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Belem 



A mundialização... Na Amazônia 

brasileira 
 

 Mundialização e homogeneização dos 

modos de vida 

 Os impactos espaciais da mundialização 

são diferentes dentro de um pequeno 

território, porque os processos sociais e a 

logica do uso da terra são específicos 



Amazonia das estradas 

Amazonia dos rios  



27.206 habitantes, 18.279 cidade,  8.452 no meio rural 

870,81 Km² 

31,24  Hab/Km² 



Uma margem:  

- Localização, barragem, crise pimenta do reino (maior produtor em 78) na terra firme. 

- Uma situação ainda mas difícil nas ilhas e nas comunidades Quilombolas (nas ilhas ) 

- Urbanização, êxodo rural, 



A mundialização 
 Normas  e modelos 
◦ Combate contra a pobreza : bolsas, infraestruturas 

 Energia : 1998 na cidade, 2009 nas comunidades ; celular, 2006 

◦ Proteção povos indígenas e tradicionais (Quilombolas) 

◦ Governança e participação 

◦ Normas ambientais : agricultura sem fogo 

◦ Csqs : melhoramento do bem-estar e criação de espaços 
públicos 

 Oferta de bens e serviços 
◦ Supermercados e bancos (creditos) 

◦ Csqs : Mudanças do padrão de consumo e homogenização 

 Capital financeiro mundial e mercado internacional 
◦ Csqs : mudou o padrão de produção  

◦ Apropriação dos recursos (terra) e valorização de recursos 
específicos 

 
 

 

 





Na terra firme : a palma e o capital 

financeiro português (Galpe) 

 

Muitos problemas : 

Assimetria nos contratos, poluição, concentração de terras, 

a perda de autonomia dos agricultores familiares 



Farinha de 
mandioca e 
qualidade 

 

 

Pimenta do 

reino...que volta 



Nas ilhas : a borracha natural (de 

várzea)  

A empresa Michelin, 80 T 



Cacau natural: 
Cargil mas potencial 

na qualidade (França) 

Açai:  
Produção importante 



Os projetos dos atores 

 

 A dominância do projeto da palma 

 Fraqueza dos projetos locais por falta de 

organização dos agricultores e de uma 

visão do desenvolvimento do territorio 

 As condições fracas da governança local e 

territorial 

 Mas mudanças estão acontecendo... 



CONCLUSOES 

 

 Mundialização e homogeneização dos modos de vida 

 Inversão espaciais dos processos produtivos 
◦ Antes, as condições nas ilhas e nas regiões quilombolas 

eram mais difíceis que na terra firme 

◦ Hoje, é o contrario (cidade e palma) 

 Os impactos da mundialização são diferentes segundo 
as categorias espaciais  

   e sociais definidas 

 Os fluxos internos  

   e externos ao território 

   mudam 

 Desafio de um  

   ordenamento  

   territorial integrado, 

   multi-escalar e  

   participativo 



Gracias 

 


