 
Itupanema)

Os processos formativos (cursos, ofici-
nas) deram uma base para que algumas lide-
ranças da sociedade civil pudessem ter uma 
participação mais qualificada nos debates e 
eventos ocorridos em Barcarena. Mas essas 
mesmas lideranças levantam a necessidade 

de aprofundamento de alguns temas como, 
por exemplo, o orçamento público, para que 
possam intervir com maior conhecimento 
nos debates públicos sobre o orçamento do 
município ou mesmo sobre temas como pla-
no diretor e gestão de resíduos sólidos. 
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Outro desafio é imprimir mais eficiên-
cia tanto na comunicação entre as organiza-
ções da sociedade civil como na divulgação 
das ações e do conhecimento adquirido para 
um público mais amplo. Daí a necessidade 
de investir na formação em comunicação e 
em instrumentos de divulgação.

“Necessidade de dar continuidade aos processos de formação como, por exem-
plo, para captação de recursos pelas organizações da sociedade civil e para 
aprofundar o orçamento público”. (Cleide Maria Góes Monteiro – Associa-
ção dos Moradores da Comunidade do Acuí)

“Fizemos cursos, oficinas, intercâmbios que têm nos empoderado e for-
talecido, mas para termos resultados concretos tem um longo tempo pela 
frente. A formação para conhecer direitos demora”. (Maria Lindalva 
Melo dos Santos – Associação de Mulheres do Campo e da Cidade de 
Barcarena)

“Há um momento em que precisamos passar para outro patamar, para 
uma forma de atuação que seja mais democrática possível. Precisamos 
entender que a formação é positiva, não como um fim em si, mas um 
meio de nós, enquanto coletivo, termos competência para observar e 
propor melhorias das políticas públicas e ações empresariais”. (Gwerson 
Santos – Associação de Moradores do Aipi e Conselho Tutelar Sede)

Mas para que haja continuidade no 
processo formativo é preciso que haja sus-
tentação financeira e política das organi-
zações da sociedade civil para que saiam 
da situação de fragilidade institucional, o 
que pode comprometer a sua liberdade de 
atuação.
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• Perspectivas futuras para Barcarena
Um desafio a ser enfrentado em um 

futuro próximo pelas instituições que estão 
buscando uma ação conjunta pelo desen-
volvimento sustentável de Barcarena são 
as novas situações que poderão ser gera-
das com as frentes de expansão da ativida-
de industrial e, consequentemente, urbana 
do município. Há previsão de expansão do 
porto, do distrito industrial com a instala-
ção da Zona de Produtos de Exportação, da 
ferrovia e hidrovia para o acesso à Barcare-
na, e ainda de projetos de produção agríco-
la como o cultivo em larga escala do dendê. 
Se não houver um debate maduro e apro-

fundado sobre essas iniciativas, os conflitos 
podem aumentar. 

Na construção de futuros cenários para 
o município, os diferentes segmentos terão 
o desafio de planejar ações no presente para 
enfrentar as adversidades que porventura 
possam surgir, como, por exemplo, com o fim 
da atividade de mineração. E ainda terão que 
fazer o debate sobre o futuro que vislumbram 
para Barcarena, considerando as diferentes 
possibilidades de desenvolvimento – mine-
ração, turismo, extrativismo, agricultura sus-
tentável, entre outros –, e buscar recursos que 
possam estimular outras iniciativas que vão 
além da atual matriz econômica. 

 Aprendizados 

• Abordagem	metodológica
Quando se vai iniciar uma ação em 

uma situação tão complexa, com um público 
tão heterogêneo e com interesses tão dis-

tintos como o do processo de Barcarena, é 
importante que seja elaborada uma análise 
situacional e de contexto e um diagnóstico 
sobre a realidade local e regional. 

“Em um processo como este é importante que se faça uma leitura/diag-
nóstico do contexto sociopolítico do município”. (Maura Moraes – IEB) 

“A iniciativa de Barcarena é importante porque pode trazer para a re-
gião elementos importantes das novas dinâmicas regionais (expansão do 
capital privado)”. (Guilherme Carvalho – Colaborador do IEB)



79

Fortalecimento Institucional e Criação de Espaço Público:
Sistematização da Experiência em Barcarena, Pará

• Articulações institucionais da socie-
dade civil

Além da mobilização e atuação con-
junta é muito importante que as organiza-
ções da sociedade civil acessem e se arti-
culem com os órgãos públicos (Ministério 
Público, secretarias municipais, ministérios 

federais, institutos de pesquisa, SPU etc.), 
as empresas e organizações supra locais. Ex-
pandir as relações institucionais para além 
dos seus pares é um passo importante na vi-
sibilidade dos seus problemas, na busca por 
apoios e constituição de parcerias, e na rei-
vindicação de seus direitos.

“O movimento me deu oportunidade de ter contato com promotores, pes-
quisadores, técnicos que têm informação a repassar e, com isso, fui formando 
o meu pensamento”. (Rosemiro da Conceição dos Santos – Associação dos 
Amigos do Bairro Industrial)

“Tem que se unir como está acontecendo hoje. A sociedade civil, hoje, não 
está fragmentada. Temos que ter organização e o IEB contribuiu muito 
com isso”. (Ângela Maria Vieira Santiago – Centro Comunitário de 
Vila Nova Itupanema)

“Foi importante para a população ter a chance de saber e chegar até o 
IEC”. (Marcelo Lima – Instituto Evandro Chagas)

Além das articulações institucionais 
no município, região e estado, é importante 
que a sociedade civil estabeleça contatos com 
organismos e movimentos de atuação nacio-
nal, como o Ibase, IEB, Fase, Rede Justiça 
nos Trilhos, entre outros, como ocorreu nesse 
caso de Barcarena. Também é importante es-
tabelecer contatos com organismos interna-

cionais, como a AIN, o Ministério da Indús-
tria e Comércio Norueguês, pois isso amplia 
a capacidade na obtenção de informações, dá 
visibilidade aos movimentos locais e amplia 
a escala do movimento ao estabelecer víncu-
los e possibilidades de diálogo que talvez não 
fossem possíveis ou poderiam ser muito mo-
rosos se tratadas apenas no âmbito local.
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• Fortalecimento	 organizacional	 e	
institucional

Para garantir que os debates e nego-
ciações entre os distintos setores da socie-
dade ocorram de forma mais equilibrada e 
igualitária, é fundamental que os membros 
das organizações da sociedade civil, geral-

“É importante tanto para a AIN como para os grupos locais saberem 
que estão contando uns com os outros”.  (Arne Dale – Ajuda da Igreja 
Norueguesa)

“Tem questões que não se resolverão somente no âmbito de Barcarena, 
daí a necessidade de intervir desde o local até o internacional. O processo 
de Barcarena tem que se dar articulado às questões mais amplas”. (Gui-
lherme Carvalho – Colaborador do IEB) 

“É importante utilizar-se das forças do movimento global, envolvendo des-
de os atores locais até os internacionais. Isso expande a informação e dá visi-
bilidade ao que está ocorrendo”. (Ciro Torres – Consultor do IEB)

mente pessoas com menos acesso à infor-
mação, sejam informados e municiados de 
conhecimentos. Dessa forma, teriam opor-
tunidade de participar ativamente e efeti-
vamente dos debates públicos e de dialogar 
com os outros setores no mesmo nível de 
entendimento.  
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“Foi importante ter o conhecimento técnico, porque já tínhamos o conhe-
cimento do contexto político. São importantes as informações sobre o or-
çamento público. Esse processo mudou minha vida. Eu era agricultora 
rural e virei líder comunitária porque minha comunidade ficou sem terra. 
Recebi essa formação e agora sei falar com o prefeito, com o vereador, com 
o diretor de empresa”.  (Cleide Maria Góes Monteiro – Associação dos 
Moradores da Comunidade do Acuí)

“As oficinas sobre orçamento público foram muito importantes para en-
tender os caminhos dos recursos públicos. Podemos sentar e discutir com o 
gestor público, pois sabemos quais são os valores”. (Rosemiro da Concei-
ção dos Santos – Associação dos Amigos do Bairro Industrial)

“Eu atuava com um grupo de entidades que eram ligadas ao Partido dos 
Trabalhadores e compartilhavam da mesma matriz ideológica. Com o 
projeto conseguimos uma participação mais plural (diferentes religiões, 
partidos) que tem as diferenças e problemas, mas conseguimos conviver”. 
(Walmir Bastos de Souza – Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Estado do Pará)

“Temos que perseverar se queremos ter êxito, como no caso do TAC. Te-
mos que insistir. Tudo se conquista com luta e persistência e tendo metas 
e objetivos definidos. E ter paciência também porque tudo requer tempo, 
a exemplo do processo de formação que é lento”. (Cleide Maria Góes 
Monteiro – Associação dos Moradores da Comunidade do Acuí)

“É preciso capacitar mais ainda a sociedade civil. O jogo é desigual. A 
empresa tem grande poder e as lideranças comunitárias pouco”. (Arne 
Dale – Ajuda da Igreja Norueguesa) 
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Quando se prevê atuar com o forta-
lecimento da sociedade civil é necessário 
que haja um equilíbrio na intensidade e 
complementaridade entre as ações de for-
talecimento organizacional (elaboração de 
projetos, captação de recursos, regulariza-
ção das organizações) e de fortalecimento 
institucional (articulações institucionais, 
formação temática, mobilizações) para que 
as organizações se fortaleçam internamen-
te, tenham capacidade de atuar de forma 
articulada aos movimentos sociais locais 
e a outros movimentos, e adquiram inde-
pendência e autonomia para serem prota-
gonistas nos processos de desenvolvimento 
local e regional. E, para que isso ocorra é 
fundamental que essas organizações atuem 
de forma articulada e afinada, buscando re-

solver internamente suas diferenças, iden-
tificando quais são os interesses comuns 
e como eles serão tratados com os outros 
setores que atuam no município. E, ainda, 
tenham capacidade de mobilização perma-
nente com suas bases para fomentar a par-
ticipação das famílias.  

Tanto a comunicação entre as orga-
nizações locais como a divulgação para os 
órgãos públicos, empresas e outros movi-
mentos que estão envolvidos em processos 
similares, é de fundamental importância 
para dar visibilidade às ações e ao acúmulo 
de conhecimento adquirido. Diversos são os 
instrumentos para essa divulgação – bole-
tins, vídeos, veiculação de artigos e matérias 
em mídia digital, jornais e revistas, progra-
mas de rádio etc.

“Precisamos de um processo metodológico que dê conta de ar-
ticular e equilibrar as ações de fortalecimento organizacional 
das organizações da sociedade civil, às quais nos dedicamos por 
um tempo longo, com as ações de fortalecimento institucional”.  
(Maura Moraes – IEB)

Só organizados e tendo em mente os objetivos e o planejamen-
to a serem alcançados é que avançamos. Lutar de forma indivi-
dualizada não consegue-se nada. Ainda não chegamos a 5% do 
que pretendemos e desejamos. Mas estamos no caminho certo”.  
(Maria Lindalva Melo dos Santos – Associação de Mulheres do Campo 
e da Cidade de Barcarena)
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“O processo confirmou que cada vez mais o diálogo é o caminho e que é 
possível se relacionar com respeito”.  (Elena Brito – Empresa Albras)

“Que o diálogo é importante, sempre soubemos e sempre fizemos. É uma 
forma diferente. Pode ser bom”. (Rosangela Goulart – Empresa Alu-
norte)

“Não é possível desconsiderar a iniciativa de construir um diálogo en-
volvendo os diferentes (empresas, sociedade civil, poder público.). É 
preciso estar aberto para o diálogo intersetorial e estar preparado para 
apresentar propostas”. (Guilherme Carvalho – Colaborador do IEB)

• Mudanças	nas	relações	envolvendo	
sociedade civil e empresas

A explicitação das posições e a luta 
por direitos são importantes nos processos 
que envolvem conflitos de interesses, como 

ocorre em casos que compreendem a ativi-
dade industrial e a ocupação humana. Mas 
é preciso ter em vista o diálogo para que os 
problemas sejam enfrentados de frente e as 
soluções construídas coletivamente.

Para que esse diálogo ocorra, os di-
ferentes setores envolvidos (empresa, so-
ciedade civil, poder público) têm que estar 
abertos, aptos e dispostos a colocar seus in-
teresses na mesa de negociação, estar prepa-

rados para as divergências e os entendimen-
tos e, principalmente, disponíveis a ouvir as 
outras partes envolvidas. Se isso ocorrer, as 
práticas assistencialistas e as posturas hostis 
tendem a desaparecer.
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“É um movimento novo, inclusive para a empresa, que implica  cau-
tela”. (Silvia Mara Martins Cunha – Companhia de Alumina do 
Pará)

“Trabalhar sempre com a verdade, olhando nos olhos, ou seja, as rela-
ções interpessoais podem desmistificar conceitos, boatos e situações”. (Ciro 
Torres – Consultor do IEB)

“Temos que buscar os resultados de forma coletiva. Tem pontos em que 
vamos convergir e outros em que vamos divergir, já que as culturas 
(movimento social, empresas, poder público) são diferentes”. (Maria 
Lindalva Melo dos Santos – Associação de Mulheres do Campo e da 
Cidade de Barcarena)

“Não chegamos mais com o pires na mão pedindo, e as empresas já não 
nos vêem com o pires. Até o setor público começa a ver isso”. (Ieda do 
socorro Andrade – Associação dos Moradores do Bairro do Murucupi)
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• Construção de espaço público de 
debate e governança em Barcarena

O estabelecimento do diálogo com a 
perspectiva de debater o desenvolvimento 
sustentável de Barcarena dependerá de uma 
instância que contemple os diferentes seto-
res que atuam no município e na qual todos 
estejam de acordo com as regras e sua ope-
racionalidade. A experiência de Barcarena 

“Em alguns momentos pode haver conflitos de interesses. O IEB 
como elemento externo e o Ministério Público podem colaborar nesses 
momentos”. (Cesar Vasconcelos – Empresa Hydro)

“O processo mostrou que é possível mudar”. (Arne Dale – Ajuda da 
Igreja Norueguesa)

“O Fórum tem que atuar com questões estruturantes. Ampliar a par-
ticipação, incluir outros atores, setor econômico e público que estão 
investindo em Barcarena”. ( Josinaldo Aleixo – Consultor do IEB)

demonstra que esse é um processo moroso, 
por isso é necessário que todos os atores en-
volvidos estejam aptos e dispostos a partici-
par. Daí a necessidade de ir superando eta-
pas – mobilização e preparação da sociedade 
civil; articulação institucional; sensibilização 
e aproximação envolvendo empresas, poder 
público e sociedade civil; acordos de adesão; 
definição de normas de funcionamento.



86

Fortalecimento Institucional e Criação de Espaço Público:
Sistematização da Experiência em Barcarena, Pará

É necessário que os projetos futuros – 
como, por exemplo, a expansão da atividade 
industrial em Barcarena – sejam debatidos 
e que as diferentes perspectivas sobre essas 
expansões sejam colocadas na mesa do diá-
logo considerando os aspectos econômicos, 
sociais e ambientais.

Outra etapa importante é a definição 
de um planejamento que contemple um 
marco lógico, a definição de uma linha de 
base e a construção de indicadores de sus-
tentabilidade socioambiental. Com esses 
instrumentos os atores envolvidos podem 
monitorar o processo e o alcance dos objeti-
vos pretendidos pelo grupo. 

Romper com os padrões tradicionais 
das relações institucionais requer serie-

dade e cautela. O novo traz insegurança, 
mas também permite vislumbrar mudan-
ças. Esses sentimentos e procedimentos 
imprimem uma participação gradual e 
lenta, mas crescente, à medida que a pro-
posta de um Fórum público vai fazendo 
sentido e ganhando credibilidade com os 
envolvidos.

Mas a participação da sociedade 
não pode se limitar a apenas uma ins-
tância de governança, como o Fórum In-
tersetorial que está sendo proposto para 
Barcarena. É importante combinar dife-
rentes modalidades de participação e de 
controle social, como plebiscitos, audi-
ências e consultas públicas, assembleias, 
entre outras.

“O Fórum tem que lidar com as complexidades e as mudanças previstas 
para a região (ampliação do distrito industrial, entrada de novas cor-
porações)”. 

“É preciso ter/construir indicadores de sustentabilidade socioambientais 
e construir um marco lógico e monitorar esses processos”. (Guilherme 
Carvalho – Colaborador do IEB)

“Seria interessante resgatar outras iniciativas similares no Brasil 
ou fora do país, que possam orientar o que deve e o que não deve ser 
feito”. (Cesar Vasconcelos –Empresa Hydro)
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“O Fórum intersetorial pode ser uma saída, mas tem que colocar outras 
pessoas/lideranças”. (Laura Kozak – Associação Empresarial de Bar-
carena)

“Se a sociedade civil e as empresas conseguem estabelecer o Fórum, isso 
tem um impacto político e os políticos sabem que é um lócus importante 
e isso pode atrair o poder público para dentro do Fórum”. (Arne Dale – 
Ajuda da Igreja Norueguesa) 

“É possível fazer diferente”. (Ciro Torres – Consultor do IEB)

“À medida que os benefícios forem ocorrendo com uma gestão pública 
bem estruturada, todos ganham, incluindo as empresas, pois os seus in-
vestimentos se tornam muito mais sustentáveis”. (Cesar Vasconcelos – 
Empresa Hydro) 
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Considerações Finais

Não há dúvida de que o processo 
ocorrido em Barcarena e registrado nesta 
publicação traz uma série de inovações, a 
começar pela forma como o Ministério Pú-
blico Estadual do Estado do Pará conduziu 
a instituição do Termo de Ajustamento de 
Conduta para tratar do acidente provocado 
pela empresa Imerys em 2007. Ao definir o 
fortalecimento da sociedade civil de Barca-
rena como uma das prioridades do TAC, o 
MPE rompeu com uma prática vigente do 
Estado que, por meio de TACs, busca repa-
rar danos causados sem, contudo, interferir 
nas causas e nem nas condições que deter-
minam novas incidências.

A experiência e competência do IEB 
em processos de fortalecimento institucio-
nal e de construção de espaços públicos so-
cioambientais foram determinantes na ge-
ração de uma base social com capacidade de 

apoiar a constituição de um Fórum público 
de governança em Barcarena. A forma como 
essa instância está se configurando, ou seja, 
buscando envolver os diferentes setores do 
município, deve torná-la uma arena privile-
giada de debate e de planejamento de ações 
estruturantes que colaborem com a solução 
dos problemas existentes no município.  

A inovação do processo de fortale-
cimento da sociedade civil ocorreu com a 
complementaridade entre as ações de forma-
ção – realização de cursos, oficinas e inter-
câmbios – e a aproximação das lideranças lo-
cais com movimentos de outras regiões, com 
organizações que atuam no âmbito nacional 
e internacional e com o MPE do Pará. Um 
resultado importante dessa abordagem foi a 
ampliação dos conhecimentos das lideranças 
em temas relacionados com a gestão pública 
(orçamento público, responsabilidade social, 
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legislação ambiental), o que determinou 
uma maior qualificação da participação des-
sas lideranças em espaços públicos (conse-
lhos, câmaras setoriais). 

Outro produto importante do for-
talecimento da sociedade civil promovido 
pelo IEB que tem colaborado para que as 
lideranças estejam mais capazes e aptas ao 
debate é a redução das desigualdades nas re-
lações de diálogo envolvendo organizações 
populares, empresas e órgãos públicos. Isto 
pode conferir mudanças de posturas políti-
cas historicamente estabelecidas no âmbito 
do conflito e do oportunismo e gerar no-
vas formas de relação. Esta também é uma 
inovação, pois o processo de Barcarena já 
conseguiu aproximar atores que nos últimos 
trinta anos estiveram em posições opostas. 

A adesão de organizações da socie-
dade civil, do principal grupo econômico 

atuando no município e do poder público 
local à iniciativa de construir um espaço de 
diálogo demonstra o interesse desses ato-
res em estar no mesmo espaço debatendo 
sobre o município. Ainda permanece a ne-
cessidade de ampliar a participação da so-
ciedade civil e das empresas para que todos 
ocupem seus assentos e passem a pensar em 
uma nova Barcarena.

A experiência de Barcarena demons-
tra que esse não é um movimento rápido e 
muito menos fácil, visto que foram neces-
sários quatro anos para que as pessoas se 
aproximassem da “mesa”. Os depoimentos 
dos envolvidos aqui relatados indicam que 
é preciso ter muita disposição, respeito e 
determinação e, acima de tudo, que os in-
teresses individuais e corporativos não se 
sobreponham aos direitos e às necessida-
des coletivas.
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Realização

Apoio

“A Hydro tem uma longa tradição de dialogar e interagir com as sociedades 
onde a empresa realiza suas atividades. Considerando nossa missão corporativa, re-
lacionada à criação de uma sociedade mais viável através das atividades industriais 
que desenvolvemos, é importante existir uma plataforma adequada para interagir 
com as comunidades que nos cercam, já que comunicação e entendimento mútuo 
são bases para relacionamentos positivos e frutíferos. O Fórum Intersetorial en-
volvendo a sociedade local, instituições, autoridades e empresas de Barcarena tem 
esse potencial de ser a arena onde as diferentes partes interessadas, os stakeholders, 
podem apresentar suas diferentes perspectivas e crescer juntos no entendimento do 
papel que cada um possui naquele contexto, e nas oportunidades de contribuir para 
o desenvolvimento local.

Uma vez que nenhum ator é capaz de conduzir sozinho ações efetivas para supe-
rar os diferentes desafios do município, é importante reunir todas as partes interessa-
das relevantes num Fórum, de forma a construir confiança, compartilhar preocupa-
ções e identificar oportunidades de melhorias e cooperação.

Todos nós, interessados no desenvolvimento e na sustentabilidade de Barcarena, 
devemos ser sensíveis à oportunidade que temos com o estabelecimento do Fórum. 
Esperamos que cada participante possa aproveitar a iniciativa de forma madura e 
contribuir com experiência, competência e boa vontade. Ao fazermos isso, vamos 
reforçar nosso compromisso com uma sociedade mais sustentável e assumir nosso 
papel como parceiros ativos na busca dos resultados positivos que todos desejamos”.

Johnny Undeli
Vice-Presidente Executivo Hydro
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