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INTRODUÇÃO 

O Porto de Lajes, empreendimento a ser construído sob a responsabilidade da empresa 

Log-in Logística Intermodal, localizado nas proximidades do Encontro das Águas e  comunidades do lago do 

Aleixo, mobiliza toda a comunidade despertou a opinião publica de Manaus, e principalmente dos moradores 

da Colônia Antonio Aleixo, que estão contra a construção do empreendimento. 

A obra tem como objetivo servir como porto de escoamento da produção do Pólo 

Industrial de Manaus, e desta forma, servir como logística para a exportação dos produtos lá produzidos. 

Diante da possibilidade da execução da obra, moradores do bairro 11 de Maio, 

conhecido como Colônia Antonio Aleixo, se mobilizaram na tentativa de parar a obra, pois sua execução irá 

causar impactos ambientais sérios e irreversíveis no que se pode considerar um dos mais belos e 

conhecidos patrimônio Amazônico, o encontro das águas.  

Além disto, será afetada a atividade de pesca artesanal na área, realizada pelos 

moradores, o deslocamento dos ribeirinhos, que usam a área para transporte, e toda a qualidade de vida dos 

moradores do bairro.  

Os moradores contaram com um importante aliado na divulgação deste movimento, a 

mídia, que através da TV, jornais, sites da internet e publicações, conseguiram mobilizar diversos parceiros 

na luta. 

Para Paulo Marques (2010, p. 54):  

 

Em relação ao espaço, o movimento ambientalista chama atenção para a ação 

local, buscando o resgate da participação social. Por outro lado, as novas 

tecnologias da comunicação são utilizadas pelo movimento ambientalista, que 

assume um papel de vanguarda dentro dos movimentos sociais na mobilização e 

articulação de ações em rede, principalmente com auxílio da Internet. Com o 

ciberativismo, propicia o favorecimento de ações locais a partir de discussões 

globais, bem como abre possibilidades de grupos locais agirem globalmente. 

 

 

Com a divulgação na mídia, diversos professores, pesquisadores, artistas e escritores 

locais engajaram-se nesta luta, e juntamente com a comunidade, estão buscando meios de impedir que a 

obra seja executada. 

Conforme Touraine (2009, p. 168):  
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O sujeito realmente não existe a não ser se for capaz de viver a tensão entre a 

pertença a grupos e à história, e a consciência de si. [...] o sujeito é o movimento 

pelo qual buscamos nosso caminho em direção a nós mesmos em meio à 

desordem e à confusão das situações sociais, das ideologias e dos discursos. 

 

Neste movimento, está a frente moradores do Lago do Aleixo sob a direção do 

Movimento de Reintegração dos Hansenianos (MORHAN), que junto com diversos parceiros,  formaram o 

Comitê Gestor da Comunidade Colônia Antonio Aleixo. A população local, fundou o movimento "SOS 

Encontro das Águas" que possui diversas instituições participantes, como a Amigos de Manaus, a 

Associação Cultural Ambiental e Tecnológica, WOMARÃ, Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, 

Associação de moradores da Colônia Antônio Aleixo, Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de 

Manaus, Núcleo de Cultura Política do Amazonas - NCPAM/UFAM, Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, 

Centro Social e Educacional do Lago do Aleixo, Associação Jesus Gonçalves, Associação Beneficente dos 

Locutores Autônomos de Manaus e Grupo de Mobilização dos Estudantes do INPA.  

No caso do NCEPAM (2009), o núcleo defende que: 

 

O Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões é uma das maravilhas naturais 

da Amazônia, do Brasil e do mundo. Este ícone é reconhecido como patrimônio 

local da humanidade, devendo ser preservado para que os povos da Amazônia no 

presente e no futuro desfrutem das riquezas naturais e humanas dessa paisagem. 

Este patrimônio é protegido pela Constituição Federal e pela Constituição do 

Estado do Amazonas por ser um Bem cultural paisagístico e simbólico, 

representativo da Amazônia e de seus povos. 

 

 

Neste sentido, este trabalho tem como objeto de estudo, os movimentos sociais em 

torno da questão do Porto de Lajes, de modo a demonstrar como a articulação de moradores pode mudar 

uma realidade local. 

Este estudo se justifica pela necessidade de compreender como os moradores são 

capazes de se organizarem e se articulares para a mudança social de uma comunidade, de um bairro, e 

lutarem de modo intensivo para a conservação do patrimônio natural do estado, que é o encontro das águas. 
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OBJETIVOS  

Objetivo geral: Analisar a organização destes movimentos e sua influencia na mudança 

da obra.  

Objetivos específicos: descrever a formação dos movimentos sociais, a partir da 

possibilidade da construção do Porto de Lajes e Analisar as formas de articulação destes movimentos e seus 

resultados atuais. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa está inserida na linha de pesquisa “Dinâmicas 

Socioambientais”, tem como método de abordagem, o método fenomenológico e se configura em pesquisa 

qualitativa. 

Como método de procedimento, usaremos o estudo de caso, a partir da realidade de 

duas comunidades, que tem como elemento comum, sua localização na área de faixa do Gasoduto Coari-

Manaus. Como técnicas de pesquisa, utilizamos: Pesquisa bibliográfica e Pesquisa documental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Porto de Lajes é uma triste realidade que ronda e ameaça o cotidiano dos moradores 

do Lago do Aleixo, este, situado a margem esquerda do rio Amazonas, em frente ao Encontro das Águas, a 

poucos minutos do centro de Manaus, com acesso fluvial e terrestre. 

Conforme o que cita a MOÇÃO DE APOIO À CRIAÇÃO DA UNIDADE DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL ENCONTRO DAS ÁGUAS E DO TOMBAMENTO DA REGIÃO DO 

ENCONTRO DAS ÁGUAS COMO PARTRIMONIO DA HUMANIDADE, publicada pelo movimento SOS Encontro 

das Águas (2010) O Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões, forma o rio Amazonas e se constitui em 

uma das maravilhas naturais do Brasil, devido a isto, deve ser preservado para que as gerações futuras 

possam desfrutar deste símbolo maior da natureza e dos povos Amazônidas. 

O documento, expressa ainda a revolta da população, pois mesmo diante da 

importância ecológica e cultural do Encontro das Águas, a empresa Log-In Intermodal pretende construir 

nesta região o super-terminal portuário intitulado “Porto das Lages” que causará imensos impactos 

socioambientais à região.  

Este empreendimento, para os moradores, irá degradar paisagisticamente o principal 

cenário turístico da região Amazônica que é o Encontro das Águas, e ainda, destruir diversos sítios 

arqueológicos e históricos do Encontro das Águas onde se instalaram os primeiros núcleos indígenas na 

região e onde se iniciou o povoamento da cidade de Manaus. 
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Este empreendimento, como expresso na moção, irá degradar o belíssimo sítio 

geológico Ponta das Lajes, constituído por uma raríssima falésia e um imenso afloramento de laje arenítica 

situado nas margens do Encontro das Águas, e que foi declarado Patrimônio Geológico Brasileiro.  

A obra, como continua o texto, irá provocar assoreamento e poluir, quimicamente e 

biologicamente os recursos hídricos locais, afetando diretamente a qualidade da água na estação de 

captação que está sendo construída pelo governo do Estado do Amazonas para abastecer 500 mil pessoas 

da zona leste de Manaus. Colocará em risco a grande biodiversidade e o grande centro de reprodução 

aquática que é o Encontro das Águas, impactando os recursos pesqueiros. Esta construção irá influenciar o 

ecossistema do lago do Aleixo e a bela área de pesca e lazer da população manauara e da histórica Colônia 

Antônio Aleixo, comunidade originada pelo antigo Hospital Colônia para pessoas atingidas pela hanseníase. 

O referido lago, é de grande beleza, e é separado do rio Amazonas por uma estreita faixa 

de várzea arborizada, (mata siliar). Atualmente, sua situação ambiental demonstra que está com um alto 

grau de assoreamento e bastante contaminado, devido a fábricas e construções que foram e são ainda, 

realizadas na área. 

Marcio Souza 2009. 

 

Imaginem a nossa cidade sem o espetáculo do encontro das águas! Pois é o que 

pode acontecer se a nossa sociedade desistir da luta contra a construção do 

Porto das Lajes, que servirá para receber grandes embarcações e navios tanques. 

O projeto promete ainda mais rapidez nos negócios transnacionais e mais lucros 

para os acionistas de tais empresas.  

 

Diversos movimentos foram realizados no sentido de mobilizar a opinião pública para o 

caso do porto de Lajes. O Ministério Púbico Federal sob a PORTARIA Nº. 063/2008, instaurou uma 

investigação apurar a regularidade ambiental do empreendimento denominado Porto das Lajes, localizado no 

Encontro das Águas (Rio Negro e Rio Solimões). E determinou que diversos órgãos ambientais verificassem 

as denuncias dos comunitários, a fim de identificar os aspectos reivindicados quanto aos possíveis danos 

ambientais que a obra causaria. 

Em março de 2009, no Dia Mundial da Água, o movimento SOS Encontro das Águas 

realizou um importante protesto contra a construção do Porto das Lajes. O movimento, denominado de III 

Caravana das Águas, teve o apoio do Sindicato dos Pescadores de Manaus que ofereceu três barcos para os 

militantes e simpatizantes da causa. O Partido Verde também apoiou a luta da comunidade do entorno do 

lago do Aleixo. 

Neste evento, várias manifestações da sociedade civil organizada aconteceram no 

Mirante das Lajes e a caravana seguiu até o flutuante 11 de maio, na beira do lago do Aleixo, e de lá foi até o 
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Encontro das Águas, onde foram depositadas flores brancas em homenagem a um dos maiores símbolos da 

cultura amazonense. O objetivo era lutar pelo tombamento do Encontro das Águas e sensibilizar as 

autoridades para a criação de um parque ecológico que irá fazer com que se conserve o ecossistema do lago 

do Aleixo, que ao longo da historia, foi sempre uma importante fonte de alimentação da população residente 

na antiga Colônia Antônio Aleixo. 

 

 
Foto 05: SOS Encontro das Águas (Rogelio Casado - Manaus-Am, 22.03.2009) 

 

Neste dia, três barcos levaram os militantes e simpatizantes da causa até o Encontro 

das Águas, e mais de 80 pessoas participaram ativamente. 

Atualmente, mais de 300 pessoas estão oficialmente cadastradas no movimento SOS 

Encontro das águas. Estas pessoas que atuam diretamente no movimento. A capacidade deste grupo em 

mobilizar os órgãos citados, e usar a mídia para divulgar o movimento, fez com que o IPHAM (Instituto do 

patrimônio Histórico do Amazonas), viabilizasse a proposta de tombamento do local, como patrimônio 

natural, e assim, conseguissem se fazer ouvir. 

Para Amam apud Machado (1987, p. 31):  

 

Há dois sentidos de participação tomando como ponto de partida a existência de 

um sistema social concentrador da propriedade, da renda e do poder em mãos da 

minoria, por um lado, a participação social é concebida e implementada tendo em 

vista a distribuição dos bens sociais, como trabalho, educação, saúde e 

destinando-se exclusivamente às classes excluídas dos meios de produção, do 

consumo, e do poder de decisão da sociedade. Neste sentido, a participação 

assume um caráter corretivo do sistema social, pretendendo-se que ela propicie 

o acesso destas classes aos bens previamente garantidos ás classes 

dominantes, pela estrutura vigente na sociedade. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_TrB06CGAm5M/SchI9kRTH-I/AAAAAAAAIVs/0goISvJ5TU0/s1600-h/P1030259.JPG
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A participação comunitária demonstrou ser, ao longo da história, um importante 

caminho para construir uma sociedade mais democrática e mais igualitária, e esta participação, passa a ser 

instrumento de garantia de direitos destes moradores das comunidades rurais, e ao seu acesso aos bens 

coletivos e políticas de desenvolvimento. 

 

CONCLUSÕES  

Os movimentos sociais nem sempre conseguem alcançar seus objetivos, devido a 

inexperiência dos envolvidos, ou ainda, pela falta de organização das pessoas. Em relação ao movimento 

SOS Porto de Lajes, que representa a união dos moradores do Lago do Aleixo e do Bairro 11 de Maio, vemos 

o quanto os moradores amadureceram sua luta, através da organização e articulação com outros órgãos. 

Vemos que a obra parou por conta destes movimentos, e a voz do povo, foi ouvida pelas 

autoridades. O apoio da Igreja Católica foi crucial para que este movimento alcançasse sucesso, o apoio dos 

padres Orlando e Geraldo, tem sido importantíssimo para a orientação deste movimento. Principalmente, no 

direcionamento da forma como deve organizar o trabalho.  

Spink (1996, p. 188)  

 

Se a organização enquanto um todo não é mais que um rastro da atividade que já 

passou, uma sombra pálida de um fenômeno multimensional que desaparece 

quando a luz é acesa, segue que estes empreendimentos diversos de todos os 

tipos funcionam não porque as pessoas são administradas e direcionadas, mas 

porque a concentração de processos que seus cotidianos representam serve de 

imã para o uso das caixas coletivas de ferramentas organizativas mundanas 

desenvolvidas ao longo da história social.  

 

Diante da realidade destas pessoas, vemos que mesmo com muitas dificuldades 

enfrentadas, muita coisa foi feita, e muito se evoluiu para o bem comum, para a conservação ambiental, e 

principalmente, para a conscientização popular. Estas iniciativas são importantes, pois demonstram que as 

pessoas têm capacidade de modificar sua realidade, de construir uma nova historia, e assim, transformar 

seu futuro. 
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