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10.2.3.2.3 Meio Socioeconômico
Os Quadros 10.2.3.2.3/01 a 10.2.3.2.3/14 a seguir apresentam sinteticamente a
matriz de Avaliação dos Impactos identificados como relevantes atinentes ao Meio
Socioeconômico. Para facilitar a associação entre os Aspectos Ambientais atinentes
ao Meio Socioeconômico em avaliação e a respectiva avaliação de impacto, e
considerando a quantidade de impactos identificados no âmbito das análises
socioeconômicas (76 impactos) optou-se neste item, diferentemente do adotado nos
outros meios, apresentar para a descrição dos impactos no contexto de cada Aspecto
Ambiental, quais sejam:
-

Demografia,

-

Atividade Produtiva,

-

Uso do Solo e Organização Físico Territorial,

-

Infraestrutura, Saneamento, Comunicação e Transporte,

-

Saúde (Equipamentos),

-

Saúde Pública, Educação,

-

Segurança e Assistência Social,

-

Condições de Vida,

-

Organização Social,

-

Patrimônio Histórico Cultural e Paisagístico,

-

Patrimônio Arqueológico,

-

Recursos Naturais (Pesca, Extração Mineral e Vegetal), e

-

Administração e Finanças Públicas

10.2.3.2.3.1

Demografia
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Quadro 10.2.3.2.3/01 Matriz de Avaliação de Impactos de Demografia
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A implantação do AHE São Luiz do Tapajós implicará em Atração de População para a
região em que será instalado o empreendimento com respectiva alteração da base
populacional dos municípios integrantes de sua Área de Influência Indireta – Itaituba e
Trairão - especialmente nas sedes desses municípios e em diversas nucleações situadas
nesses municípios e integrantes da Área de Influência Direta.
Para prospectar a quantidade de pessoas potencialmente atraídas para essas localidades
foi elaborado um estudo de Projeção de População, que se encontra integralmente
apresentado anexo no Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais). De
acordo com o especificado neste documento, para tanto, foram projetados o impacto
demográfico direto, indireto e do efeito renda devido à construção da hidrelétrica nos
municípios de Trairão e Itaituba. Adicionalmente foi calculado também a atração de
população para a região decorrente da implantação de corredor de exportação de grãos
pelos novos portos em instalação no distrito de Miritituba, situado na margem direita do rio
Tapajós, no município de Itatituba, com o objetivo de avaliar a sinergia entre os mesmos e o
empreendimento objeto do presente EIA.
O Gráfico 10.2.3.2.3.1/01 representa o histograma de mão de obra previsto para as obras
do AHE São Luiz do Tapajós que é apresentado no Quadro 10.2.3.2.3.1/01.
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Gráfico 16. Suavização do histogram a de m ão-de-obra ocupada
diretam ente na construção das hidrelétricas do Tapajós e inclusão do
pico em julho de 2018, julho/2015 a jul/2026

Ano e m ês

Gráfico 10.2.3.2.3.1/01 - Histograma de mão de obra ocupada diretamente na construção do AHE
São Luiz do Tapajós com suavização da curva e inclusão do pico da obra em julho de 2018.
Fonte – Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais)
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Quadro 10.2.3.2.3.1/01- Histograma de mão de obra diretamente utilizada na construção do AHE São Luiz do Tapajós; julho de 2015 a julho de 2026
Calendário

jul/15

jan/16

jul/16

jan/17

jul/17

jan/18

jul/18

jan/19

jul/19

jan/20

jul/20

jan/21

Empregos diretos

0

400

791

4.054

9.534

12.825

12.434

11.129

10.869

8.912

9.302

7.476

Empregos diretos suavizados

0

400

791

4.054

9.534

12.825

13.478

11.129

10.869

10.086

9.302

7.476

Evolução porcentual (jul/18 = 100)

0,0

3,0

5,9

30,1

70,7

95,2

100,0

82,6

80,6

74,8

69,0

55,5

(continua)

(continuação)
Calendário

jul/21

jan/22

jul/22

jan/23

jul/23

jan/24

jul/24

jan/25

jul/25

jan/26

jul/26

Empregos diretos

5.649

5.649

4.344

3.040

2.388

430

430

430

430

430

430

Empregos diretos suavizados

6.563

5.649

4.344

3.040

2.388

1.409

430

430

430

430

430

Evolução porcentual (jul/18 = 100)

48,7

41,9

32,2

22,6

17,7

10,5

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Fonte – Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).
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A tais informações foram acrescentadas algumas hipóteses elaboradas a partir da
experiência de campo e da projeção de população dos municípios envolvidos,
integrantes do referido documento no Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 –
Anexos Gerais).
Na sequência foram calculados os impactos populacionais indiretos e do Efeito Renda
adequando-se a metodologia desenvolvida por Najberg e Ikeda e adotada pelo
BNDES para calcular o número de empregos gerados a partir de um investimento de
um milhão de Reais para cada setor da economia, às especificidades do
empreendimento em tela, conforme explicitado no referido Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01
(Volume 20 – Anexos Gerais).
A partir de tais adequações metodológicas foi adotada a distribuição de mão de obra
de acordo com o verificado nos estudos de acompanhamento da construção da UHE
Belo Monte1, supondo-se assim que esta distribuição será equivalente aquela que irá
ocorrer no AHE São Luiz do Tapajós. Segundo os estudos da UHE Belo Monte os
mais qualificados, serão trabalhadores vindos de fora dos municípios envolvidos e o
seu total chega a 10%. Dos 90% que restantes, 25% serão não qualificados locais que
terão empregos diretos e os restantes, 65%, serão os não qualificados que terão
empregos diretos.
Conforme apresentado no Quadro 10.2.3.2.3.1/01, dos empregos diretos totais, 1.348
são empregos de trabalhadores qualificados, 10% do total de 13.478, e se suporá que
todos virão de fora dos municípios em estudo (trabalhadores forâneos); 8.761 são
trabalhadores não qualificados também forâneos e 3.370 serão trabalhadores não
qualificados oriundos dos dois municípios afetados diretamente pela construção da
hidrelétrica. Em resumo, 10.109 dos 13.478 trabalhadores diretos serão trabalhadores
forâneos. Supor-se-á também que para cada emprego direto gera-se 0,6 empregos
indiretos, ou seja, 8.087 empregos indiretos, hipótese derivada da metodologia do
BNDES. Supõe-se aqui ainda que 10% destes empregos serão ocupados por
residentes dos municípios em estudo, pelo que 7.278 serão forâneos, cifras indicadas
também no Quadro 10.2.3.2.3.1/02.

1

Dado fornecido pelo Consórcio Construtor da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Ver “Projeção
populacional dos municípios envolvidos na construção da Hidrelétrica de Belo Monte”, estudo de
acompanhamento que está sendo realizado pela mesma equipe do presente estudo demográfico. Note-se
que esses valores oscilam mês a mês, pelo que foram arredondados.
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Quadro 10.2.3.2.3.1/02 - Cálculo dos empregos máximos gerados segundo tipo e qualificação.
Tipo de emprego

Diretos

Indiretos (*)

Empregos máximos diretos

13.478

8.087

Empregos diretos forâneos qualificados (10%)

1.348

Empregos diretos forâneos não qualificados (65%)

8.761

Empregos diretos locais não qualificados (25%)

3.370

Empregos máximos totais forâneos

10.109

7.278

(*) 60% dos empregos diretos (ver explicação no texto)
Fonte: Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).

Adicionalmente, na margem direita do Tapajós, no município de Itaituba - distrito de
Miritituba - estão sendo implantados portos ou “Estações de Transbordo de Carga”
(ETCs), em diferentes estágios de construção, umas em construção e outras ainda em
projeto. Essas estações permitem a interligação rodovia-hidrovia para escoamento de
grãos, principalmente da região médio-norte e norte de Mato Grosso.
A implantação de tais empreendimentos faz supor que haja uma população atraída, ou
seja, um fluxo imigratório positivo para a região. Essa população de imigrantes vem
contratada para a execução das obras das ETCs, manutenção da estrada e a criação
de serviços ao longo da mesma (postos de combustível, restaurantes, pousadas etc.).
Estes portos, empreendimentos privados, serão abastecidos por caminhões que
utilização justamente a rodovia BR 163. Finda a obra, parte dessa população deve
permanecer residindo nos municípios e parte deve emigrar em busca de novas
oportunidades. O Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais)
apresenta o detalhamento da metodologia utilizada para a projeção da população
atraída por tais empreendimentos, cujos resultados encontram-se apresentados no
Quadro 10.2.3.2.3.1/03.
O Quadro 10.2.3.2.3.1/04 apresenta, por fim, o resultado de todas as projeções
realizadas, considerando-se a atração de população devida o AHE São Luiz do
Tapajós e a implantação dos Portos em Miritituba, no pico das obras do AHE em
análise.
Os dados contidos no referido Quadro, indicam que deverão afluir para os municípios
da AII do empreendimento 26.118 pessoas em decorrência do poder de atração de
população do empreendimento em tela. Adicionando-se a estes dados, a atração
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populacional decorrente da implantação do novo eixo de escoamento de grãos do
centro-oeste brasileiro através dos portos a em implantação no distrito de Miritituba,
este número sobe para 28.029 pessoas.
Do total de população atraída pelo AHE São Luiz do Tapajós (26.118 pessoas), 11.687
deverão se instalar no município de Trairão, aumentando em 57% o contingente
populacional do município. Além da sede municipal que deverá sofrer um acréscimo
de 14% de sua base populacional, deverá também receber uma população adicional
em decorrência do empreendimento o distrito de Bela Vista do Caracol, estimando-se
que nesta nucleação sua população deverá ser acrescida em 11%.
Em Itaituba a Atração de População decorrente do empreendimento implicará num
acréscimo de 13% da base populacional do município. Neste caso, a sede municipal
terá um acréscimo de 13% em sua população. Em Itaituba serão significativos também
o impacto de atração de população nos seguintes distritos e nucleações:
-

São Luiz do Tapajós (66% de crescimento da população)
Miritituba(30% de crescimento da população)
Campo Verde (30% de crescimento da população)
Vila Rayol(341% de crescimento da população)

A distribuição espacial desse contingente populacional atraído pelo AHE São Luiz do
Tapajós segundo setores censitários e nucleações da AID, encontra-se representada
na Ilustração 10.2.3.2.3.1/01, a seguir.
O impacto Atração de População foi avaliado como negativo, certo, temporário,
reversível, cumulativo e sinérgico, devendo começar a ocorrer já na etapa de
Planejamento e se estendendo por toda a etapa de Construção, ganhando seu ápice
no ano de 2018, quando se projeta o pico das obras do AHE São Luiz do Tapajós.
Para prevenir e monitorar o impacto e seus efeitos nas localidades/municípios
afetados pelo mesmo propõe-se o Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída, com seus respectivos Programas, quais sejam:
Programa de Suporte a Educação Pública, Programa de Incentivo e Apoio à
Estruturação da Atenção Básica à Saúde, Programa de Suporte à Assistência
Social Municipal e aos Serviços de Segurança Pública, Programa de Suporte à
Infraestrutura Urbana, Programa de Apoio à Administração e Gestão dos
Municípios, Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos
Municípios e o Plano de Relacionamento com a População, em especial o Programa
de Orientação da População Migrante.
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Quadro 10.2.3.2.3.1/03 Cálculo da população atraída (empregos gerados e familiares) pela construção da hidrelétrica e dos portos do Rio Tapajós e da BR163 nos Municípios de Trairão e Itaituba.
Empregos diretos,
indiretos, forâneos e familiares

Ano e mês
jul/13

jan/14

jul/14

jan/15

jul/15

jan/16

jul/16

jan/17

jul/17

jan/18

jul/18

jan/19

jul/19

0

400

791

4.054

9.534

12.825

13.478

11.129

10.869

0,0

3,0

5,9

30,1

70,7

95,2

100,0

82,6

80,6

3. Empregos diretos de forâneos (Tabela 27)

0

300

593

3.041

7.151

9.619

10.109

8.347

8.152

4. Empregos indiretos (Tabela 27)

0

216

427

2.189

5.148

6.926

7.278

6.010

5.869

1. Número de empregos diretos (Tabela 21)
2. Porcentagem com respeito ao pico

5. Porcentagem empregos BR 163 e Portos

5,0

18,6

36,8

63,6

93,2

100,0

96,7

91,0

81,4

70,4

57,1

45,7

38,0

6. Empregos portos e BR 163 (8,92% hidrelétricas, ver
texto)

93

344

681

1.178

1.726

1.851

1.790

1.685

1.507

1.303

1.057

846

704

7. Cônjuges e filhos dos empregados indiretos
(Tabela 28)

59

220

436

754

1.104

1.337

1.447

2.619

4.589

5.709

5.800

4.772

4.582

0

22

43

219

515

693

728

601

587

2.830

3.726

4.300

9.753

18.910

24.249

24.972

20.576

19.894

8. Margem de segurança de 10% dos indiretos (linha
4)
Total de empregos forâneos e famílias (linhas 3,4,6,7 e
8)

152

565

1.117

1.931

continua
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Quadro 10.2.3.2.3.1/03 Cálculo da população atraída (empregos gerados e familiares) pela construção da hidrelétrica e dos portos do Rio Tapajós e da BR163 nos Municípios de Trairão e Itaituba (continuação)

Empregos diretos,
indiretos, forâneos e familiares

% dos que
ficam

Ano e mês
jan/20

jul/20

jan/21

jul/21

jan/22 jul/22 jan/23 jul/23 jan/24 jul/24 jan/25 jul/25 jan/26 jul/26

10.086

9.302

7.476

6.563

5.649

4.344 3.040 2.388 1.409

430

430

430

430

430

2. Porcentagem com respeito ao pico

74,8

69,0

55,5

48,7

41,9

32,2

10,5

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3. Empregos diretos de forâneos (Tabela 27)

7.564

6.977

5.607

4.922

4.237

3.258 2.280 1.791 1.057

505

505

505

505

505

4. Empregos indiretos (Tabela 27)

5.446

5.023

4.037

3.544

3.050

2.346 1.642 1.651 1.660 1.670 1.679 1.689 1.689 1.689 20% do pico

5. Porcentagem empregos BR 163 e Portos

32

30

6. Empregos portos e BR 163 (8,92% hidrelétricas, ver
texto)

592

555

559

562

565

4.213

3.892

3.200

2.854

2.509

545

502

404

354

305

1. Número de empregos diretos (Tabela 21)

7. Cônjuges e filhos dos empregados indiretos
(Tabela 28)
8. Margem de segurança de 10% dos indiretos (linha
4)

569

22,6

572

17,7

575

578

582

585

588

588

588

235

164

146

146

147

148

Fonte: Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).
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30% do pico

2.015 1.522 1.518 1.526 1.535 1.544 1.552 1.552 1.552
149

149

149

Total de empregos forâneos e famílias (linhas 3,4,6,7 e
18.361 16.949 13.806 12.236 10.667 8.422 6.179 5.680 4.968 4.439 4.461 4.483 4.483 4.483
8)
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20% do pico

Quadro 10.2.3.2.3.1/04 - Impacto na população devido à construção das Hidroelétricas e dos Portos em julho de 2018
População
Inercial
(**)

Hidroelétrica

Portos

Total

Hidroelétrica

Portos

Total

Hidroelétrica

Portos

Total

Trairão + Itaituba

129.874

26.118

1.911

28.029

155.992

131.785

157.903

20%

1%

22%

Município de Trairão

20.637

11.687

803

12.490

32.324

21.440

33.127

57%

4%

61%

Trairão - sede (1, 2, 3, 15, 16, 17 e 18)

8.290

1.184

287

1.471

9.474

8.576

9.760

14%

3%

18%

Bela Vista do Caracol (8)

3.573

395

382

777

3.968

3.955

4.350

11%

11%

22%

(4, 5, 14, 21, 24)

6.886

0

96

96

6.886

6.981

6.981

0%

1%

1%

0

10.109

0

10.109

10.109

0

10.109

-

-

-

179

0

38

38

179

217

217

0%

21%

21%

109.237

14.431

1.108

15.539

123.668

110.345

124.776

13%

1%

14%

São Luis do Tapajós (67)

594

395

0

395

989

594

989

66%

0%

66%

Campo Verde (70 e 141)

2.188

658

96

753

2.846

2.283

2.941

30%

4%

34%

Miritituba (61,62,63,137 e 138)

5.230

1.973

478

2.451

7.204

5.708

7.681

38%

9%

47%

(60, 64, 71 e 139)

1.786

0

96

96

1.786

1.881

1.881

0%

5%

5%

116

395

0

395

510

116

510

341%

0%

341%

84.155

11.011

287

11.297

95.165

84.441

95.452

13%

0%

13%

3.513

0

57

57

3.513

3.570

3.570

0%

2%

2%

1.835

0

96

96

1.835

1.930

1.930

0%

5%

5%

Municípios e Distritos

Pimental (9)
Margem Direita - próximo da BR163 (19)
Município de Itaituba

Vila Rayol (108)
Itaituba - Sede (*)
Moraes Almeida (80, 145, 146, 147 e
148)
Margem Direita - próx da BR163 (59, 72,
73, 81, 143)

População Atraida

População com impacto

Diferença %

(*) Itaituba - Sede - Setores Censitários do 1 ao 54 e do 109 ao 136
(**) a população inercial de Pimental pertencente a Trairão foi deslocada para São Luiz do Tapajós e para os setores 65 e 66 que
pertencem a Itaituba
Fonte: Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).
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Previsão da População em Julho/2018

!

Data : Abril/201 4

ILUSTRA ÇÃO 10.2.3.2 .3.1/01

Após a conclusão das obras deverá ocorrer na região um movimento inverso
caracterizado como Reversão do Fluxo Migratório. Isto deverá vir a ocorrer ainda
na etapa de Construção, após o pico de obras que deverá se verificar em 2018, e se
estender até julho de 2024, conforme pode ser observado no Gráfico
10.2.3.2.3.1/01, anteriormente apresentado. Após esta data, estima-se que
permaneçam na região 4.483 pessoas o que corresponde a % do total de população
atraída no pico da obra ou cerca de 3% da população total dos municípios
considerando o impacto decorrente da hidrelétrica. (Quadro 10.2.3.2.3.1/03 e
Gráficos 10.2.3.2.3.1/02 e 03)

Gráfico 22. Trairão: projeção da população de im pacto segundo distritos e
localização do alojam ento devido à construção das hidrelétricas e portos
no Rio Tapajós,
jul/2010 a jul/2040
15.000

10.000

População

Trairão - sede
Bela Vista do Caracol
Pim ental (9) - Alojam ento
5.000

jul/50

jul/45

jul/40

jul/35

jul/30

jul/25

jul/20

jul/15

jul/10

0

Ano

Gráfico 10.2.3.2.3.1/02 – Projeção da População – julho de 2010 a julho de 2050, Trairão
Fonte: Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).
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10.000

Gráfico 23. Itaituba: projeção da população de im pacto segundo distritos
devido à construção das hidrelétricas e portos no Rio Tapajós, jul/2010 a
jul/2040

População

Cam po Verde
Miritituba
São Luis do Tapajós
Vila Rayol
Moraes Alm eida (80, 145, 146, 147 e 148)
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jul/15

jul/10
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Ano

Gráfico 10.2.3.2.3.1/03 – Projeção da População – julho de 2010 a julho de 2050, Itaituba
Fonte: Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).

Este impacto é direto e avaliado de natureza negativa e positiva, pois com a
reversão do fluxo migratório de um lado se terá a redução da pressão sobre todos os
serviços oferecidos pela municipalidade, entre outros aspectos, o que faz que o
mesmo seja avaliado de natureza positiva. Concomitantemente poder-se-á ter
aumento do desemprego nos municípios da AII em decorrência da gradual
desmobilização da mão de obra ocupada no empreendimento assim como
ociosidade dos equipamentos/serviços implementados para a absorção da
população atraída, o que o torna de natureza negativa. É de incidência direta,
temporário, imediato, irreversível, certo, de importância média, cumulativo e
não sinérgico e de magnitude média.
Para prevenir e monitorar o impacto e seus efeitos nas localidades/municípios
afetados pelo mesmo propõe-se o Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento da População Atraída, com seus respectivos Programas, quais sejam:
Programa de Suporte a Educação Pública, Programa de Incentivo e Apoio à
Estruturação da Atenção Básica à Saúde, Programa de Suporte à Assistência
Social Municipal e aos Serviços de Segurança Pública, Programa de Suporte à
Infraestrutura Urbana, Programa de Apoio à Administração e Gestão dos
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Municípios, Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos
Municípios e o Plano de Relacionamento com a População, em especial o
Programa de Orientação da População Migrante.
10.2.3.2.3.2

Atividades Produtivas
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Quadro 10.2.3.2.3/02 - Matriz de Avaliação de Impactos em Atividades Produtiva
CARACTERIZAÇÃO:

IMPACTOS
Mobilização e Organização dos atores
Econômicos e Articulação Sociopolítica

ESTIMATIVA NUMÉRICA
(m; m²; km; km² ha; nº ocorrências;
nº unidades; nº famílias; nº
imóveis; etc)

PROGRAMA / PROJETO PROPOSTO(S)
AII/AID/ADA

P

P

I

T

I

R

P

A

NC

S

M

Avaliação qualitativa

Especulação Imobiliária

AII/AID/ADA

N

P/C

I

T

I

R

P

A

C

S

A

Avaliação qualitativa

Elevação do valor dos Aluguéis

AII/AID/ADA

N

C

I

T

I

R

P

A

C

NS

M

Avaliação qualitativa

Aumento do Custo de Vida

AII/AID/ADA

N

C

I

T

I

R

P

A

NC

S

M

Avaliação qualitativa

Geração de empregos

AII/AID/ADA

P

P/C/O

D

T/P

I

R

C

A

C

S

A

Geração de 21.565 empregos

AII/AID/ADA

P

P/C/O

I

T/P

I

R

C

A

C

S

A

Massa salarial adicional
equivalente a cerca de 46% (a
preços de 2010), daquela de 2010
nos municípios da AII

Elevação da massa salarial e outras
rendas do trabalho

Alteração na Relação Oferta-Demanda
por Insumos, Mercadorias e Serviços e
Dinamização da Economia

Perda de Imóveis e Benfeitorias

Perda das Condições Moradia e
Desenvolvimento de Atividades Produtivas
e Geração de Renda e de Outras Fontes
de Sustento

TIPO DE MEDIDA

MAGNITUDE

SINERGISMSO

CUMULATIVIDADE

IMPORTÂNCIA

OCORRÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

MANIFESTAÇÃO

INCIDENCIA

LOCALIZAÇÃO E
ESPACIALIZAÇÃO

NATUREZA

ESTUDOS AMBIENTAIS AHE SÃO
LUIZ DO TAPAJÓS MATRIZ DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS PARA O
MEIO SOCIOECONÔMICO - ASPECTO
AMBIENTAL - ATIVIDADES
PRODUTIVAS

FASE DE OCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO

AII/AID/ADA

ADA

ADA

P

N

N

C

C

C

D

D

I

T

P

T

I

I

I

R

I

I

P

C

C

A

A

A

C

C

C

S

NS

NS

Plano de Relacionamento com a População
a)Programa de Interação Social e Comunicação
Plano de Suporte aos Municípios para atendimento à
população atraída
a)Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas
dos Municípios
Plano de Suporte aos Municípios para atendimento à
população atraída
a)Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas
dos Municípios
Plano de Suporte aos Municípios para atendimento à
população atraída
a)Programa de Monitoramento das Condições
Socioeconômicas dos Municípios
Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades
Produtivas
a)Programa de Incentivo e Apoio à Qualificação e Capacitação
Profissional

MON

MON

POT

Avaliação qualitativa

COM

A

Afetação total ou parcial de 778
imóveis e respectivas benfeitorias

Plano de Atendimento à População Atingida a)Programa de
Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias;1-Projeto de
Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias 2Relocação/Reassentamento das Nucleações da ADA;
b)Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais

COM

A

Perderão total ou parcialmente as
condições de geração de renda
457 responsáveis por
estabelecimentos/atividades e mais
178 trabalhadores a eles
vinculados

Plano de Atendimento à População Atingida
a)Programa de Negociação e Aquisição de Terras e
Benfeitorias;1-Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e
Benfeitorias 2-Relocação/Reassentamento das Nucleações da
ADA;
b)Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais
1-Projeto de Apoio à Pequena Produção e Agricultura Familiar
2-Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais
c)Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira

COM

A
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Plano de Atendimento à População Diretamente Afetada
a)Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais
1-Projeto de apoio à pequena produção e agricultura familiar 2Projeto de recomposição das atividades comerciais rurais 3Projeto de recomposição das atividades produtivas em áreas
remanescentes
b)Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira
Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades
Produtivas
a)Programa de treinamento e habilitação de fornecedores e
melhoria da assistência técnica ao meio rural
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RESPONSABILIDADE
(S)

CARACTERIZAÇÃO:

AII/AID

N

E

I

T

I/M/L

R

P

A

C

S

A

Variação da Oferta Regional de
Pescado

AII/AID

N

E

I

T

I

R

C

A

C

S

A

ESPACIALIZAÇÃO

TIPO DE MEDIDA

Variação dos Níveis de Renda dos
Pescadores

210 responsáveis residentes na
ADA que praticam a pesca e mais
786 pescadores profissionais não
residentes na ADA sofrerão
variações em seu nível de renda
derivado dessa ativiadade

LOCALIZAÇÃO E

INCIDENCIA

ESTIMATIVA NUMÉRICA
(m; m²; km; km² ha; nº
ocorrências; nº unidades; nº
famílias; nº imóveis; etc)

NATUREZA

MAGNITUDE

SINERGISMSO

CUMULATIVIDADE

IMPORTÂNCIA

OCORRÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

MANIFESTAÇÃO

ESTUDOS AMBIENTAIS AHE SÃO
LUIZ DO TAPAJÓS MATRIZ DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS PARA O
MEIO SOCIOECONÔMICO - ASPECTO
AMBIENTAL - ATIVIDADES
PRODUTIVAS

FASE DE
OCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO

IMPACTOS

RESPONSABILIDADE (S)

PROGRAMA / PROJETO PROPOSTO(S)

Perda de áreas com Uso Produtivo e
Redução da Produção Agropecuária e
Extrativista

N

C

I

T

I

I

C

B

NC

NS

M

AID

N

E

I

T

I

R

P

A

NC

S

M

Perda de Postos de Trabalho na Obra

AII/AID/ADA

N

C

D

T

I

R

C

A

C

NS

M

Perda 4.179 vagas

Retração do Mercado Imobiliário

AII/AID/ADA

N

C

I

T

I

R

P

A

C

NS

M

Avaliação qualitativa

Retração do Mercado de Bens e
Serviços

AII/AID/ADA

N

C

I

T

I

R

P

A

C

NS

M

Avaliação qualitativa

Outras Perdas de Renda e Fontes de
Sustento

AII/AID/ADA

N

C

I

T

I

R

P

A

C

NS

M

Avaliação qualitativa

AII/AID

P

E

I

P

I

I/R

P

B

NC

NS

B

Avaliação qualitativa

Perda de Capital Investido em
Pesquisas Minerárias

ADA/AID

N

E

I

P

I

I

P

B

NC

NS

Interferências em Atividades Minerárias
Formais e Informais

ADA/AID

N

E

D

P

I

I

C

A

NC

S

Comprometimento das Relações
Econômicas e Sociais

Incremento na Economia Local

COM

Plano de Atendimento à População Atingida
a) Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira

COM

Plano de Atendimento à População Atingida
a)Programa de Negociação e Aquisição de Terras e
Benfeitorias;1-Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e
Benfeitorias 2-Relocação/Reassentamento das Nucleações da
ADA; b)Programa de Recomposição das Atividades Produtivas
Rurais 1-Projeto de Apoio à Pequena Produção e Agricultura
Familiar
Plano de Atendimento à População Atingida a)Programa de
Recomposição da Infraestrutura Rural
Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades
Produtivas a)Programa de Incentivo e Apoio à Qualificação e
Capacitação Profissional

Deixarão de ser produzidas 2.018
toneladas de produtos agrícolas
diversos, 324 toneladas de
farinha de mandioca e 88
toneladas de polpa de açaí, entre
outros itens com menores
quantitativos

ADA/AID

Plano de Atendimento à População Atingida
a)Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira

COM

COM
COR/
POT

POT
Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades
Produtivas a)Programa de Incentivo e Apoio à Qualificação e
Capacitação Profissional

COM

M

Programa de Reorganização das Atividades Minerárias

COM

A

Programa de Reorganização das Atividades Minerárias

COM

LEGENDA
: Positivo /
benéfico

NATUREZA:

P

N

: Negativo / adverso

FASE DE OCORRÊNCIA:

P

: Planejamento

C

: Construção

INCIDÊNCIA:

D

: Direto

I

: Indireto

-

-

DURAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO:

P

: Permanente

T

: Temporário

-

-

E

TEMPORALIDADE:

I

: Imediata / Curta

M

: Médio prazo

L

REVERSIBILIDADE:

R

: Reversível

I

: Irreversível

-

OCORRÊNCIA:
IMPORTÂNCIA:

C
B

: Certa
: Baixa

P
M

: Provável
: Média

CUMULATIVIDADE:
SINERGISMO:
MAGNITUDE:

C
S
B

: Cumulativo
: Sinergico
: Baixa

NC
NS
M

: Não Cumulativo
: Não Sinergico
: Média

I
A

: Enchimento

: Longo prazo
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Operação / desativação

-

: Improvável

-

TIPO DE MEDIDAS:

A

: Alta
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PRE
COR

: Preventiva
: Corretiva

COM
MON
POT

: Compensatória
: Monitoramento
: Potencializadora

A estrutura produtiva regional observada através das estatísticas oficiais se
caracterizou até recentemente por um baixo dinamismo econômico das atividades
formais, que se reflete em pequena participação na geração do Produto Interno
Bruto – PIB estadual paraense. Entre as atividades formais predominam aquelas
ligadas ao comércio, agropecuária e administrações municipais, indicando reduzida
importância dos serviços modernos e da indústria. Esse baixo dinamismo econômico
tem como consequência escassos níveis de renda para a população como um todo.
As principais atividades produtivas pouco se refletem nas estatísticas oficiais, e
historicamente se voltaram para a apropriação dos recursos naturais disponíveis.
Assistiu-se a uma sequência de ciclos de exploração desses recursos, passando
pelas drogas do sertão, borracha, castanha do Brasil, ouro e outros minerais, assim
como madeira e os recursos pesqueiros, realizados de modo informal e de forma
não sustentável. O corte raso da floresta vem sendo sucedido por pastagens para o
desenvolvimento da pecuária extensiva e a massa monetária gerada pela
exploração aurífera, alimenta um extenso setor comercial.
Os estudos sobre a economia regional apontam para a presença de inter-relações
estreitas entre diversas dessas atividades: a mineração garimpeira, a primeira a
gerar excedentes significativos, transferiu recursos para o corte da madeira, para
aquisição de terras e para a expansão da pecuária. Já a economia interna dos
estabelecimentos agropecuários viabilizou-se com a exploração clandestina da
madeira. Para os pequenos produtores das áreas mais afastadas do sistema
rodoviário, os garimpos representam o principal mercado para seus produtos2.
Cabe ressaltar ainda que se trata de uma região na qual a utilização das terras
encontra restrições em função das extensas áreas ocupadas com matas e florestas
naturais, geralmente integradas em unidades de conservação federais ou estaduais,
assim como por uma total ausência de titulação das terras, o que dificulta o crédito
assim como a própria legalização de algumas atividades. Nas antigas áreas de
assentamentos de pequenos produtores assim como naquelas de reforma agrária,
prevalece uma atividade voltada subsistência e produção de pequenos excedentes
comerciais. As pastagens ocupam a grande maior porção dos estabelecimentos,
inclusive dos pequenos e médios, sendo a principal atividade econômica no
segmento rural.

2

Ver diagnóstico da AII, Volume 7 pg.5
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Vale observar que essa estrutura produtiva vem se desenvolvendo dentro de um
quadro de conflitos que periodicamente se manifestaram com maior intensidade,
podendo-se destacar entre eles os que envolvem a posse da terra e a exploração
dos recursos naturais, envolvendo grupos indígenas, pequenos produtores
agrícolas, madeireiros, garimpeiros, extrativistas vegetais não madeireiros,
pescadores, grandes e médios pecuaristas, entre outros menos evidentes.
Focando a análise nos principais atores econômicos presentes e nas entidades que
os representam no encaminhamento desses conflitos, podem ser destacadas as
seguintes: mineradores de ouro e diamante (Sindicato dos Mineradores do Oeste do
Pará, Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós), madeireiros (Associação
das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará), comerciantes e
industriais (Associação Comercial de Itaituba, Associação Comercial, Industrial e
Agropastoril de Itaituba, Câmara dos Dirigentes Lojistas), grandes e médios
proprietários de terras (sindicatos de produtores rurais de Itaituba e de Trairão),
pequenos produtores (colônias de pescadores e sindicatos de trabalhadores rurais
de Itaituba e Trairão, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura,
Comissão Pastoral da Terra, Federação de Órgãos para a Assistência Social e
Educacional, Federação dos Trabalhadores na Agricultura). Esses diferentes atores
vem acompanhando com atenção o processo em curso, podendo-se destacar
posicionamentos partidos dos segmentos madeireiro e extrativista mineral, relativas
à permissão de exploração prévia das áreas que serão inundadas e que foram
desafetadas de unidades de conservação.
Entre as articulações sociopolíticas existentes previamente à presença do setor
elétrico na região, destacam-se aquelas relativas ao asfaltamento da Rodovia BR
163. Considerando o potencial conflitivo (fundiário e derivado de processos de
degradação ambiental) do asfaltamento desta rodovia em seu trecho paraense, o
Governo Federal desenvolveu o Plano BR-163 Sustentável estruturado em torno de
quatro eixos de ação (ordenamento territorial e gestão ambiental, fomento a
atividades produtivas, infraestrutura e inclusão social e cidadania), cuja implantação
é coordenada por um Grupo de Trabalho Interministerial e prevê a criação do Fórum
Regional do Plano BR-163 Sustentável – e de fóruns locais, com a participação de
órgãos governamentais da alçada federal, estadual e municipal, além de
representantes da sociedade civil e do setor privado, para monitorar, avaliar e
ajustar a implantação do Plano por suas câmaras técnicas.
Atualmente encontra-se à frente dessa iniciativa a Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente que vem procurando unificar todos os
processos aprovados e em andamento, estendendo as ações e disponibilizando
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recursos para os 22 municípios envolvidos, entre os quais os da AII do
empreendimento em estudo. A proposta que está sendo encaminhada é a de
implantar programas como os de Agroextrativismo, de Gestão Ambiental Rural
(ProGestar), Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e Agenda 21, entre outros,
além da capacitação de gestores e assessoria, em parceria com o Ministério das
Cidades, para o desenvolvimento e implantação de Planos Diretores, dentro da
perspectiva de desenvolvimento social e econômico com preservação ambiental.
Com o processo de conclusão do asfaltamento da BR 163 passaram a intervir nesse
cenário novos e poderosos atores econômicos, pois está sendo implantado um novo
sistema logístico planejado para escoar até 20 milhões de toneladas de grãos
provenientes de Mato Grosso através de portos da Bacia Amazônica. Os
investimentos para a construção de estações de transbordo, armazéns, terminais
portuários, empurradores e embarcações são estimados em R$ 3 bilhões até o fim
da década, prevendo-se ainda que os primeiros carregamentos passem por esse
corredor a partir da safra 2014/15. Os portos estão sendo instalados na margem
direita do rio Tapajós e deverão contar com infraestruturas complementares como
prédios administrativos, balanças rodoviárias, unidades classificadoras de qualidade
de produto, armazéns de estocagem, sistemas de transportadores de correia para
recebimento e expedição de grãos, tombadores de caminhões, rampa fluvial, pontes
de acesso/píer para embarque dos grãos em comboios de barcaças, entre outros.
O número de terminais portuários a serem instalados é estimado entre 10 e 15,
destacando-se entre os novos atores econômicos trades internacionais e nacionais,
empresas com tradição portuária, especializadas em transporte hidrorrodoviário ou
logística, além de outras que foram criadas especialmente com o objetivo de
explorar as oportunidades do corredor logístico BR-163 - Rio Tapajós. Parte dessas
empresas criou a Associação dos Terminais Privados do Médio Tapajós – ATAP,
que vem atuando como entidade representativa e articuladora política tendo em vista
viabilizar o novo corredor logístico.
Por último, tendo por base as experiências de articulação vivenciadas com o
asfaltamento da Rodovia BR 163 e sob a influência das mobilizações e conflitos que
vem marcando o processo de implantação do AHE Belo Monte, assim como das
oportunidades criadas pelos elevados investimentos para a construção do
empreendimento, os municípios da área de influência do AHE São Luiz do Tapajós e
dos demais empreendimentos hidrelétricos previstos para os rios Tapajós e
Jamanxim - Rurópolis, Jacareacanga, Itaituba, Novo Progresso, Aveiro e Trairão,
organizaram um consórcio intermunicipal com vistas a melhor discutir, planejar e
negociar os diferentes aspectos que repercutirão sobre a região.
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Observa-se, nesse sentido, que já se encontra em curso com a realização dos
estudos relativos à etapa de Planejamento o impacto potencial Mobilização e
Organização dos atores Econômicos e Articulação Sociopolítica. Trata-se de
um impacto de segunda ordem, derivado do impacto de primeira ordem Geração de
Expectativas na População Local e Regional com a perspectiva de construção do
AHE São Luiz do Tapajós, e que foi avaliado como de natureza positiva, pois
deverá contribuir para um melhor aproveitamento e distribuição social e espacial dos
efeitos positivos do empreendimento, bem como para a mitigação mais ampla e
abrangente dos efeitos negativos.
Sua incidência é indireta, a manifestação é imediata, tratando-se de um impacto
temporário e reversível, de ocorrência certa. A importância da mobilização dos
atores econômicos e da articulação sociopolítica foi avaliada como alta e portadora
de efeitos sinérgicos, alcançando desse modo uma magnitude média.
Não foram previstas ações específicas tendo em vista a otimização deste impacto
positivo, estimando-se que o Programa de Comunicação e Interação Social,
integrante do Plano de Relacionamento com a População, ao difundir informações
de forma isonômica deverá proporcionar ao conjunto dos atores envolvidos as
mesmas possibilidades de entendimento dos processos em curso e de seus
prováveis efeitos, para basear seus respectivos posicionamentos e iniciativas.
Outro impacto potencial de segunda ordem, integrante da matriz de anteriormente
apresentada, que se manifesta nas etapas de Planejamento e na Construção,
derivando na primeira dessas etapas do já citado impacto de primeira ordem
Geração de Expectativas na População Local e Regional e, na seguinte, do
impacto de primeira ordem Atração de População é a Especulação Imobiliária. A
perspectiva de incremento da demanda por unidades habitacionais, lotes urbanos e
peri-urbanos – assim como de imóveis de uso comercial, a ser provocada pela
chegada de empresas e trabalhadores envolvidos com a construção do AHE São
Luiz do Tapajós, bem como de seus familiares e outros atraídos pela possibilidade
de obtenção de empregos e/ou oportunidades de geração de renda, tende a elevar
rapidamente o valor dos imóveis, podendo gerar movimentos especulativos que
caracterizam situações de especulação imobiliária.
Reforça a possibilidade de ocorrência de movimentos desse tipo o fato de que o
estoque de imóveis e lotes urbanos é reduzido não se tendo verificado no passado
recente o lançamento de novos loteamentos significativos. Desse modo a oferta
tende a ser pouco elástica no curto prazo, inclusive por já existir uma demanda
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adicional provocada pela implantação do novo segmento de logística, facilitando a
intensificação da tendência altista.
A sobre valorização de unidades habitacionais e lotes urbanos poderá se manifestar
principalmente nas sedes municipais de Itaituba e Trairão – que deverão comportar,
em termos absolutos, os maiores incrementos populacionais, mas também em
algumas sedes distritais – como Bela Vista do Caracol, Campo Verde e Miritituba,
que ocupam posições estratégicas no sistema viário principal e, por esse motivo,
deverão receber um volume de novos residentes proporcionalmente significativo
considerando seus atuais estoques demográficos. O mesmo tende a se verificar,
com magnitude redobrada, na sede distrital de São Luiz do Tapajós e na localidade
de Vila Rayol, as mais próximas do sítio das obras e que por esse motivo atrairão
novos moradores. Para essas localidades a Especulação Imobiliária tende a ser
redobrada e se estender aos imóveis rurais próximos, uma vez que as estruturas
urbanas e os atuais contingentes populacionais são modestos e que o afluxo
previsto de novos moradores, apesar de pequeno em termos absolutos, é elevado
em termos proporcionais. Deve ser ainda citado como fator contribuinte para o
aquecimento do mercado, a necessária aquisição de terras para reassentar parte
importante da população da ADA.
Exemplos recentes de implantação de grandes empreendimentos em regiões
próximas, como no caso do Município de Juruti (PA) – que sediou a implantação de
uma grande mina de bauxita, e de Altamira e Vitória do Xingu (PA) com a
implantação do AHE Belo Monte, apontam para a intensidade do impacto em pauta.
Apesar de não serem conhecidos monitoramentos da valorização imobiliária ocorrida
nessas localidades, as informações disponíveis indicam incrementos de até 300%
no valor de lotes urbanos. Passada a pressão maior da demanda, a tendência é de
redução no valor de mercado dos imóveis que, no caso de Altamira e Vitória do
Xingu, ainda estão se mantendo superiores (cerca de 100%) aos vigentes antes do
início do processo.
Desse modo o impacto foi avaliado como de natureza negativa, manifestação
imediata, sendo ainda temporário, de ocorrência provável e reversível. Trata-se
ainda de impacto de importância alta e com características de cumulatividade e
sinergismo, especialmente considerando os efeitos potenciais deste último aspecto
na intensificação do uso do solo e/ou à sua ocupação desordenada. Neste contexto
o impacto foi considerado como de magnitude alta.
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Não foram previstas ações específicas tendo em vista a mitigação deste impacto,
entretanto a ocorrência do mesmo deve ser monitorada no Programa de
Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos Municípios.
A Elevação do Valor dos Aluguéis é identificada como Impacto de terceira ordem
derivado do impacto de primeira ordem Atração de População e em decorrência
do impacto de segunda ordem Especulação Imobiliária, dentro de uma perspectiva
particularizada dos efeitos de uma rápida elevação da demanda por locação de
imóveis comerciais e residenciais, num mercado ainda pouco desenvolvido e préaquecido por outros focos de atração de população.
O impacto deverá ocorrer na etapa de Construção e foi avaliado como de natureza
negativa, manifestação imediata e temporária, reversível e de ocorrência
provável. A importância foi avaliada como alta, caracterizando-se ainda como
cumulativo e não sinérgico, de modo que sua magnitude ficou estabelecida como
média.
Tratando-se a determinação do valor dos alugueis de um movimento de detentores
privados de imóveis e lotes urbanos e peri-urbanos no contexto do mercado, e ainda
considerando que a estratégia de implantação do empreendimento, dentro do
objetivo de minimizar as interferências com a vida local, prevê a hospedagem de
todos trabalhadores diretos não residentes no local em alojamentos situado no
canteiro de obras, não foram definidas outras ações específicas para a mitigação do
impacto elevação dos alugueis, entretanto, a ocorrência do mesmo deve ser
monitorada pelo Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas
dos Municípios, sinalizando a necessidade de ações para sua mitigação. Neste
sentido destaca-se que há alocação de recursos do PAC 2 para a construção de
novas unidades habitacionais em Itaituba através do programa Minha Casa Minha
Vida, estimando-se que sua implementação tempestiva, enquanto política
governamental, libere maior número de unidades para locação.
O Aumento do Custo de Vida é um impacto de segunda ordem que ocorre na
etapa de Construção, sendo derivado do impacto de primeira ordem Atração de
População. Conforme já observado, o incremento populacional previsto
considerando os trabalhadores diretos e indiretos, suas famílias e a população
atraída, pressionará a demanda por unidades habitacionais – gerando a elevação
dos alugueis, bem como por uma ampla gama de produtos e serviços, observandose aí também a presença de efeitos do aumento da massa salarial dos
trabalhadores residentes no local. A significativa ampliação da demanda –
provocada por um incremento populacional de cerca de 30% do total da população
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dos municípios da AII no período de pico das obras, tenderá a provocar o aumento
do custo de vida, tendo como primeiro vetor a elevação do preço dos aluguéis.
Esse movimento altista – afetando aluguéis, bens de consumo e serviços, tenderá a
prejudicar, em especial, os segmentos da população local não beneficiados com a
elevação de suas rendas em nível comparável com o da elevação do custo de vida.
Desse modo trata-se de um impacto de natureza negativa, de ocorrência
provável, que se manifesta de modo imediato e possui duração temporária. É
reversível, pois tende a ceder total ou parcialmente cessadas as causas da
elevação, sendo, no entanto, de importância alta, pois afeta diretamente as
condições de vida da população de renda média e baixa, para a qual a maior parte
da renda é direcionado ao consumo. Não apresenta características de
cumulatividade, mas apresenta características de sinergismo, o que resulta numa
magnitude média. Este impacto deverá ser monitorado pelo Programa de
Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos Municípios.
A Geração de Empregos, impacto de primeira ordem que se manifesta nas etapas
de Planejamento, Construção e Operação, é um dos elementos determinantes da
atração populacional anteriormente considerada, pois além das vagas diretamente
criadas pelo empreendimento, devem ainda ser computados os empregos indiretos
e devidos ao efeito renda, além do afluxo de familiares desses novos trabalhadores
forâneos.
No decorrer dos estudos realizados para a elaboração do EIA RIMA, nas diferentes
campanhas de levantamentos de campo foram gerados 160 empregos temporários,
estimando-se que ainda na etapa de Planejamento será criado maior ou igual
número de vagas para a o desenvolvimento do Projeto Básico Ambiental – PBA e
outras ações a serem realizadas.
Para a etapa de Construção estimou-se – tomando por base a atual divisão entre
trabalhadores forâneos e residentes locais que está sendo monitorada nas obras do
AHE Belo Monte, aplicada na previsão de empregos a serem gerados no pico das
obras do AHE São Luiz do Tapajós em julho de 2018, que o volume de empregos
que irrigaria a oferta no mercado de trabalho regional é da ordem de 4.179 vagas
(empregos máximos totais de trabalhadores locais), conforme pode ser observado
no Quadro 10.2.3.2.3.2/01 a seguir.
Confrontando esse montante com aquele relativo ao Cadastro Central de Empresas
do IBGE, na AII em 2010 (Quadro 10.2.3.2.3.2/02) verifica-se que ele corresponde a
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30% do total de pessoas ocupadas e 35% das pessoas ocupadas assalariadas.
Considerando-se apenas os empregos formais (em número de 8.803 em 2010), os
novos empregos previstos passam a representar 47,5% do montante e 77,5% dos
postos de trabalho masculinos. Confrontado com o número de empregos formais
gerados em 2010 pela Construção Civil, o incremento setorial é de mais de 400%.
Para a etapa de Operação serão gerados empregos permanentes, porém em
número reduzido, pois as hidrelétricas não demandam equipe numerosa para sua
operação.
Vale observar que essas informações cadastrais, assim como outras relativas às
pessoas desocupadas, não refletem integralmente a demanda real por ocupações
formais, que constitui aspiração de grande número de trabalhadores informais
residentes nas sedes municipais – muitos recentemente provenientes das áreas
rurais do entorno.
Quadro 10.2.3.2.3.2/01 - Cálculo dos empregos máximos gerados segundo tipo, qualificação
e local de moradia anterior do trabalhador a ser contratado.
Diretos

Indireto/Efeito
Renda

Total

Empregos máximos diretos

13.478

8.087

21.565

Empregos diretos forâneos qualificados (10%)

1.348

-

1.348

Empregos diretos forâneos não qualificados (65%)

8.761

-

8.761

Empregos diretos locais não qualificados (25%)

3.370

-

3.370

Empregos máximos totais forâneos

10.109

7.278

17.387

Empregos máximos totais de trabalhadores locais

3.370

809

4.179

Tipo de emprego

Fonte: Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01 (Volume 20 – Anexos Gerais).

Quadro 10.2.3.2.3.2/02 - Pessoal ocupado, total e assalariado, AII 2010.
Municípios

Pessoal ocupado total

Pessoal ocupado assalariado

Itaituba

13.220

11.214

Trairão

590

452

Total AII

13.810

11.666

Fonte: IBGE Censo Demográfico, 2010
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Quadro 10.2.3.2.3.2/03 – Empregos formais segundo o setor de atividade e sexo, AII 2010.
Itaituba

Trairão

Total AII

Setores de
Atividade

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Homens

Mulheres

Total

Extrativa mineral

267

26

293

-

-

-

267

26

293

Ind. de
transformação

1.011

123

1.134

69

22

91

1.080

145

1.225

Serv. Ind. Ut.
Pública

16

4

20

1

0

1

17

4

21

Construção Civil

797

19

816

-

-

-

797

19

816

Comércio

1.314

849

2.163

20

14

34

1.334

863

2.197

Serviços

535

395

930

2

6

8

537

401

938

Administração
Pública

1.179

1.750

2.929

114

195

309

1.293

1.945

3.238

Agrop,Extr.Veg.,C
aça/Pesca

61

11

72

3

0

3

64

11

75

Total

5.180

3.177

8.357

209

237

446

5.389

3.414

8.803

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS,2010.

Nesse contexto considerou-se que o impacto Geração de Empregos de natureza
positiva, diretamente provocado pelo processo de implantação do
empreendimento, de duração temporária nas etapas de Planejamento e
Construção e permanentes na etapa de Operação, de ocorrência imediata e certa.
Dado o montante de empregos a ser ofertado no contexto do ainda restrito mercado
de trabalho regional, a importância do impacto foi avaliada como alta,
considerando-se ainda suas características de cumulatividade, pois outros
movimentos - a exemplo do aquecimento da economia regional como resposta às
novas demandas e investimentos, deverão gerar ofertas adicionais de empregos. Foi
avaliado, também, tratar-se de um impacto com efeitos sinérgicos derivados entre
outros aspectos dos padrões mais elevados de renda a serem alcançados por
número significativos de moradores locais, sendo assim, um impacto de magnitude
alta.
Como medida potencializadora – tendo em vista contribuir para que a maior
proporção possível dos novos empregos ofertados seja ocupada por residentes
locais, propõem-se o desenvolvimento de um Programa de Incentivo e Apoio à
Qualificação e Capacitação Profissional, tendo em vista melhorar o potencial de
empregabilidades dos residentes locais.
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A Elevação da Massa Salarial e de Outras Rendas do Trabalho é um impacto de
segunda ordem que se manifesta nas etapas de Planejamento, Construção e
Operação, tendo por principal elemento causador a Geração de Empregos diretos
e indiretos, bem como de oportunidades de geração de renda através de
fornecimentos e prestação de serviços.
De acordo com o Cadastro Central de Empresas do IBGE 2010, neste ano, nos
municípios da AII, foi gerada uma massa salarial de cerca de 172 milhões de reais,
considerando um salário médio mensal de 2,3 salários mínimos, como pode ser
observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/04 a seguir. Considerando que a renda média
mensal de cada trabalhador local direta ou indiretamente vinculado ao
empreendimento seja de 3 salários mínimos – que é um montante realista no
contexto do volume de horas trabalhadas, ter-se-á no pico das obras uma massa
salarial adicional equivalente a cerca de 46% (a preços de 2010), daquela de 2010.
Quadro 10.2.3.2.3.2/04 – Pessoal ocupado assalariado, salário médio e massa salarial
resultante, segundo o Cadastro Central de Empresas, AII 2010
Pessoal ocupado
assalariado

Salários e outras
remunerações
(Mil Reais)

Salário médio
mensal (Salários
mínimos)

Itaituba

11.214

161.957

2,4

Trairão

452

9.819

1,9

Total AII

11.666

171.776

2,3

Municípios

Fonte: IBGE Censo Demográfico, 2010.

Deve-se considerar ainda que parcela da renda dos trabalhadores forâneos
vinculados direta ou indiretamente ao empreendimento – que tende a representar
uma massa monetária muito maior que a registrada para a AII em 2010 - seja pelo
número de envolvidos seja pelo mais elevado salário médio a ser considerado,
deverá ser gasta localmente. Desse modo deverá somar-se àquela percebida pelos
trabalhadores locais, que em sua maior parte (estima-se uma proporção próxima a
80%) deverá ser gasta com a aquisição de bens e serviços nos mercados da região,
dinamizando a economia e gerando maior incremento da massa salarial.
O impacto foi avaliado como sendo de natureza positiva, com ocorrência provável
e imediata prevista para as etapas de Planejamento, Construção e Operação. Deve
ser também de caráter temporário, exceto no que se refere aos empregos da etapa
de operação. Trata-se ainda de um impacto reversível, de importância alta e com
desdobramentos sinérgicos e cumulativos, que resultam numa magnitude alta.
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Não foram previstas medidas de mitigação ou otimização.
Outro impacto potencial identificado em decorrência da implantação do AHE São
Luiz do Tapajós no âmbito do aspecto ambiental Atividades Produtiva é a Alteração
na Relação Oferta-Demanda por Insumos, Mercadorias e Serviços e
Dinamização da Economia
Estudo realizado pelo Departamento de Ciências Econômicas da Universidade
Federal de Santa Catarina (Quadro 10.2.3.2.3.2/05) relativa à estrutura de gastos na
implantação de grandes empreendimentos hidrelétricos, estimou que cerca de 57%
do custo total da obra eram relativos a despesas que normalmente tendiam a
responder a fornecimentos e serviços proporcionados por atores econômicos do
âmbito regional. Como pode ser observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/06, no caso do
empreendimento em estudo essas despesas poderiam teoricamente elevar-se a R$
19 bilhões. Como a matriz produtiva regional é pouco desenvolvida e a parte mais
significativa da força de trabalho a ser contratada é constituída de forâneos –
estimando-se que esses trabalhadores remetam a maior parte de seus rendimentos
para seus locais de origem - a parcela potencialmente internalizável tende a ser
menor, mantendo-se, no entanto, muito significativa.
Quadro 10.2.3.2.3.2/05 - Custos de Grandes Usinas Hidrelétricas (R$/KW)
Tipo de custo

Custo em R$/kW

%

Projeto

79,44

3,00

Obras Civis

1191,6

45,00

662

25,00

Ambientais

264,8

10,00

Viabilidade e instalação da infraestrutura

52,96

2,00

Transmissão

185,36

7,00

Financeiros (juros durante a construção)

211,84

8,00

Total

2.648,00

100,00

Total com impacto na região

1.509,36

57,00

Equipamentos

Fonte: Braciani, U. Estrutura de Custos para Implantação das Usinas de Geração de Energia Elétrica
no Brasil. UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) / Centro Econômico do Depto. de Ciências
Econômicas
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Quadro 10.2.3.2.3.2/06 – Custo estimado da implantação do AHE São Luiz do Tapajós
e parcela potencialmente internalizável no âmbito regional (custo estimado em R$
1.000,00)
Custos

(R$)

Custo direto total

24.705.586

Custos indiretos

4.076.421

Juros durante a construção

4.317.301

Subestação e linha de transmissão

539.774

Total

33.639.082

Custos somente no local (57%)

19.174.276

Fonte: CNECWorleyParsons, 2014.

Contribui para tanto o fato de existir uma oferta regional de cimento, um dos
principais insumos requeridos, bem como de artefatos de madeira e de produtos da
indústria extrativa mineral (como areia e brita). Entre os serviços requeridos podem
ser destacados os de transporte, manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos, além de outros como desmatamento, limpeza de terrenos, abertura,
construção e manutenção de estradas, etc. Outra demanda que tende a ser muito
significativa é a de alimentos, pois uma grande massa de trabalhadores será
mantida nos alojamentos no canteiro de obras, exigindo ainda para a sua
manutenção uma ampla gama de serviços pessoais e coletivos, além de uniformes e
equipamentos diversos. Nos núcleos urbanos tende a ser grande a ampliação do
comércio bem como a demanda por serviços de alojamento e alimentação, além de
combustíveis e serviços de manutenção, especialmente de veículos. Para os
produtores agropecuários e extrativistas, haverá por um período relativamente
prolongado, uma demanda firme de alimentos.
Desse modo tenderá a avolumar-se ampla demanda por produtos produzidos ou que
podem ser produzidos localmente e que inicialmente se chocará com uma oferta
insuficiente. A diferença de tempos entre crescimento da demanda e resposta da
oferta é a situação que está na origem de impactos já comentados, como a elevação
dos alugueis e do custo de vida em geral.
É nesse contexto que toma forma o impacto Alteração na Relação OfertaDemanda por Insumos, Mercadorias e Serviços e Dinamização da Economia,
pois a elevação dos preços tenderá a atrair novos produtores e prestadores de
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serviços no âmbito regional, pois são distantes os núcleos com densidade suficiente
para fazer fornecimentos semelhantes, e sua competitividade seria onerada pelos
custos de transporte. Dessa forma estima-se que deverá ocorrer um movimento de
dinamização da estrutura produtiva da AII, com a ampliação de segmentos já
existentes e o surgimento de novos.
É importante reter, tomando por base o exemplo de outros empreendimentos do
mesmo tipo, que essa dinamização da economia tem limites claros, pois os atores
econômicos envolvidos costumam ter perfeita consciência do caráter temporário da
demanda acrescida. Maiores investimentos só tendem a ser feitos dentro de uma
análise prospectiva que caracterize alguma forma de desenvolvimento sustentado. A
conjunção com o atual ciclo de expansão da função logística regional tende a criar
melhores perspectivas de crescimento continuado, viabilizando novos investimentos.
Trata-se desse modo de um impacto de primeira ordem (incidência direta), de
natureza positiva, que ocorrerá na etapa de Construção, tendo por abrangência a
AII. Sua manifestação será, como visto, temporária e reversível, pois tende a
cessar com a conclusão da etapa construtiva. Pelo elevado volume da demanda
potencial a importância do impacto foi avaliada como alta, verificando-se ainda
características de cumulatividade e sinergismo, levando a que a magnitude seja
avaliada como alta.
Deverão contribuir para tornar mais curto o previsível hiato entre o início da pressão
da demanda e a esperada resposta da oferta, diferentes Planos e Programas
previstos. Em relação à produção de alimentos, deverão contribuir o Programa de
Recomposição das Atividades Produtivas Rurais - parte do Plano de
Atendimento à População Diretamente Afetada, especialmente os projetos (i) de
apoio à pequena produção e agricultura familiar, (ii) recomposição das atividades
comerciais rurais e (iii) recomposição das atividades produtivas em áreas
remanescentes,
assim como o Programa de Apoio e Recomposição da
Atividade Pesqueira , com ações de (i) fortalecimento da cadeia produtiva e da
infraestrutura para o setor pesqueiro, (ii) aquicultura de espécies para consumo e,
(iii) aquicultura de peixes ornamentais. Ainda em relação à produção agropecuária
Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas, incorpora um
programa de treinamento e habilitação de fornecedores e melhoria da assistência
técnica ao meio rural. Como atividade correlata deve ainda se implantado o
Programa de Incentivo e apoio à Qualificação e Capacitação Profissional.
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A Perda de Imóveis e Benfeitorias deverá ocorrer na etapa de Construção, pois a
liberação do conjunto da área a ser inundada é necessária seja para o
desenvolvimento das ações construtivas, seja para a preparação para a etapa de
Enchimento. Constitui impacto de primeira ordem, pois deriva diretamente do
processo de implantação do empreendimento. Vale ressaltar na caracterização
desse impacto que no caso do AHE em estudo deverá funcionar na etapa de
Construção um cronograma específico de liberação de áreas, iniciando-se pelos
terrenos necessários à implantação do canteiro de obras e seguindo-se por aquelas
que já poderão ser afetadas pela elevação do nível d água que será causado pelo
lançamento das ensecadeiras. Vale observar, também, que o grau de afetação dos
imóveis tende a ser variado, pois foram considerados no cadastramento todos
aqueles total ou parcialmente incluídos na área de afetação. Desse modo uma
parcela será completamente inundada e outros apenas em proporções
diferenciadas, cabendo análise sobre a viabilidade econômica da continuidade da
atividade produtiva da área remanescente. Existe ainda o caso dos imóveis situados
no compartimento Linha de Transmissão, que serão objeto de um impacto
diferenciado e que, via de regra, não implica em perda de viabilidade das atividades
desenvolvidas.
Como pode ser observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/07 a seguir, os imóveis
cadastrados no interior da ADA são em número de 778 e, de acordo com a
sequência cronológica da necessidade de liberação de áreas, os primeiro
segmentos a serem afetados para a implantação do canteiro de obras são as
subáreas Vila São Francisco e Piriquito e Colônia Pimental, com 67 imóveis (8,6%
do montante). Na sequência deverá ser liberada a área ocupada pela Vila Pimental,
o segmento mais denso de toda a ADA, com 238 imóveis, 30,6% do total, elevandose a proporção de imóveis afetados a 39,2% do total.
Os imóveis localizados na Linha de Transmissão, sujeitos como visto a um tipo
especial de afetação que raramente inviabiliza a atividade produtiva, são em número
de 60 (7,7% do montante) e serão objeto de tratamento específico. Os restantes 413
imóveis (53,1%), localizados no Compartimento Reservatório deverão ser liberados
antes de enchimento do reservatório, para cumprimento dos calendários específicos
de desmatamento e desinfecção, entre outros.
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Quadro 10.2.3.2.3.2/07 – Imóveis cadastrados no interior da Área Diretamente Afetada

RESERVATÓRIO

Imóveis Cadastrados
N
%
413
53,1%

MARGEM DIREITA

317

40,7%

Colônia Pimental/ PA Ypiranga-Comandante Teixeira

96

12,3%

Tucunaré

154

19,8%

Outras localidades

67

8,6%

MARGEM ESQUERDA

86

11,1%

Montanha Mangabal

84

10,8%

Outras localidades

2

0,3%

ILHAS

10

1,3%

LINHA DE TRANSMISSÃO

60

7,7%

TVR POLIGONAL CANTEIRO DE OBRAS

305

39,2%

VILA PIMENTAL

238

30,6%

VILA SÃO FRANCISCO/ VILA PIRIQUITO

21

2,7%

COLÔNIA PIMENTAL

46

5,9%

Total – ADA

778

100,0%

Compartimentos de Análise

Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

Conforme observado na etapa de diagnóstico, os imóveis localizados na ADA
possuem diferentes usos, destacando-se os de produção e moradia – além de lazer
e da função portuária. Entre as atividades produtivas, destacam-se a agropecuária e
a extrativista, o comércio e os serviços. Ressalta-se que 335 desses imóveis
(43,1%) não são objeto de nenhum uso declarado, como pode ser observado no
Quadro 10.2.3.2.3.2/08 a seguir.
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Quadro 10.2.3.2.3.2/08 – Principais usos dos imóveis cadastrados na ADA
Percentual relativo ao total de imóveis em cada compartimento. A questão admite múltiplos usos, portanto a soma da linha não dá 100%

Compartimentos

TOTAL

Moradia

Produção
Agropec. e
Extrativista
NA
%

Lazer

Venda ou
comércio

Hospeda
ria, redário

Restaurante
e bar

Outros
serviços

Porto

Sem uso

NA

NA

%

NA

%

NA

%

NA

%

NA

%

NA

%

NA

%

NA

%

Total - ADA
RESERVATÓRIO
MARGEM DIREITA

778
413
317

317
108
73

40,7
26,2
23,0

373
162
120

47,9
39,2
37,9

73
39
26

9,4
9,4
8,2

46
20
11

5,9
4,8
3,5

5
3
1

0,6
0,7
0,3

9
6
4

1,2
1,5
1,3

4
3
1

0,5
0,7
0,3

13
5
5

1,7
1,2
1,6

335
235
182

43,1
56,9
57,4

Colônia Pimental/ PA
Ypiranga-Comandante
Teixeira

96

28

29,2

48

50,0

13

13,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

50,0

154
67
86
84
2
10
60

25
20
33
32
1
2
38

16,2
29,9
38,4
38,1
50,0
20,0
63,3

50
22
39
38
1
3
51

32,5
32,8
45,3
45,2
50,0
30,0
85,0

7
6
12
12
1
16

4,5
9,0
14,0
14,3
10,0
26,7

4
3

2,6
5,0

-

-

1
-

0,6
-

-

-

5
3

3,2
5,0

94
40
46
45
1
7
6

61,0
59,7
53,5
53,6
50,0
70,0
10,0

305

171

56,1

160

52,5

18

5,9

23

7,5

2

0,7

3

1,0

1

0,3

5

1,6

94

30,8

238

147

61,8

109

45,8

6

2,5

22

9,2

1

0,4

3

1,3

1

0,4

4

1,7

79

33,2

21

12

57,1

12

57,1

3

14,3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4,8

8

38,1

46

12

26,1

39

84,8

9

19,6

1

2,2

1

2,2

-

-

-

-

-

-

7

15,2

Tucunaré
Outras localidades
MARGEM ESQUERDA
Montanha Mangabal
Outras localidades
Ilhas
LINHA DE TRANSMISSÃO
POLIGONAL CANTEIROS
(Canteiro de Obras)
Vila Pimental
Vila São Francisco/ Vila
Piriquito
Colonia Pimental

Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.
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Nesse contexto de uso produtivo e habitacional, as principais benfeitorias
localizadas nesses imóveis e que na maioria dos casos serão totalmente afetadas,
são construções para fins residenciais (casa principal/casas secundárias), e
comerciais/serviços (casa mista e com uso exclusivo comércio/serviço), com área
construída diferenciada, porém, em 73% dos casos com 80 m² ou menos, como
pode ser observado no Gráfico 10.2.3.2.3.2/01.
Área construída das casas nos Imóveis (m²)
Não sabe
Mais de 300 m2.
Mais de 200 até 300 m2
Mais de 150 até 200 m2
Mais de 120 até 150 m2
Mais de 100 até 120 m2
Mais de 90 até 100 m2
Mais de 80 até 90 m2
Mais de 70 até 80 m2
Mais de 60 até 70 m2
Mais de 50 até 60 m2
Mais de 40 até 50 m2
Mais de 30 até 40 m2
Mais de 20 até 30 m2
Mais de 10 até 20 m2
Até 10 metros quadrados

5,0%
1,7%
1,7%
3,7%
3,9%
3,5%
5,0%
2,8%
8,8%
4,0%
10,6%
15,8%
14,5%
10,3%
5,7%
3,3%
0%

20%

40%
% de Imóveis

60%

80%

100%

Gráfico 10.2.3.2.3.2/01– Área construída das edificações presentes nos imóveis da ADA
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013

As principais tipologias construtivas dessas edificações são as paredes de
madeira/tábua e cobertura com telha de amianto (respectivamente 76,1% e 62,9%
das unidades cadastradas), sendo também frequentes as paredes de taipa/barro
(17,2%) e as coberturas de palha (33,8%). As edificações com paredes de alvenaria
e telhado de cerâmica representam apenas respectivamente 19,9% e 6,0% do
montante.
Entre as edificações com fins produtivos agropecuários, destacam-se as casas de
farinha, galpão/paiol/depósitos, currais, galinheiros, chiqueiros, estábulos, olarias ou
forno para cerâmica, atracadouros ou trapiches, além de poços e cercas. Devem
também ser computados alguns poucos equipamentos como igrejas ou templos,
cemitérios, campos de futebol, escolas e posto de saúde.
O grau de afetação dos imóveis considerando-se a cota de inundação (cota 50.)
acrescida de uma Área de Preservação Permanente de 500 metros de largura será
elevado, pois para 76% dos mesmos ficará comprometida mais da metade de suas
respectivas áreas, como pode ser observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/09, a seguir.
As localidades vila Pimental e vilas São Francisco e Piriquito estão totalmente
incluídas na área de afetação.
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Quadro 10.2.3.2.3.2/09 – Grau de afetação dos imóveis cadastrados na ADA.
Compartimentos
RESERVATÓRIO
MARGEM DIREITA
Colonia Pimental/ PA Ypiranga-Comandante Teixeira
Tucunaré
Outras localidades
MARGEM ESQUERDA
Montanha Mangabal
Outras localidades
Ilhas
LINHA DE TRANSMISSÃO
POLIGONAL CANTEIROS (Canteiro de Obras)
Vila Pimental
Vila São Francisco/ Vila Piriquito
Colonia Pimental
Total - ADA

0 a 10
NA
%
48
11,62
16
5,05
9
9,78
4
2,61
3
4,17
31
36,05
31
36,47
0
0,00
1
10,00
57
95,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
105 13,50

11 a 24
NA
%
31
7,51
26
8,20
12
13,04
9
5,88
5
6,94
5
5,81
5
5,88
0
0,00
0
0,00
1
1,67
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
32
4,11

25 a 49
NA
%
52
12,59
39
12,30
25
27,17
8
5,23
6
8,33
13
15,12
13
15,29
0
0,00
0
0,00
2
3,33
2
0,66
0
0,00
0
0,00
2
4,26
56
7,20

50 a 74
NA
%
39
9,44
31
9,78
13
14,13
9
5,88
9
12,50
8
9,30
8
9,41
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,33
0
0,00
0
0,00
1
2,13
40
5,14

75 a 99
NA
%
57
13,80
39
12,30
11
11,96
11
7,19
17
23,61
18
20,93
17
20,00
1
100,00
0
0,00
0
0,00
1
0,33
0
0,00
0
0,00
1
2,13
58
7,46

Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.
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100
NA
186
166
22
112
32
11
11
0
9
301
235
23
43
487

%
45,04
52,37
23,91
73,20
44,44
12,79
12,94
0,00
90,00
0,00
98,69
100,00
100,00
91,49
62,60

Total
413
317
92
153
72
86
85
1
10
60
305
235
23
47
778

O compartimento mais afetado é o da Poligonal do Canteiro de Obras com perda
total de 305 imóveis (o que representa 99% daqueles presentes no compartimento e
40% do total da ADA), tratando-se, como visto, da porção territorial que primeiro
deverá ser liberada.
Como pode ser observado na Figura 10.2.3.2.3.2/01, apenas três imóveis próximos
da localidade Teixeira, com perdas entre 25% e 75% das respectivas superfícies,
poderão eventualmente ser objeto de reestruturação fundiária e manter-se viáveis do
ponto de vista produtivo.

Figura 10.2.3.2.3.2/01– Compartimento Poligonal do Canteiro de Obras, com detalhe da Vila
Pimental
Denominação das principais localidades afetadas: Teixeira, Sítio Buritizal, Colônia Pracinha
Central I, Sítio Eu e Ela, Sítio Azevedo, Colônia São Sebastião, Sítio São José, Sítio Boa
Esperança II, Sítio Bela Vista, Fazenda Santa Maria II, Chácara Oliveira, Colônia Boa
Esperança, Sítio Silva, Fazenda Portela, Sítio Bom Futuro, Sítio Azevedo, Sítio Ponto Frio,
Sítio Santa Amélia, Sítio Santa Ingraça, Sítio J.K, Gleba Santa Cruz, Sítio Nossa Senhora de
Fátima, Sítio Três Irmãs, Colônia Pracinha Central II, Igarapé Ponto Frio I, Igarapé Ponto Frio
II, Igarapé Ponto Frio III.
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013

Na Margem Direita do Reservatório, 227 ou 77% dos 295 imóveis cadastrados terão
50% ou mais de suas superfícies afetadas.
Mais a montante deste Subcompartimento destaca-se a Subárea Colônia PimentalPA Ypiranga/Comandante Teixeira com 85 imóveis, dos quais 43 (50,6%) terão
perdas de 50% ou mais das respectivas superfícies com o alargamento dos igarapés
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Pimental e Bathu, como pode ser observado na Figura 10.2.3.2.3.2/02 a seguir.
Trata-se de área de colonização e reforma agrária, devendo ser diretamente
afetados 11 lotes do PA Ypiranga, do INCRA. Parcela das áreas remanescentes
poderá ser objeto de reestruturação fundiária.

Figura 10.2.3.2.3.2/02 – Subárea Colônia Pimental-PA Ypiranga/Comandante Teixeira
Denominação das principais localidades afetadas: Sítio Futuro Certo, Sítio Pajauzinho, Sítio
Castanheira Pajau, Igarapé Pimental, Sítio 2 Irmãos, Sítio Ferreira, Sítio Boa Sorte, Sítio
Sabão, Sítio Água Preta, Chácara Sonho Meu, Sítio Boa Esperança
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

Outra localidade da Margem Direita que será fortemente afetada é a Subárea
Tucunaré (Figura 10.2.3.2.3.2/03), que comporta uma pequena vila residencial, e
onde 88% dos 146 imóveis cadastrados terão perda de 50% ou mais de suas
respectivas áreas. A Vila, localizada na confluência entre o rio Tucunaré e a Rodovia
BR 163, será totalmente afetada bem como a maior parte dos lotes rurais, que
margeiam esse mesmo curso d’água em sua porção mais alta entre o Rio Tapajós e
a rodovia supra citada.
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Figura 10.2.3.2.3.2/03 – Subárea Tucunaré, com detalhe da Vila Tucunaré
Denominação das principais localidades afetadas: Vila Tucunaré, Sítio Fé em Deus, Sítio
Quatro Irmãos, Sítio Canarinho, Fazenda Cachoeira, Fazenda Vale Tapajós, Fazenda Vaca
Branca, Chácara Boa Esperança, Chácara Beira Rio, Sítio Santa Tereza, Chácara S/N
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

Ainda no Subcompartimento Margem Direita do Reservatório foram cadastrados 64
imóveis dispersos ao longo do rio Jamanxim e Tapajós (à jusante da confluência
com o Jamanxim), que compõem a Subárea Outras Localidades da Margem Direita.
Em sua maior parte (86%) esses imóveis terão mais de 50% de suas áreas
afetadas, estando os mesmos localizados dentro da FLONA Itaituba II (Figura
10.2.3.2.3.2/04).
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Figura 10.2.3.2.3.2/04 – Subárea Outras Localidades da Margem Direita
Denominação das principais localidades afetadas: Morcegão, ão Joaquim, Acará, Guabiraba,
Lorena, Bonfim, Pouso Grande, Palhal, Bom Jesus, Sítio Deus por Mim, São Pedro, Sítio
Bananal, São José, Igarapé do Feixo, Ciqueira, Porto Luizinho, Laje, Santa Maria, Sítio Silva
Araújo, Sítio Presente de Deus, Já é, Lua Nova Prainha, Fazenda Água Boa, Fazenda Beira
Rio, Terra Preta, Boca do Jamanxim, Barro Branco, Poeirão, Cachorro, Lapa de Fogo, Sítio 4
Irmãos, Fazenda Pajau, Fazenda Maparajubá, Sítio São João, Sítio Paiva, Sítio Campos,
Três Poderes, Sítio 2 Irmãos, Fazenda Santa Cecília I, Sítio Boa Esperança
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastros Socioeconômico, 2013.

Na Margem Esquerda, com 88 imóveis cadastrados a proporção dos que
provavelmente serão inviabilizados será bastante inferior (42% com 50% da área
afetada), tendo em vista que a maior concentração desses imóveis – pertencentes à
subárea Montanha-Mangabal, está situada já perto do remanso do Reservatório e
parte deles possui grande extensão territorial. Como pode ser observado na Figura
10.2.3.2.3.2/05 a seguir, na porção mais a jusante do rio nesta Subárea,
especialmente entre as localidades Vila Tapajós e Patos, os imóveis são de menor
porte e mancha de afetação mais larga, de modo que suas áreas remanescentes
deverão ser inviabilizados para a atividades agropecuárias. Na porção mais a
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montante do rio, os imóveis são de grande porte e a mancha de afetação mais
estreita, constituindo a porção com melhores condições para reestruturação das
atividades produtivas e permanência de seus usuários.

Figura 10.2.3.2.3.2/05 – Subárea Montanha-Mangabal
Denominação das principais localidades afetadas: Nova Canaã (Jutaí), Buriti, Jatobá,
Tavares, Machado, Vila Tapajós, Viracebo, Santo Antonio, São Raimundo, Apuí, Areia
Grossa, Patos, Sapucaia, Praia Chique São Tomé, Palmital, Mangueira, São Vicente,
Cabeceira da Montanha, Boa Esperança, Pancada do Gavião, Boqueirão, Porto União,
Remanso, Barranquinho, Santa Rosa, Uxizal, São Benedito, Terra Preta, Peruana,
Sobradinho, Bozó, Gruta da Capivara, Aliança, Praia Rosa, Jutaí II, São José, São
Sebastião, Santo Antonio II, Palhauzinho, Caroçal, Jatobá Alto, Ponta do Jatobá, Laginha,
Ciringuarana, Boca da Mangueira, Mosqueiro, Terra Preta II, Boa Esperança II, Ponta do
Jatobá II, Sítio São Raimundo, Sítio 3 Irmãos
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastros Socioeconômico, 2013.

Fazem ainda parte do Subcompartimento Margem Esquerda do Reservatório a
localidade denominada de Buburé e uma série de ilhas onde foram cadastrados 11
imóveis, dos quais apenas 1 – localizado em ilha - possui área remanescente
possivelmente aproveitável, e cuja viabilidade de permanência de seus ocupantes
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dependerá, entre outros fatores, das condições de acesso na nova configuração
com a formação do lago (Figura 10.2.3.2.3.2/06).

Figura 10.2.3.2.3.2/06 - Buburé e Ilhas, Lado a Lado.
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

O último segmento da ADA é o Compartimento Linha de Transmissão onde foram
cadastrados 60 imóveis, cuja viabilidade produtiva não deverá ser afetada, e que
pertencem às localidades Boa Esperança, Ypiranga I, Jacundá e São Francisco
Itapacurá / Cachoeira dos Americanos, como pode ser observado na Figura
10.2.3.2.3.2/07 a seguir.
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Figura 10.2.3.2.3.2/07 Compartimento Linha de Transmissão, com detalhe para as
localidades Ypiranga e Jacundá.
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastros Socioeconômico, 2013

Entre as benfeitorias localizadas nas áreas diretamente afetadas dos imóveis
cadastrados destacam-se as construções residenciais (em número de 450), as
construções de uso misto ou exclusivamente dedicadas a usos comerciais e de
serviços (em número de 44), além de 36 equipamentos comunitários e 57 casas de
farinha (Quadro 10.2.3.2.3.2/10). Parte substancial dessas perdas se concentra no
compartimento Poligonal do Canteiro de Obras, em especial na Vila Pimental,
destacando-se 56% das construções residenciais e 57% daquelas de uso misto ou
de uso comercial/serviços exclusivo. As maiores perdas de casas de farinha e de
equipamentos
comunitários
ocorrerá
no
compartimento
Reservatório
(respectivamente 58% e 69% das unidades), onerando especialmente a subárea
Montanha-Mangabal.
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Quadro 10.2.3.2.3.2/10 – Benfeitorias afetadas nos imóveis cadastrados da ADA.
Açudes

Casas

Casas
de Farinha

Casa/
Comércio

Comércio

Equipamentos
Comunitários

Benfeitorias
Diversas

RESERVATÓRIO

1

189

33

4

13

25

412

MARGEM DIREITA

1

114

17

3

6

11

248

1

19

4

0

0

0

45

Tucunaré

0

42

5

0

4

4

130

Outras localidades

0

53

8

3

2

7

73

MARGEM ESQUERDA

0

73

16

1

7

14

159

Montanha Mangabal

0

72

16

1

6

13

154

Outras localidades

0

1

0

0

1

1

5

Ilhas

0

2

0

0

0

0

5

POLIGONAL CANTEIROS (Canteiro
de Obras)

0

251

23

7

18

10

413

Vila Pimental

0

198

8

6

18

7

267

Vila São Francisco/ Vila Piriquito

0

21

5

0

0

3

39

Colônia Pimental

0

32

10

1

0

0

107

Total - ADA

1

440

56

11

31

35

825

Compartimentos

Colônia
Pimental/
Comandante Teixeira

PA

Ypiranga-

Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.
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Outras 825 benfeitorias serão afetadas, distribuindo-se em porções semelhantes entre os
compartimentos Poligonal do Canteiro e Reservatório. Como pode ser observado no Gráfico
10.2.3.2.3.2/02, destacam-se nesse grupo os galinheiros, as pranchas utilizadas para bater
roupa na beira dos rios e igarapés, os locais para guarda da produção e instrumentos de
trabalho, assim como para abrigo de outros criatórios.

VOLUME 23 – Tomo II
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 43
Revisão: 0

COLÔNIA PIMENTAL
VILA SÃO FRANCISCO/ VILA
PIRIQUITO
VILA PIMENTAL

Galpão ou local para armar redes
Pesqueiro

TVR e POLIGONAL
CANTEIROS
Ilhas

Chiqueiro
Galinheiro
Estábulo

Outras localidades - Buburé

Curral

Montanha-Mangabal

Depósito

MARGEM ESQUERDA

Porto

Outras localidades

Atracadouro ou trapiche
Tucunaré
Prancha ou tábua de bater roupa
Colonia Pimental/ PA
Ypiranga-Comandante Teixeira
MARGEM DIREITA

Churrasqueira
Galpão ou paiol
0

20

40

60

80

100

RESERVATÓRIO

Gráfico 10.2.3.2.3.2/02 – Principais outras benfeitorias que serão afetadas
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastros Socioeconômico, 2013.
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Trata-se, desse modo, de impacto de natureza negativa, de ocorrência imediata, sendo
ainda permanente e irreversível. Sua importância é alta – pois como visto afetará um
significativo número de grupos domésticos e de produtores que perderão suas atuais condições
de moradia e geração de renda, dentre outros efeitos adversos. Possui ainda caráter
cumulativo e não sinérgico, resultando em alta magnitude.
Para a mitigação e compensação desse impacto deverá ser implementado no contexto do
Plano de Atendimento à População Atingida, o Programa de Negociação e Aquisição de Terras
e Benfeitorias, que além das ações específicas de Indenização e Aquisição de Terras e
Benfeitorias, incorpora os projetos de Reorganização de Áreas Remanescentes,
Relocação/Reassentamento das Nucleações da ADA, Projeto de Apoio à Pequena Produção e
Agricultura Familiar e Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais, tendo em
vista repor as condições de moradia e desenvolvimento de atividades produtivas.
No contexto da perda total/parcial dos imóveis e benfeitorias localizados na ADA os grupos
domésticos que neles habitam e/ou desenvolvem atividades produtivas ficarão privados de
suas residências atuais e dos meios através dos quais atualmente geram bens de consumo e
renda necessários à subsistência. Trata-se de um impacto de segunda ordem derivado do
impacto de primeira ordem Perda de Imóveis e Benfeitorias, que ocorre na etapa de
Construção e que foi denominado de Perda de Condições de Moradia e Desenvolvimento
de Atividades Produtivas e Geração de Renda e Outras Fontes de Sustento.
De acordo com a sistematização das informações do cadastro socioeconômico serão afetados
ao todo 1.305 responsáveis por atividades produtivas, sendo que 457 deles estão vinculados a
imóveis localizados dentro da ADA. Dessa forma perderão suas atuais condições de moradia
assim como aquelas necessárias à subsistência e geração de renda. Outros 848 responsáveis
desenvolvem atividades produtivas dentro da ADA ou em outras porções que serão afetadas,
porém não possuem imóveis nem residem dentro da ADA. Trata-se, em sua maior parte – 786
responsáveis - de pescadores afiliados às colônias de pescadores de Itaituba e Trairão não
residentes na ADA e que desenvolvem a pesca no rio Tapajós a montante e/ou a jusante da
cachoeira São Luiz, assim como no rio Jamanxim. Os responsáveis restantes, em número de
62, desenvolvem atividades de extrativismo mineral dentro da ADA, tendo residência
permanente em outras porções.
Além dos responsáveis por atividades produtivas, foram também registrados os trabalhadores a
eles subordinados e que também poderão perder suas atuais condições de geração de renda e
de bens de subsistência. Esses trabalhadores são em número de 567 e se subdividem em dois
grupos, sendo o primeiro constituído por pessoas que trabalham para os responsáveis
vinculados à imóveis da ADA. Trata-se de 178 trabalhadores cuja maior parcela é constituída
de membros da família do responsável, com participação de 73% do montante. O segundo
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grupo é de trabalhadores vinculados às 66 unidades garimpeiras cadastradas e totaliza 389
indivíduos, em sua grande maioria, adultos que desempenham funções de garimpeiro.
Na descrição e avaliação do presente impacto serão considerados apenas os responsáveis por
atividades produtivas e os demais trabalhadores vinculados aos imóveis cadastrados na ADA,
que poderão perder simultaneamente as condições de moradia e de geração de renda e de
outros meios de subsistência, sendo ainda objeto de relocação compulsória. Os demais grupos
de responsáveis e trabalhadores citados residem fora da ADA – e sofrerão impactos
diferenciados sobre suas condições de trabalho e serão analisados separadamente
considerando-se os efeitos esperados sobre as atividades pesqueira e extrativa mineral.
Nos 778 imóveis cadastrados foram identificados moradores em 317 (40,7%), nos quais
residiam 363 chefes de grupos domésticos. Em outros 62 imóveis foram identificadas
atividades produtivas sem a presença de moradores permanentes, elevando-se a 379 (48,7%)
a participação dos imóveis cadastrados em situação produtiva. Nesse contexto foram
cadastrados 457 responsáveis por estabelecimentos/atividades produtivas que em sua maior
parte desenvolviam múltiplas atividades, com destaque para a agropecuária, pesca,
extrativismos.
Considerando apenas a atividade principal, 59,1 % dedicavam-se à agropecuária, 30,6% à
pesca, 7,7% ao comércio/serviços e os restantes ao extrativismo vegetal e mineral e, por
último, à caça, como pode ser observado no Gráfico 10.2.3.2.3.2/03.

80,0% 71,6%
54,7%
60,0%
30,4%
40,0%
20,6%
20,0%
2,4%10,1%
0,0%

80,0% 59,1%
60,0%
30,6%
40,0%
20,0%
0,2% 1,3% 1,1% 7,7%
0,0%

Gráfico 10.2.3.2.3.2/03 – Atividades desenvolvidas (à esquerda) e atividade principal (à direita) dos
responsáveis por atividades produtivas vinculados aos imóveis cadastrados
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

Para a liberação do território da ADA para a construção do empreendimento, 363 grupos
domésticos perderão suas habitações e 457 produtores perderão seus meios de trabalho e
subsistência. Como pode ser observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/11 a seguir, serão impactadas
diretamente 321 áreas produtivas (localizadas dentro da porção dos imóveis incluída na
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mancha de afetação), voltadas em sua maior parte à produção agrícola e extrativista vegetal, e
também áreas de extrativismo mineral.
Quadro 10.2.3.2.3.2/11 – Áreas produtivas afetadas

Área de
Agricultura

Área de Ext.
Mineral

Área de Ext.
Vegetal

RESERVATÓRIO

126

32

43

MARGEM DIREITA

82

24

28

Colônia Pimental/ PA Ypiranga-Comandante
Teixeira

24

1

16

Tucunaré

36

0

6

Outras localidades

22

23

6

MARGEM ESQUERDA

42

8

15

Montanha Mangabal

40

8

15

Outras localidades

2

0

0

Ilhas

2

0

0

84

3

33

Vila Pimental

40

0

0

Vila São Francisco/ Vila Piriquito

12

0

0

Colônia Pimental

32

0

0

Total - ADA

210

35

76

Compartimentos

POLIGONAL
Obras)

CANTEIROS

(Canteiro

de

Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

As culturas desenvolvidas por mais de 10 dos 327 responsáveis que praticam atividade
agrícola são em número de 24 e ocupam 1890,8 ha, destacando-se entre elas: mandioca,
milho, feijão, abacaxi, melancia, laranja, banana, limão, cacau, abacate e pimenta. Afora a
mandioca que é usada na fabricação de farinha e de alguns outros produtos mais voltados à
comercialização, parte significativa da produção obtida é dedicada ao autoconsumo, de forma
que parte dos produtos necessários à subsistência dos grupos domésticos é produzida por
seus próprios membros. Essa mesma situação também se observa entre 141 responsáveis
que praticam o extrativismo vegetal. O principal produto explorado é o açaí – coletado por 93%
dos responsáveis desse grupo, seguindo-se o cupuaçu, a castanha do Pará e o palmito, com
parte da produção voltada para o autoconsumo.
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Para a produção de valores de uso contribui também de forma significativa a caça, que é
praticada por 97 (21%) responsáveis e tem por objeto os animais indicados no Gráfico
10.2.3.2.3.2/04 Essa atividade é realizada com maior intensidade nas localidades que
mantiveram características da cultura ribeirinha – com destaque para Montanha-Mangabal,
onde é praticada por 37% dos responsáveis. Vale ressaltar que nem todas as áreas onde se
realizam as caçadas serão diretamente afetadas, porém a relocação compulsória levará a um
maior afastamento dessas áreas.

100%

95,9%

91,8%

90%

77,3%

75,3%

80%

70,1%

70%

59,8%
52,6%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

5,2%

5,2%

Macaco
Aranha

Macaco
Barrigudo

11,3%

7,2%

6,2%

0%
Paca

Queixada

Cutia

Tatu

Gato do
Mato

Mutum

Tartaruga

Veado

Caititu

Outros

Gráfico 10.2.3.2.3.2/04 – Principais animais caçados (proporção de citações pelos responsáveis que
praticam a atividade)
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

Outra atividade a ser impactada é a pesca, praticada por 251 responsáveis, com objetivos de
autoconsumo, comercialização de peixes para alimentação e comercialização de peixes
ornamentais. A maior parte desses pescadores deverá ser objeto de relocação compulsória,
devendo-se verificar também significativas alterações nas condições de pesca. No caso dos
responsáveis que praticam a captura de peixes ornamentais (32 dos 251 que praticam a
pesca), a maior parte dos ambientes propícios à presença dessas espécies serão perdidos,
com forte diminuição do estoque.
Entre as atividades primárias que serão afetadas a que congrega o menor número de
trabalhadores (9, dentre os quais 5 como atividade principal) é o extrativismo mineral, devendo
ser citadas ainda as atividades terciárias. Na ADA os comércios e serviços estão concentrados
nas aglomerações residenciais mais densas, em especial na Vila Pimental onde estão sediados
51% dos 45 responsáveis que desenvolvem tais atividades. Seguem-se em importância
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Montanha Mangabal e Vila Tucunaré com respectivamente 7 e 4 responsáveis por atividades
do mesmo tipo. No Gráfico 10.2.3.2.3.2/05, a seguir, está indicado o peso proporcional de
cada segmento, tratando-se de um setor sujeito a remanejamento compulsório.
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

46,7%

44,4%

8,9%
4,4%

2,2%
Padaria

Mercado ou
mercearia

Peixaria

4,4%

Açougue

11,1%

8,9%

Loja de
roupa

Bar ou
Hotel,
restaurante pousada ou
redário

2,2%

2,2%

Salão de
beleza

Venda de
artesanato

Outros

Gráfico 10.2.3.2.3.2/05 – Principais atividades terciárias que terão unidades afetadas.
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013

Nesse contexto serão afetadas fortemente as condições de subsistência de 457 responsáveis
por atividades produtivas – com a ressalva de que para 58 deles vinculados a imóveis
localizados no compartimento Linha de Transmissão e para quantitativo semelhante que ocupa
imóveis que poderão ser objeto de reestruturação fundiária/reorganização da atividade
produtiva, o impacto será diferenciado, pois poderão manter-se em situação semelhante à
atual, exceto no que se refere à pesca e ao extrativismo mineral. A esses se acrescenta os 178
trabalhadores auxiliares, cuja afetação também tende a variar de acordo com a localização dos
imóveis em que atuam os responsáveis aos quais estão vinculados.
Com a perda das condições de realização dessas atividades uma parte substancial da renda
dos grupos domésticos residentes na ADA – que como pode ser observado no Gráfico
10.2.3.2.3.2/06 desfrutam de padrão significativamente superior ao da média da população dos
municípios da AII, será afetada, devendo-se ainda considerar a perda da produção para
autoconsumo, que contribui adicionalmente de forma importante para a segurança alimentar.
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24%

Mais de 2 a 3 SM

20%

Mais de 3 SM a 5 SM

17%
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23%
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20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 10.2.3.2.3.2/06- Renda mensal dos grupos domésticos em salários mínimos - Percentual sobre
o total de grupos domésticos cadastrados
Fonte: CNEC WorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013.

Nesse contexto o impacto foi avaliado como de natureza negativa, indireto, de ocorrência
imediata e incidência permanente e irreversível. Sua importância é alta – pois como visto
afetará um significativo número de grupos domésticos que perderá suas atuais condições de
moradia, geração de renda e produção de valores de uso e emprego. Possui ainda caráter
cumulativo e não sinérgico, resultando em alta magnitude.
Da mesma forma que para o impacto imediatamente anterior, para a mitigação e compensação
deverá ser implementado o Plano de Atendimento à População Atingida, no âmbito do qual são
especialmente direcionados para os grupos domésticos em questão o Programa de
Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias, que incorpora os projetos de Reorganização
de Áreas Remanescentes, Relocação/Reassentamento das Nucleações da ADA, Projeto de
Apoio à Pequena Produção e Agricultura Familiar e Projeto de Recomposição das Atividades
Comerciais Rurais, além do Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira, tendo
em vista repor as condições de moradia e desenvolvimento de atividades produtivas.
Para 210 dos 457 responsáveis vinculados aos imóveis da ADA e para outros 786 pescadores
profissionais afiliados às Colônias de Pescadores de Itaituba e Trairão não vinculados a
imóveis localizados na ADA, a formação do reservatório do AHE São Luiz do Tapajós deverá
ter por efeito uma Variação de seus Níveis de Renda, com sinal negativo considerando o
curto e médio prazo, até ser alcançada uma nova situação de equilíbrio.
Trata-se de impacto de terceira ordem derivado de impactos na ictiofauna (impacto de primeira
ordem Alterações no Fluxo de Vazões devido à formação do reservatório (Lótico para
Lêntico), assim como os impactos de segunda ordem Perda de Habitats de Organismos
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Associados aos Pedrais, Perda de Habitats Críticos para Espécies da Ictiofauna e Perda
de Recursos Chave para a Fauna Silvestre), gerando impactos sobre os recursos naturais Variação do Potencial Pesqueiro com Redução das Espécies de Maior Interesse
Comercial Atual e Pressão sobre o Estoque Remanescente e Redução do Potencial
Pesqueiro das Espécies Ornamentais e Pressão sobre o Estoque Remanescente. A estes
se acrescenta ainda o impacto Perda de Locais de Pesca, decorrente de intervenções como
derrocamentos e lançamento de ensecadeiras na etapa de Construção e interdição de áreas
para pesca, tanto nesta última etapa, como na de Operação.
Esses impactos estão descritos nos itens 10.2.3.2.1, 10.2.3.2.2 relativos aos meios físico e
biótico respectivamente, e 10.2.3.2.3.13 relativo as aspecto ambiental Recursos Naturais,
abordado no âmbito do meio socioeconômico, e seus efeitos podem ser assim sistematizados,
de acordo com a etapa de ocorrência:


Pressão sobre os recursos naturais (estoque pesqueiro de interesse comercial e
alimentar) e perda de áreas de pesca – Etapas de Planejamento e Construção;



Redução do potencial pesqueiro das espécies ornamentais e pressão sobre estoque
remanescente - Etapa de Operação;
Perda do potencial pesqueiro dos grandes migradores – Etapas Construção e de
Operação;
Variação do estoque pesqueiro de interesse comercial para consumo – Etapas de
Construção e Operação;
O aumento da pressão sobre os recursos pesqueiros, somado aos impactos
decorrentes das alterações ambientais e da biodiversidade íctica, devem ter como
consequência mudanças da seguinte ordem:





1. Nos padrões de pesca da região,
2. Nas formas e modalidades de pesca,
3. Na tecnologia empregada,
4. Na sazonalidade da produção e,
5. Na oferta de tipo e quantidade de espécies,
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Como resultante são previstos efeitos negativos na renda atual dos diferentes grupos de
pescadores que poderão ou não, ser recuperados no médio/longo prazo.

Será afetado ao todo 1.037 responsáveis que praticam a pesca à montante e jusante da
cachoeira São Luiz, com diferentes níveis de intensidade, de acordo com os trechos em que
habitam e/ou costumam praticar a pesca. Esses trechos (Figura 10.2.3.2.3.2/08) são em
número de 8, considerando-se os seguintes limites:







Trechos 7 e 8, no rio Tapajós a jusante da cachoeira São Luiz,
Trecho 6, no rio Tapajós a montante da cachoeira São Luiz, até a confluência com a foz
do rio Jamanxim,
Trecho 5, no rio Jamanxim a montante da cachoeira do Cai,
Trecho 4, no rio Jamanxim a jusante da cachoeira do Cai até a confluência com o rio
Tapajós.
Trecho 3, no rio Tapajós à montante da foz do Jamanxim até o igarapé Montanha,
Trechos 1 e 2, no rio Tapajós, à montante do igarapé Montanha até a foz do rio do Rato.
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Figura 10.2.3.2.3.2/08 Trechos dos rios Tapajós e Jamanxim onde os pescadores cadastrados realizam
capturas de peixes para consumo e comercialização
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Os trechos 7 e 8 serão afetados principalmente pela perda do potencial pesqueiro dos grandes
migradores, verificando-se também a perda da possibilidade de subir através do rio para os
trechos à montante da cachoeira São Luiz. Os trechos 6 e 4 serão os mais fortemente
impactados, pois serão transformados em lago profundo, com forte perda de seu potencial
pesqueiro, que tenderá a se concentrar nas margens em áreas de menor profundidade. O
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trecho 5 não deverá apresentar perdas, o mesmo se verificando nos trechos 1 e 2, pois
manterão em grande parte as características lóticas originais. O trecho 3 deverá assumir uma
posição intermediária, com relativa perda de diversidade porém com elementos de incremento
e descenso do potencial pesqueiro que só poderão ser estabelecidos através de um futuro
monitoramento.
Na situação atual, entre os pescadores não residentes na ADA, 88% declararam pescar nos
setores 7 e 8, 15% no setor 6, 10% no setor 5, 12% no setor 4, 8% no setor 3 e 8% nos setores
1 e 2. Entre os pescadores residentes na ADA, 11% declararam pescar nos setores 7 e 8, 51%
no setor 6, 15% no setor 5, 21% no setor 4, 27% no setor 3 e 19% nos setores 1 e 2 ( os
percentuais são relativos a respostas múltiplas, pelo uso de diversos locais de pesca e, desse
modo sua soma é superior a 100%). Pode-se deduzir deste quadro que a grande maioria dos
pescadores pratica atualmente a pesca, pelo menos parcialmente, em áreas cujo potencial
deverá ser afetado.
Tomando por base os resultados obtidos através da sistematização do acompanhamento dos
desembarques (Quadro 10.2.3.2.3.2/12), se observado que 91% dos desembarques realizados
em Itaituba e 90% do volume de pescado eram provenientes dos setores 7 e 8 (especialmente
o primeiro), que respondiam por 72% de todo o pescado desembarcado na AID (isto é, exceto
Pimental na ADA). Em Miritituba 98% do volume desembarcado era proveniente do setor 7 e
representava 12% do montante da AID, de forma que pelo menos 84% dos desembarque da
AID chegados a essas duas nucleações eram provenientes dos setores 7 e 8. Para São Luiz do
Tapajós que responde por pouco menos de 3% dos desembarques da AID, os setores 6, 7 e 8
respondiam por 85% da produção, sendo pouco significativa a proporção de desembarques
provenientes de outros trechos. Por último, para Aruri, que contribuiu com 4,6% do volume
desembarcado na AID, 97% desse montante eram provenientes dos setores 4 e 5 no rio
Jamanxim. Os pescadores da ADA desenvolvem suas atividades nos setores 3 e 6 e, em
menor proporção nos setores 5 e 7.
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Quadro 10.2.3.2.3.2/12- Produção pesqueira e número de desembarques por setor de pesca na AID por
localidade, no período de Março a novembro de 2013.

Portos de
desembarque

Setores de
pesca

Nº de
desembarques

Porcentagem
(%)

Produção
(kg)

Porcentagem (%)

Itaituba

1
2
4
5
6
7
8
3e6
4a5
5e7
6e7
7e8
Não informado

Miritituba

1
2
4
6
7
8
Não informado

5
3
1
14
1
2.943
266
1
1
2
11
18
262
3.528
2
1
2
2
1.021
1
7
1.036
1
2
17
1
171
9
4
7
212
11
2
1
70
84
4.860

0
0
0
0
0
83
8
0
0
0
0
1
7
100
0
0
0
0
99
0
1
100
0
1
8
0
81
4
2
3
100
13
2
1
83
100
100

109
111
82
1.983
38
156.917
20.928
20
118
170
389
981
16.161
198.006
6
7
130
105
28.692
66
354
29.359
160
140
679
19
4.703
826
123
178
6.828
2.188
270
104
8.833
11.395
245.587

0
0
0
1
0
79
11
0
0
0
0
0
8
100
0
0
0
0
98
0
1
100
2
2
10
0
69
12
2
3
100
19
2
1
78
100
100

Total

Total

São Luiz do
Tapajós

1
6
7
3, 4 e 6
6e7
6, 7 e 8
7e8
Não informado

Total
Aruri
Total
Total Geral

5
7
8
4e5

Fonte: Pesquisa de Campo, CNEC WorleyParsons, 2013.

Vale observar ainda, em relação aos desembarques, que de acordo com as declarações dos
pescadores quanto às espécies capturadas, que a estimativa da participação dos migradores –
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como pode ser observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/13 a seguir, era de respectivamente 75%
para os pescadores da ADA e de 74,6% para os pescadores não residentes na ADA.
De acordo com o acompanhamento sistemático dos desembarques realizado no âmbito dos
estudos específicos da economia pesqueira, essas proporções eram de respectivamente 27%
e 60,2%, indicando que independentemente da fonte de informação, é muito significativa a
participação dessas espécies no montante dos desembarques e, por conseguinte, na renda
atual dos pescadores.
Quadro 10.2.3.2.3.2/13 – Estimativa da distribuição proporcional das espécies mais capturadas, de
acordo com as declarações cadastrais dos pescadores.
Espécies mais capturadas

Pescadores residentes na ADA

Pescadores não residentes na ADA

100,0%

100,0%

Pacu (migrador)

21,2

7,3

Jaraqui (migrador)

8,7

11,1

Mapará (migrador)

-

5,1

Surubim (migrador)

8,8

7,2

Tambaqui (migrador)

7,3

5,1

Tucunaré

7,9

7,5

Dourada (migrador)

2,3

6,7

Aracu (migrador)

9,8

17,8

Filhote (migrador)

7,9

7,5

Curimatã (migrador)

9

5,4

Pirarucu

-

3,8

Acari

3,6

4,9

Bagre

2,8

1,3

-

1,0

Pescada

2,2

7,2

Outros

8,5

1,1

TOTAL

Piramutaba (migrador)

Fonte: CNEC-WorleyParsons, 2013.
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Com relação ao tema renda dos pescadores, os estudos de economia pesqueira indicaram
também que no âmbito da AID, a renda diária obtida pelos pescadores apresentava grande
variabilidade, com estimativas que vão desde R$ 57 por pescador/dia em Miritituba até R$ 182
por pescador/dia no Aruri. Para Itaituba e Miritituba, as pescarias de curta duração (um dia)
foram mais rentáveis alcançando R$ 140 por pescador/dia e R$ 63, respectivamente. Já em
São Luiz do Tapajós, as pescas de maior duração foram mais rentáveis chegando a pagar R$
164 por pescador por dia nas pescarias de mais de cinco dias.
Em média, para os meses de Maio a Novembro os desembarques geraram receitas médias de
R$475 e R$ 1.018,00. Retirando os custos de produção da receita de cada desembarque,
observou-se que as atividades de pesca geraram lucros médios de R$ 80,00 a R$150,00 para
cada pescador por dia de pesca, como pode ser observado no Gráfico 10.2.3.2.3.2/07
Para a ADA o valor médio da renda diária obtida pelos pescadores variou de R$ 66 a R$ 8,9,
sendo possível verificar que pescarias de curta duração provavelmente alcançam maiores
valores mesmo com desvios também grandes (Quadro 10.2.3.2.3.2/14). Esta relação indica
que a margem de retorno tende a ser melhor para pescadores que realizam pescarias de curta
duração.

Gráfico 10.2.3.2.3.2/07 - Lucro médio estimado para cada pescador por cada dia de pesca para os
desembarques nos meses de abril a novembro de 2013, na localidade do Pimental.
Fonte: Pesquisa de Campo, CNEC WorleyParsons, 2013
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Quadro 10.2.3.2.3.2/14 Estimativas econômicas para a pesca de peixes ornamentais na ADA – região
de Pimental em 2013.

Dias de
pesca

Receita
total (R$)

desvio

Rancho
(R$)

Desvio

Combust.
(R$)

Desvio

Renda
liq/pes/dia

Desvio

1

129,00

16,44

5,83

11,47

16,44

29,96

34,93

53,48

2

328,74

39,78

27,24

36,14

39,78

30,06

60,72

64,56

3

300,15

46,33

23,00

28,84

46,33

22,31

20,63

21,83

4

954,32

72,80

48,00

25,88

72,80

21,25

66,00

68,54

5

810,69

108,03

65,45

46,04

108,03

102,15

46,15

52,05

6

1048,85

212,67

90,00

55,42

212,67

125,72

30,12

26,34

7

667,33

152,50

96,25

40,63

152,50

64,00

18,74

27,00

8

1163,68

156,00

112,75

101,18

156,00

118,14

39,05

35,47

9

895,19

388,43

138,57

20,35

388,43

79,57

13,62

8,16

10

7496,20

155,00

40,00

0,00

155,00

21,21

73,01

1,68

11

690,20

39,00

37,50

-

39,00

-

13,95

-

12

1352,50

348,80

365,00

332,34

348,80

153,87

8,87

2,63

15

1656,33

340,00

131,00

25,36

340,00

69,28

13,17

4,01

Fonte: Pesquisa de Campo, CNEC WorleyParsons, 2013.

Por último, para os pescadores de peixes ornamentais, a renda média bruta mensal é próxima
de R$ 2.500,00, podendo variar entre R$ 5.000,00 e R$ 720,00. Os custos da produção são
principalmente com o combustível para as pescarias diárias e no caso das pescarias longas
tem despesas com alimentação (rancho). As despesas mensais com combustível foram
estimadas em R$ 70,00 para as pescarias diárias e de R$ 160,00 para as longas. Por sua vez,
nas pescarias diárias e longas as despesas com alimentação alcançam R$ 40,00 e R$ 120,00
per capita respectivamente. Em termos de retorno liquido diário per capita os valores podem
variar de R$ 42,00 até R$ 236,00 para longas pescarias e de R$55,00 para pescarias diárias.
A estimativa da renda liquida expressa em reais /pescador/dia é indicativa de que os resultados
obtidos pelos pescadores com maior esforço de pesca em número de dias não difere
significativamente do daqueles que pescam nas imediações de Pimental. Ficou ainda evidente
que em alguns eventos de pesca de curta duração a renda média liquida pode ser maior. Dado
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que geralmente as pescarias de maior esforço sempre procuram espécies alvo mais
valorizadas, a margem de risco em termos de despesas é maior, e por este motivo em algumas
situações não compensou o trabalho realizado (Gráfico 10.2.3.2.3.2/08)

400
350
300

Média

250

Min-Max

200
150
100

Renda líquida/ pescador / dia

50
0
1

3

5

7

9

11

13

15

Dias de pesca

Gráfico 10.2.3.2.3.2/08 - Renda liquida per capita e por dia de pesca para os pescadores de
ornamentais na ADA no ano de 2013
Fonte: Pesquisa de Campo, CNEC WorleyParsons, 2013

Com o processo de construção do AHE São Luiz do Tapajós e sua posterior operação, os
estudos do meio biótico indicam que deverá ocorrer mudança sensível na composição e na
abundância da ictiofauna que irá ocupar o ambiente represado, bem como a montante. Esse
processo implicará no desaparecimento local de algumas espécies, enquanto outras terão
reduções ou incrementos marcantes em suas populações. Entre estas últimas destacam-se
aquelas de pequeno porte denominadas como oportunistas e outras, como as traíras, piranhas,
branquinhas, acarás, tucunarés, pescada e curvinas, com maior plasticidade para adaptação à
nova situação. Após o enchimento do reservatório e até a estabilização da nova situação
poderão ocorrer surtos de grande abundância de algumas dessas espécies, fenômeno
bastante conhecido e que tende a atrair pescadores especializados denominados de
barrageiros.
As espécies mais afetadas negativamente serão as migradoras de longa distância, incluindo a
maioria daquelas de grande porte da bacia. O aumento da produção secundária, ainda de
acordo com os estudos do meio biótico, poderá compensar em certa extensão as perdas de
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biomassa dos grandes migradores, tratando-se, no entanto, de espécies com menor valor na
pesca. Esses estudos observam ainda que a diminuição das populações de espécies reofílicas
e de migradoras de longa distância dependerá da manutenção de áreas conservadas nos
trechos a montante do rio Tapajós, o que implicaria também na limitação da atividade
pesqueira em seu interior, conforme já indicado no âmbito das análises do meio biótico.
Com relação à captura de peixes ornamentais o impacto da formação do reservatório sobre os
pedrais - hábitat que se notabiliza pela ocorrência de comunidades particulares, e onde é
pratica a captura de grande parte das espécies de maior interesse comercial, deverá afetar
fortemente o potencial atualmente disponível, com forte impacto sobre a produção dos
pescadores que se dedicam a essa atividade.
Como pode ser observado na Figura 10.2.3.2.3.2/09 a seguir, os principais locais de pesca
serão inviabilizados, levando a que os pescadores se desloquem para aqueles mais distantes
(pontos 5, 6 e 8 na Figura supracitada) que, como visto, tendem a produzir resultados menores,
e que tendem ainda a serem menores em decorrência dos efeitos de uma provável sobre
pesca.

Figura 10.2.3.2.3.2/09– Locais propícios onde atualmente é praticada a captura de peixes ornamentais
Fonte: Pesquisa de Campo, CNEC WorleyParsons, 2013
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Nesse contexto o impacto Variação dos Níveis de Renda dos Pescadores foi avaliado como
de natureza negativa, ocorrência imediata e incidência temporária. Sua importância é alta
e possui ainda caráter cumulativo e sinérgico, resultando em alta magnitude.
Para mitigação e compensação desse impacto, no âmbito do Programa de Atendimento à
População Atingida será desenvolvido Programa de Apoio e Recomposição da Atividade
Pesqueira, com os seguintes projetos:






Projeto de Fortalecimento da Cadeia Produtiva e Melhoria da Infraestrutura do Setor
Pesqueiro
Projeto de Monitoramento
Projeto de Compensação aos Pescadores pela Variação da Produção Pesqueira (e
renda)
Projeto de Aquicultura Para Peixes Ornamentais
Projeto de Aquicultura de Peixes Para Consumo

A liberação das áreas relativas aos imóveis total ou parcialmente incluídos na ADA terá
também entre seus efeitos imediatos a Perda de áreas com Uso Produtivo e Redução da
Produção Agropecuária e Extrativista. Conforme observado no diagnóstico da ADA essa
produção não é volumosa e em proporção substancial é destinada ao autoconsumo. Não
obstante, via essa última função, contribui de modo muito significativo para a segurança
alimentar da população residente na ADA e entorno, bem como para o abastecimento das
sedes municipais de Itaituba e Trairão, assim como de outras nucleações menores e para os
inúmeros garimpos próximos.
Como pode ser observado no Quadro 10.2.3.2.3.2/15, parcela substancial do volume da
produção agrícola é referente à mandioca cujo principal e quase exclusivo emprego é a
fabricação de farinha, principal produto cujos excedentes são comercializados. Banana,
melancia, laranja e cupuaçu também são vendidos diretamente em feiras livres nas duas sedes
municipais citadas, assim como para atravessadores e comerciantes locais. A produção dos
principais produtos agrícolas exceto a mandioca somou em 2012 pouco mais de 2 mil
toneladas. Entre os principais produtos beneficiados destaca-se a farinha de mandioca, tendo
sido contabilizada uma produção de 324 toneladas em 2012, em grande parte comercializado
para a região, podendo-se ainda destacar como fruto do beneficiamento da produção extrativa
vegetal, cerca de 90 toneladas de polpa de açaí e 35 toneladas de polpa de cupuaçu.
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Quadro 10.2.3.2.3.2/15– Principais produções agrícolas e extrativistas e de derivados, ADA 2012
Produção (Kg)
Compartimentos e subáreas/Produtores e
Produção

Produtos
Agrícolas Exceto
Mandioca

Mandioca

Farinha de
Mandioca

Polpa de
Açaí

TOTAL ADA

2.018.580

1.369.340

324.333

87.905

RESERVATÓRIO

1.112.218

985.230

221.250

55.617

993.690

754.630

111.150

39.747

MARGEM DIREITA
Colônia
Teixeira

Pimental/

PA

Ypiranga-Comandante
291.538

144.000

39.850

33.089

Tucunaré

437.401

49.130

9.100

2.283

Outras localidades

264.751

561.500

62.200

4.376

MARGEM ESQUERDA

104.466

226.600

108.600

15.870

Montanha Mangabal

103.096

226.600

108.600

15.870

Outras localidades

1.370

1.500

-

Ilhas

14.063

4.000

-

-

LINHA DE TRANSMISSÃO

643.621

81.940

22.200

19.361

POLIGONAL CANTEIROS
(Canteiro de Obras)

262.741

Vila Pimental

40.910

302.170
23.370

80.883
4.783

12.928
2.500

Vila São Francisco/ Vila Piriquito

48.642

31.900

8.100

570

Colônia Pimental

173.188

246.900

68.000

9.858

Fonte: CNECWorleyParsons/IBOPE. Cadastro Socioeconômico, 2013

Em relação à produção pecuária não foi contabilizado como perda o rebanho bovino – tanto por
concentrar-se no compartimento Linha de Transmissão como por normalmente ser relocado
para outras áreas, nem os demais criatórios que, se estima, poderão ser relocados ou
comercializados.
Esse impacto de segunda ordem, derivado do impacto de primeira ordem Perda de áreas com
uso agropecuário e extrativista, foi avaliado como de natureza negativa, ocorrência certa,
imediata irreversível. Em termos econômicos considerando o contexto produtivo regional sua
importância foi avaliada como baixa e sem efeitos sinérgicos ou cumulativos. Desse modo
sua magnitude ficou caracterizada como média.
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A mitigação e compensação desse impacto foram consideradas no âmbito da implementação
do Plano de Atendimento à População Atingida, em especial o Programa de Negociação e
Aquisição de Terras e Benfeitorias, que incorpora os projetos de Reorganização de Áreas
Remanescentes, Relocação/Reassentamento das Nucleações da ADA, Projeto de Apoio à
Pequena Produção e Agricultura Familiar.
O impacto Variação da Oferta Regional de Pescado, de forma semelhante ao da Variação
dos Níveis de Renda dos Pescadores, é de terceira ordem, derivando de impactos na
ictiofauna (impacto de primeira ordem Alterações no Fluxo de Vazões devido à formação do
reservatório (Lótico para Lêntico), assim como os impactos de segunda ordem Perda de
Espécies pela conversão de hábitats específico para ictiofauna e Eliminação de Berçários e
Sítios Reprodutivos), com a geração de impactos sobre os recursos naturais - Variação do
Potencial Pesqueiro com Redução das Espécies de Maior Interesse Comercial Atual
Pressão sobre o Estoque Remanescente e Redução do Potencial Pesqueiro das
Espécies Ornamentais e Pressão sobre o Estoque Remanescente. A estes se acrescenta
ainda o impacto Perda de Locais de Pesca, decorrente de intervenções como derrocamentos
e lançamento de ensecadeiras na etapa de Construção e interdição de áreas para pesca, tanto
nesta última etapa, como na de Operação.
Vale observar, quanto ao tema, que o monitoramento do consumo de proteína animal intensidade de consumo em biomassa e na frequência de ocorrência dentro das refeições
diárias, constatou que o pescado ocupa posição vantajosa entre as quatro principais fontes de
proteína: peixe da região, carne de boi, frango e ovo de galinha. Esse aspecto foi verificado
tanto em pequenas localidades ribeirinhas como a sede distrital de São Luiz do Tapajós como
na sede municipal de Itaituba. Na primeira foram observadas as maiores frequências de
ocorrência nas refeições e os maiores consumo diário per capita de pescado, tanto na
enchente quanto na vazante. Na sede municipal de Itaituba – o maior núcleo populacional da
AII, o pescado também aparece como a principal fonte do consumo de proteína animal,
considerada a frequência e consumo médio diário, tendo sido constatada a importância do
consumo de pescado que constitui um hábito arraigado, independentemente da proximidade
social das comunidades de pescadores.
A produção de pescado é em sua maior parte consumida localmente – tendo-se observado
ainda a importação de peixe de criatório proveniente do Mato Grosso do Sul. O monitoramento
dos desembarques – apontou para o período março/novembro de 2013 um montante de 283
toneladas de pescado (245.587 Kg relativos aos portos da AID e 37.398 kg relativos à
VOLUME 23 – Tomo II
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 63
Revisão: 0

Pimental, na ADA). A estes devem ser acrescentados, conforme informações qualitativas
obtidas em campo, montantes significativos relativos de entregas diretas nos garimpos e
vendas diretas nas diferentes comunidades e para geleiras de procedência externa à AII – isto
é que não passaram pelos pontos de desembarque monitorados, assim como os quantitativos
relativos à pesca para consumo realizada com frequência diária pelas famílias ribeirinhas e
com menor frequência por grande número de habitantes das nucleações maiores lindeiras ou
não ao sistema hídrico.
No contexto do processo de construção do empreendimento em estudo deve ainda ser
considerado o incremento da população e a consequente elevação da demanda por pescado
assim como do número de pescadores. Poderá verificar-se, neste contexto – adicionalmente
aos aspectos observados no impacto relativo à variação da renda dos pescadores - um
aumento da pressão pesqueira, sendo sabido que quanto maior o esforço pesqueiro sobre o
estoque existente, menores serão os rendimentos, do ponto de vista biológico e econômico.
Os estudos do meio biótico indicam quanto a esse aspecto, que a maior produtividade
pesqueira geralmente observada nos primeiros anos após o enchimento do reservatório resultado circunstancial do incremento do aporte de nutrientes, tende a ser de curta duração,
verificando-se na sequencia sensíveis quedas de produtividade. Como estas não tendem a ser
acompanhadas da redução dos níveis do esforço de pesca devido à pressão da demanda,
ficam criadas as condições para uma redução adicional do potencial pesqueiro da região.
Nesse contexto o impacto Variação da Oferta Regional de Pescado foi avaliado como de
natureza negativa, ocorrência certa, imediata e temporária. Em termos econômicos
considerando o contexto produtivo regional sua importância foi avaliada como alta e com
efeitos sinérgicos ou cumulativos. Desse modo sua magnitude ficou caracterizada como alta.
A mitigação e compensação desse impacto foi considerada no âmbito da implementação do
Plano de Atendimento à População Atingida, em especial o Programa de Apoio e
Recomposição da Atividade Pesqueira, com destaque para os projetos de Fortalecimento da
Cadeia Produtiva e Melhoria da Infraestrutura do Setor Pesqueiro, de Aquicultura de Peixes
Para Consumo, de Reinserção dos Pescadores às Novas Condições da Pesca e,
destacadamente de Zoneamento Pesqueiro, que deverá propor o ordenamento da atividade de
modo a que ela seja desenvolvida de forma sustentável.
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Outro impacto identificado no âmbito do aspecto ambiental Atividades Produtivas, diz respeito
ao potencial Comprometimento de Relações Econômicas e Sociais
Com a formação do reservatório ocorrerá o impacto de primeira ordem Interrupção de
Acessos Rodoviários, afetando as rodovias BR-230 e BR-163, assim como a rede de vicinais
e de vias/caminhos que partem dessa estrutura principal para dar acesso às porções mais
interioranas e a beira rio.
A BR-230 exerce uma função estrutural na margem esquerda do rio Tapajós, como única via
terrestre de comunicação entre as diferentes localidades lindeiras, além de permitir o acesso às
vicinais e aos caminhos que servem tanto às comunidades e nucleações agrícolas mais
interiorizadas localizadas à sua esquerda na porção mais próxima da sede municipal de
Itaituba, como às nucleações ribeirinhas localizadas a Oeste do PARNA, onde é mais intensa a
atividade garimpeira. É também a única via de acesso terrestre entre Itaituba e Jacareacanga
e, a partir desta última localidade, com a rede de cidades lindeiras, já no território do Estado do
Amazonas.
As obras de arte da BR-163 já estão adaptadas aos efeitos da formação do reservatório mas
possui um trecho de cerca de 2,20 km dentro da ADA.
Serão também afetados trechos de importantes estradas e vias vicinais destacando-se entre
elas a Estrada do Pimental e a Transpimental, e as vicinais Km 30 e Km 25, que fazem parte
da “espinha de peixe” do antigo projeto de colonização servindo a diversas comunidades rurais
que se dedicam a atividades agropecuárias e extrativistas vegetal.
Esse conjunto de interrupções afetará tanto fluxos de passageiros e mercadorias regionais e
inter-regionais que circulam pelas rodovias federais que estruturam a região, como os fluxos
internos de diversas comunidades lindeiras a essas vias, assim como nucleações interioranas e
ribeirinhas mais afastadas, ocasionando o impacto Comprometimento de Relações
Econômicas e Sociais. Trata-se de um impacto de segunda ordem derivado, como visto, do
impacto de primeira ordem Interrupção de Acessos Viários. Sua natureza foi avaliada como
negativa, de ocorrência imediata, duração temporária e reversível. Dado, por um lado a
carência de alternativas e o número de nucleações servidas pelas vias internas que serão
afetadas e, por outro, o caráter estrutural das rodovias federais no âmbito local e regional, o
impacto foi avaliado como Alto, com características sinérgicas e não cumulativas. Nesse
contexto resultou como média a magnitude do impacto.
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Para a mitigação desse impacto, é proposto o Programa de Recomposição da Infraestrutura
Rural, no âmbito do Plano de Atendimento à População Atingida, tratando-se programa de
natureza corretiva e compensatória.

A partir de 2019, ou seja no ano que se segue ao do pico das obras o volume de demissões
passará ser superior ao de admissões, iniciando-se o impacto Perda de Postos de Trabalho
na Obra, com a efetiva diminuição dos empregos diretos. Como pode ser observado no
Histograma de Mão de Obra (ver Gráfico 10.2.3.2.3.1/01 apresentado no item 10.2.3.2.3.1)
trata-se de um processo bastante lento, com a progressiva liberação da mão de obra
contratada. Os empregados forâneos demitidos poderão, dentro das regras atualmente
utilizadas pelas grandes empreiteiras, ser reenviados para seus locais de origem. Os
trabalhadores locais serão simplesmente dispensados (e indenizados conforme os preceitos
legais), passando a representar um crescente contingente de desempregados a procura de
vagas no mercado de trabalho local, ou poderão tentar um retorno às suas antigas atividades
quando provenientes de atividades autônomas como pequenos produtores, entre outras
alternativas.
Trata-se em todos os casos de um processo social e individualmente difícil e conflitivo, que
poderá ser amenizado ou não na dependência do estágio de animação da econômica local e
regional e de sua capacidade de absorver essa força de trabalho. Dessa forma o impacto foi
avaliado com de natureza negativa, de incidência direta, ocorrência certa, imediata e
temporária. Sua importância foi avaliada com alta e com característica de cumulatividade e
sem efeitos sinérgicos. Nesse contexto sua magnitude foi estabelecida como média.
Para mitigação desse impacto são propostos o Programa de Incentivo e Apoio à Qualificação e
Capacitação Profissional e o Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas
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O impacto Retração do Mercado Imobiliário é de segunda ordem derivando do impacto de
primeira ordem Perda de Postos de Trabalho na Obra e decorre do grau de ociosidade dos
imóveis que serão liberados com progressiva saída de ocupantes forâneos (detentores de
empregos indiretos e gerados pelo efeito renda e seus familiares) dispensados com o
progressiva diminuição da demanda para a conclusão das obras. Esse movimento deverá
provocar uma retração do mercado imobiliário nos municípios da AII, bem como um
rebaixamento geral no valor do alugueis exigidos.
Da mesma forma como observado em relação à dispensa da mão de obra engajada no
empreendimento, a intensidade dessa retração ficará na dependência do grau de aquecimento
da economia local e regional e do nível de atração de novos residentes e/ou manutenção dos
anteriores através de novas oportunidades de geração de renda. Esse impacto foi avaliado
como de natureza negativa, de ocorrência provável e imediata, além de reversível e de
duração temporária. A importância foi avaliada como alta, com características cumulativas
e não sinérgicas. Nesse contexto o impacto foi definido como de magnitude média.
O impacto Retração do Mercado de Bens e Serviços é de segunda ordem derivando também
do impacto de primeira ordem Perda de Postos de Trabalho na Obra, uma vez que seja a
demanda de bens e serviços para atendimento a esses trabalhadores, seja a demanda de
insumos de origem regional para o desenvolvimento das obras apresentam tendências
semelhantes no contexto do ciclo construtivo do empreendimento. Vale observar, também, a
partir do ponto de vista dos empreendedores mobilizados para o atendimento a esse mercado,
que a inflexão da demanda e sua progressiva queda é um movimento previsto, de modo que os
investimentos eventualmente realizados tenderam a considerar o caráter temporário do
aumento da demanda.
Outro aspecto a ser considerado na caracterização desse impacto se refere ao fato de que,
mesmo na ausência de outros fatores de animação econômica, a estrutura produtiva
local/regional tende a ter-se ampliado, assim como o grau de urbanização e o contingente
populacional, pois uma parcela da população atraída, por diferentes motivos, poderá
permanecer na região. Desse modo a progressiva diminuição da demanda tende a ser
administrada com a adaptação a um nível de demandas quantitativa e qualitativamente
rebaixado, porém significativamente diferenciado daquele pré-existente. No caso de prevalecer
no período de desmobilização uma conjuntura econômica positiva puxada por outros núcleos
de atividades, a transição para o novo nível de demanda tende a ser mais suave e com
melhores perspectivas de retomada.
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Nesse contexto o impacto foi avaliado como de natureza negativa, de ocorrência provável e
imediata, além de reversível e de duração temporária. A importância foi avaliada como alta,
com características cumulativas e não sinérgicas. Nesse contexto o impacto foi definido
como de magnitude média
A progressiva diminuição dos empregos diretos gerados pelo empreendimento, assim como as
retrações esperadas no mercado imobiliário e na demanda por bens e serviços tende a
acarretar, também, perdas em renda e fontes de sustento. É nesse contexto que toma forma o
impacto Outras Perdas de Renda e Fontes de Sustento, impacto de terceira ordem, derivado
dos anteriormente citados, respectivamente de primeira e segunda ordem.
A progressiva redução dos empregos diretos tem rebatimento na redução dos empregos
indiretos e efeito renda, alastrando-se pelo conjunto da economia regional. Sua intensidade,
conforme já observado, estará na dependência do grau de animação da economia local e
regional, em sua capacidade de criar novas demandas de produtos e serviços e novos postos
de trabalho.
Trata-se de impacto de natureza negativa, de ocorrência provável e imediata, além de
reversível e temporário. A importância foi avaliada como alta, com características
cumulativas e não sinérgicas. Nesse contexto o impacto foi definido como de magnitude
média
Para sua mitigação são propostos o Programa de Incentivo e Apoio à Qualificação e
Capacitação Profissional e o Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas.
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O impacto Incremento na Economia Local pode ser destacado como mais um impacto de
natureza positiva decorrente do empreendimento. Decorre de um lado, da Melhoria das
Condições de Navegação a montante do barramento, impacto de primeira ordem, bem como
a Possibilidade de Ocorrência de Extração Mineral na Área das Corredeiras – impacto de
segunda ordem derivado da Alteração da Dinâmica de Escoamento Fluvial no TVR (impacto
de primeira ordem). Tudo isto poderá portanto gerar efeitos positivos criando novas
oportunidades de desenvolvimento das atividades produtivas e dando forma ao impacto
potencial Incremento na Economia Local.
Trata-se de um impacto de incidência indireta, imediata e permanente e irreversível no que
se refere à melhoria das condições de navegação a montante. A ocorrência é certa no que se
refere às condições de navegação e improvável quanto à possibilidade de ser realizada a
extração mineral, por questões operacionais e de segurança. Sua importância foi avaliada
como baixa - e com características não sinérgicas ou cumulativas. Nesse contexto sua
magnitude ficou definida como baixa.
Na área a ser afetada foram identificadas interferências com 117 processos minerários (áreas
requeridas junto ao DNPM, base 14/01/2013), cuja situação legal era a seguinte: 03 áreas em
disponibilidade, 27 na etapa de requerimento de pesquisa; 13 com concessão de autorização
de pesquisa; 69 na etapa de requerimento de lavra garimpeira e apenas 05 com permissão de
lavra garimpeira. Para as lavras que serão inviabilizadas – ao menos temporariamente, pela
formação do reservatório, verificar-se-á a perda dos recursos até então investidos na pesquisa
das respectivas reservas e potencialidades.
Nesse contexto o impacto Perda de Capital Investido em Pesquisas Minerárias, derivado do
impacto de primeira ordem Interferência em Áreas com Potencialidade Mineral e com
Situação Legal junto ao DNPM, foi avaliado como de natureza negativa, incidência indireta,
permanente e irreversível. Sua importância foi considerada baixa – pois para o tipo e estágio
dos processos minerários considerados os investimentos em pesquisa tendem a ser reduzidos,
com características não sinérgica e não cumulativas. Nesse contexto – devido ao fato de ser
irreversível, sua magnitude ficou estabelecida como média.
Para mitigação desse impacto é propostos o Programa de Reorganização das Atividades
Minerárias.
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Ainda no que concerne às atividades minerárias foi identificado o impacto Interferências em
Atividades Minerárias Formais e Informais.
Na área em estudo a atividade extrativa mineral é praticada principalmente por equipamentos
flutuantes – dragas, e seus responsáveis não pertencem à população local e não estão
vinculados aos imóveis cadastrados. Foram identificadas ao todo 75 atividades minerárias,
sendo 9 com responsáveis residentes na ADA (dentre os quais 5 exerciam o extrativismo
como atividade principal e 4 como atividade secundária). Os responsáveis não residentes eram
em número de 66.
Em apenas 3 dessas 66 unidades garimpeiras o responsável atuava sozinho, sendo que nas
demais era ajudado por familiares ou empregados. O pessoal ocupado totalizava 389
indivíduos, dentre os quais 23% eram trabalhadores familiares (remunerados e não
remunerados) e os demais empregados sob diferentes regimes de remuneração.
Em todos os casos tratava-se de atividades desenvolvidas de modo informal sob a forma
garimpo para a lavra de ouro e diamante de aluvião, com as seguintes características relativas
à tecnologia empregada:





Garimpo de baixão manual – 14 unidades
Garimpo de baixão mecanizado – 8 unidades
Garimpo mecanizado Balsas para lavra do ouro ou diamante – 20 unidades
Garimpo mecanizado Dragas para lavra do ouro ou diamante – 33 unidades

Com a formação do reservatório serão inviabilizadas apenas as unidades que lavram em terra
firme, pois as flutuantes possuem condições técnicas para continuar atuando nas novas
condições (caso da maioria das dragas) ou podem ser adaptadas para tanto ou atuar apenas
em áreas de menor profundidade (caso das balsas). Vale observar que os garimpos de baixão
mecanizados possuem atualmente uma elevada mobilidade, descolando-se seguidamente para
o desenvolvimento de novas frentes de lavra.
Nesse contexto o impacto de primeira ordem Interferências em Atividades Minerárias
Formais e Informais foi avaliado como de natureza negativa, de manifestação imediata,
permanente e irreversível no caso dos garimpos de baixão e manifestação temporária e
reversível para os garimpos flutuantes, sendo em ambos os casos de ocorrência certa. A
importância foi avaliada como alta, tendo características não cumulativas e sinérgicas.
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Nesse contexto a magnitude resultou alta para os garimpos de baixão e baixa para os
equipamentos flutuantes.
Para mitigação desse impacto é propostos o Programa de Reorganização das Atividades
Minerárias, no âmbito do qual deverão ser desenvolvidas diversas ações voltadas
especialmente para os responsáveis e demais trabalhadores dos garimpos manuais,
considerados como o segmento mais vulnerável da atividade extrativista mineral.
10.2.3.2.3.3

Uso do Solo e Organização Físico Territorial
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Quadro 10.2.3.2.3/03 - Matriz de Avaliação de Impactos do Uso do Solo e Organização Físico Territorial
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A região em que deverá se inserir o Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós, em
especial sua Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada, como visto nos itens
relativos ao diagnóstico, é constituída de sedes municipais pouco estruturadas e sedes
distritais, em geral, capazes apenas de prestar os primeiros atendimentos às necessidades
básicas da população de seu distrito. Invariavelmente, essa população necessita recorrer às
sedes municipais para ser atendida por serviços mais especializados e para abastecimento em
geral.
O empreendimento AHE São Luiz do Tapajós deverá atrair população nas Etapas de
Planejamento e Construção. Estima-se que no pico da obra (2018) deverão afluir para a região
26.118 pessoas, conforme pode ser visto no item 10.2.3.2.3.1. Já na Etapa de Planejamento
poderá atrair população para a região (especialmente após a eventual obtenção da LP) que
procurará se instalar nas imediações, principalmente nas sedes municipais de Itaituba e
Trairão. A primeira, por apresentar melhores condições urbanas, por exercer as funções de
polo regional, deverá ser o primeiro foco de atração. Claro está que as demais localidades
também poderão receber parte desse afluxo populacional.
Por serem núcleos urbanisticamente pouco estruturados, sem planejamento para recepção de
novos habitantes, poderão sofrer uma Ocupação Desordenada do Solo.
No caso de Itaituba, embora a área central possua um bom padrão urbanístico, a mesma é
bastante impactada pela travessia da balsa, que serve a rodovia Transamazônica; já as áreas
para expansão se traduzem em porções em direção a igarapés, em geral áreas impróprias ao
assentamento urbano, em especial se não bem planejadas. Nessas condições, uma ocupação
aleatória certamente trará prejuízos à cidade.
Na cidade de Trairão, segundo foco provável, o crescimento já se deu de forma desordenada, e
a possibilidade de nova ocupação desordenada, sem um planejamento de para onde crescer,
pode significar sérios riscos, uma vez que a cidade está situada no vale do igarapé Trairão e
cercada por áreas de relevo com declividades muito acentuadas, com riscos de ocupação
urbana, devido possibilidades de deslizamentos (Figura 10.2.3.2.3.3/01). Atualmente as áreas
com possibilidades de expansão urbana estão limitadas pelas áreas alagáveis do igarapé
Trairão, ao norte, e áreas de relevo acidentado nos setores oeste e sudoeste, restando com
vantagens de ocupação futura apenas o setor sudeste.
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Figura 10.2.3.2.3.3/01- Áreas de risco para ocupação urbana. Trairão
Fonte: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007

A sede distrital de Miritituba concorre com Trairão em termos de opção de assentamento de
população atraída, por se tratar de núcleo urbano localizado na margem oposta a Itaituba, porto
de ligação da rodovia federal Transamazônica, BR-230, e por apresentar comércio e serviços
diversificados. Para esta sede, valem os comentários apontados para Trairão, uma vez que aí
já se encontram ocupações irregulares, ao longo do Tapajós, de edificações construídas
aleatoriamente em terrenos geralmente em áreas de risco. Ademais, áreas que poderão vir a
ser ocupadas de maneira desordenada são áreas de morro, que já sofreram deslizamentos
com perda de habitações.
As demais nucleações, com estruturas bem inferiores às sedes mencionadas, embora não
sejam principais focos de atração, também poderão eventualmente sofrer este impacto em
condições de agravar sua frágil estrutura.
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Durante a Etapa de Construção, pelo maior afluxo populacional haverá uma Intensificação da
Ocupação Desordenada do Solo, quando então se agravarão as condições já colocadas.
Neste momento, as sedes distritais e as nucleações de menor porte estarão mais expostas a
esse impacto que no momento anterior, podendo ser de alta monta os reflexos, em função da
precariedade de suas instalações, principalmente nas últimas mencionadas.
As sedes municipais e Miritituba, certamente já contando com um excedente de população do
período de planejamento das obras, terão agravado seu quadro urbano, podendo chegar a
graves consequências, em especial pela ocupação de áreas de risco.
A Ocupação Desordenada do Solo caracteriza-se como um impacto de natureza negativa,
devendo iniciar-se na Etapa de Planejamento e intensificando-se durante a Etapa de
Construção da obra; de incidência indireta, com manifestação permanente e temporalidade
imediata. É considerado um impacto reversível, de ocorrência certa e de alta importância;
sendo cumulativo, mas não sinérgico, apresentando magnitude média.
Para mitigar tal impacto, são propostos os Programas de: Suporte à Educação Pública;
Incentivo e Apoio à Estruturação da Atenção Básica à Saúde; Suporte aos Serviços de
Segurança Pública; Suporte à Assistência Social Municipal; Suporte à Infraestrutura
Urbana; Apoio à Administração e Gestão dos Municípios; Monitoramento das Condições
Socioeconômicas dos Municípios, no âmbito do Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída, de natureza preventiva e compensatória.
Por outro lado, a atração de população e a exigência por serviços e abastecimento que se
configurará irão resultar uma Alteração das Funções Socioeconômicas das Sedes
Municipais, Sedes Distritais e Nucleações Populacionais.
Se as alterações das funções socioeconômicas podem soar como positivas, a atual
incapacidade dos núcleos e sedes em absorver esse futuro contingente populacional e
consequentes demandas aponta também para reflexos negativos nessas localidades, quer pela
falta de estrutura do seu setor terciário, quer pela sua baixa oferta de equipamentos sociais. A
implantação de acessos para o canteiro de obras e a instalação da Linha de Transmissão
também poderão provocar, na Etapa de Construção, algum aumento na demanda por
serviços, tanto por usuários da via como por trabalhadores na instalação da LT que,
provavelmente, se desenvolverão nas nucleações de seu entorno.
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Itaituba, com pouco mais que os 70.682 habitantes na área urbana informados pelo IBGE/
Censo Demográfico 2010, apresenta um comércio dinâmico, com oferta de produtos e serviços
diversificados. O comércio de porte, constituído por armazéns, atividades atacadistas,
concessionárias de veículos, e algumas pequenas indústrias se localizam ao longo da rodovia
Transamazônica, em sua porção urbana. Este fato transforma a rodovia em via urbana, com
todos os inconvenientes de uso duplo, especialmente a ocorrência de acidentes frequentes.
Exercendo a função de polo regional, embora com baixa capacidade de absorção de
contingente populacional (estima-se que a população de Itaituba deverá crescer 13%, com um
adicional de 11.011 pessoas)3, Itaituba será a localidade com menor dificuldade em ampliar
suas funções socioeconômicas.
Já Trairão e Miritituba, por exemplo - que são localidades melhor estruturadas que as demais
sedes distritais e nucleações populacionais - conforme o Censo 2010, abrigavam naquela data
pouco mais de 3.500 habitantes na sua área urbana cada uma. Trairão caracteriza-se como um
pequeno centro urbano de apoio ao fluxo da BR-163 e à população rural de seu município.
Concentra as atividades administrativas e os principais equipamentos públicos; apresenta um
comércio ativo e diversificado abrangendo quase todos os gêneros, porém muito modesto e
com destaque para as atividades de apoio ao fluxo rodoviário. Poucas são as atividades de
médio porte. Em geral são empresas familiares, com pouco ou nenhum funcionário, sendo na
grande maioria de pequeno porte.
O comércio de Miritituba destina-se, também, a abastecer a população local e sua vizinhança
com diversificadas unidades comerciais e de serviços, porém sempre de pequeno porte. Notase a presença de comércio local para atender aos moradores, como padarias e pequenos
mercados, como também a presença de comércio dirigido a um público específico, como peças
automotivas e agrícolas. São observados mercados, restaurantes, lojas, além de locais de
apoio ao fluxo de pessoas, como hotéis; porém sempre de pequeno porte.
Ademais, como toda a população da região, os habitantes dessas sedes também se dirigem a
Itaituba à procura de serviços mais complexos, principalmente os de uso institucional, em
especial os relacionados à saúde.

3

Ver item 10.2.3.2.3.1-Aspecto Ambiental Demografia
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Nessas condições, a dinamização do comércio e serviços dessas sedes, bem como das
demais sedes distritais e das nucleações populacionais, deverá se dar quer por intermédio de
seus habitantes, quer por meio de pequenos empreendedores atraídos durante as etapas da
obra do AHE São Luiz do Tapajós. Entretanto, no quesito dos usos institucionais,
especialmente os relativos à saúde e educação, certamente o aumento da demanda provocará
sobrecarga nos equipamentos existentes e pressão para ampliação dos serviços púbicos como
será analisado nos itens 10.2.3.2.3.5 a 10.2.3.2.3.7.
O impacto Alteração das Funções Socioeconômicas das Sedes Municipais, Sedes
Distritais e Nucleações Populacionais é de natureza negativa, devendo ocorrer durante a
Etapa de Construção da obra; de incidência indireta, com manifestação permanente e
temporalidade imediata. É considerado irreversível, de ocorrência certa e de alta importância.
Foi avaliado como não cumulativo e não sinérgico, apresentando magnitude média.
Para mitigar tal impacto, são propostos os Programas de: Suporte à Educação Pública,
Incentivo e Apoio à Estruturação da Atenção Básica à Saúde, Suporte aos Serviços de
Segurança Pública, Apoio à Administração e Gestão dos Municípios, Monitoramento das
Condições Socioeconômicas dos Municípios, no âmbito do Plano de Suporte aos
Municípios para Atendimento à População Atraída, de natureza preventiva e compensatória.
A população a ser atraída na Etapa de Construção, em seus momentos de lazer certamente
acorrerá às praias que surgem durante o período de vazante, e muitos procurarão pelos
passeios aos atrativos naturais, pelo turismo de pesca e turismo ecológico, concorrendo assim
para Pressão Sobre O Uso das Praias/Áreas de Lazer e Turismo.
Como relatado no diagnóstico, Vila Rayol e São Luiz do Tapajós, apesar de carentes em
infraestrutura turística, são os núcleos de acesso e apoio a essas atividades turísticas, assim
como Paraná-Miri no quesito praias. Para os passeios pelo rio conhecendo São Luiz do
Tapajós, as cavernas e as cachoeiras, o turista desloca-se a partir de Vila Rayol, para onde
retorna, almoça, seguindo para uma visita ao PARNA.
No caso de Paraná-Miri, a atração são as praias (Foto 10.2.3.2.3.3/01), lembrando que no mês
de agosto aí ocorre o Festival Itaverão (Foto 10.2.3.2.3.3/02). Trata-se de uma nucleação sem
qualquer tipo de infraestrutura de apoio ao turismo, que poderá sofrer reflexos negativos sobre
sua frágil estrutura urbana, quando do afluxo populacional às suas praias.
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Foto 10.2.3.2.3.3/01 - Vista aérea de Paraná-Miri com suas praias temporárias.
Fonte: blog:forumbr163.blogspot.com.br

Foto 10.2.3.2.3.3/02 - Imagem do Itaverão 2012.
Fonte: Blog: fatodahora.blogspot.com.br
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O impacto Pressão Sobre O Uso das Praias/Áreas de Lazer e Turismo é de natureza
negativa, devendo ocorrer durante a Etapa de Construção até a Etapa do Enchimento ,
sendo de incidência indireta, com manifestação temporária e temporalidade imediata. É
considerado irreversível, de ocorrência certa e de alta importância. É um impacto não
cumulativo e não sinérgico, apresentando magnitude média.
Para mitigar tal impacto, são propostos o Programa de Suporte aos Serviços de Segurança
Pública, Programa de Suporte à Infraestrutura Urbana, Programa de Apoio à
Administração e Gestão dos Municípios, no âmbito do Plano de Suporte aos Municípios
para Atendimento à População Atraída, de natureza preventiva e compensatória, e o Programa
de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo e Lazer, no âmbito do Plano de Apoio ao
Desenvolvimento das Atividades Produtivas, de natureza compensatória e potencializadora.
O contingente que deverá chegar durante a Etapa de Construção, não conseguindo se alojar
em área urbana ou nas nucleações da AID e ADA, procurará se estabelecer em áreas
desocupadas, o que poderá implicar Pressão sobre as Unidades de Conservação e
Ocupação de Terras.
Hoje, apesar da possibilidade de manejo de algumas Unidades de Conservação, como as
FLONAs Itaituba I e II, por exemplo, o uso que se faz da área nem sempre é adequado. A
proximidade da rodovia federal Cuiabá-Santarém, BR-163, aliada à disponibilidade de madeira,
de minério, da pesca, além de serem áreas não habitadas, poderá induzir a uma ocupação
indevida dessas Unidades de Conservação. Cabe destacar que essas áreas não contam com
uma estrutura adequada para orientação quanto ao uso das mesmas ou para a sua vigilância,
não havendo suporte para assegurar a integridade das mesmas, não sendo suficiente para
combater tal tipo de invasão.
Esse tipo de ocupação, além de ilegal, poderá ser predatório, por desconhecimento, por parte
da população atraída, das regras de utilização de cada Unidade de Conservação.
Este impacto, Pressão sobre as Unidades de Conservação e Ocupação de Terras,
caracteriza-se como um impacto de natureza negativa, devendo ocorrer durante a Etapa de
Construção; sua incidência é indireta, com manifestação temporária e temporalidade imediata.
É um impacto reversível, de ocorrência provável e de alta importância. Não é cumulativo e
também não é sinérgico, apresentando magnitude baixa.
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Para mitigar o impacto relativo à Pressão sobre as Unidades de Conservação e Ocupação de
Terras, é proposto o Projeto de Apoio às Atividades de Fiscalização, no âmbito do
Programa de Compensação Ambiental, do Plano de Conservação da Biodiversidade e dos
Ecossistemas Naturais; projeto este de natureza preventiva.
O quadro de excesso de contingente poderá ser agravado no início da Etapa de Construção
quando, para a liberação da área do canteiro de obras, deverão ser desocupados os imóveis
de São Francisco/Piriquito, de Colônia Pimental e de Vila Pimental. Com a desocupação
compulsória pela Perda de Vilas, no caso de Pimental, esta população poderá vir a
incrementar o fluxo populacional desordenado. Em Pimental, além de 235 imóveis compreendendo edificações de uso habitacional, comercial, de serviços - serão desativadas 3
igrejas, uma escola e o único posto de saúde de toda a ADA, como será visto no item relativo
aos equipamentos sociais de Saúde, Educação e Igrejas. Na porção relativa a São
Francisco/Piriquito deverão ser desafetados 21 imóveis, incluindo uma igreja e uma escola
desativada.
Além da perda de Pimental, durante a Etapa de Construção também deverá ser desocupada a
vila de Tucunaré que, como relatado no diagnóstico da Área Diretamente Afetada, trata-se de
um pequeno núcleo onde 73 imóveis, após uma sequência de propriedades rurais, assumem
menores dimensões e se agrupam em quarteirões conformando um conjunto de apoio de
serviços institucionais para a subárea. Nesta localidade dentre os imóveis a serem afetados,
estão 3 igrejas e uma unidade escolar.
A perda de vila Tucunaré traduz-se em impacto não só para esta pequena localidade, mas
também para a região dos imóveis localizados ao longo do rio Tucunaré, uma vez que a
mesma traduz-se em apoio aos habitantes que porventura permanecerão nessa região.
A Perda de Vilas caracteriza-se como um impacto de natureza negativa, devendo ocorrer
durante a Etapa de Construção; sua incidência é direta, com manifestação permanente e
temporalidade imediata. É um impacto irreversível, de ocorrência certa e de alta importância.
Não é cumulativo, mas é sinérgico, apresentando magnitude alta.
Para compensar a Perda de Vilas, é proposto o Projeto de Relocação/Reassentamento das
Nucleações da ADA (Vila Pimental, Colônia Pimental, Vila São Francisco/Piriquito e Vila
Tucunaré), no âmbito do Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias do
Plano de Atendimento à População Atingida; projeto de natureza compensatória.
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A instalação do canteiro de obras deverá acarretar também Alteração da Paisagem
substituindo a vila de pescadores, os imóveis rurais e suas benfeitorias por um movimentado
sítio de demolição, maquinário, alojamento e obras. Concorrerá para descaracterizar a
paisagem, a instalação da Linha de Transmissão, tanto no seu período de Construção, como
durante a operação de todo o empreendimento. Suas torres metálicas contrastando com as
instalações rurais serão elemento estranho à paisagem local, que assim perdurará.
Ainda durante a construção, com o “desvio” do curso do rio Tapajós, já se sentirão os efeitos
acarretados pela alteração de vazão, com a perda de volume d’água nas corredeiras e
cachoeiras junto às formações rochosas entre Pimental e São Francisco/Piriquito. A
configuração final, entretanto, dará maior realce aos pedrais, que emergirão e proporcionarão
uma paisagem permanente semelhante à dos períodos de estiagem.
Quando do Enchimento e perdurando durante a Etapa de Operação do reservatório,
novamente ocorrerão alterações na paisagem, com a formação de um grande lago substituindo
um corpo d’água com seus pedrais, suas águas em corredeiras; suas margens e ilhas com
pequenas praias de areias brancas, hoje também utilizadas como área de lazer; bem como as
pequenas nucleações (Foto 10.2.3.2.3.3/03), em geral implantadas de forma orgânica,
procurando adaptar-se à natureza que as circunda, resultando a definitiva Alteração nos
Referenciais de Paisagem.

Foto 10.2.3.2.3.3/03 – Vila de pescadores na margem do Tapajós
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013
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O impacto Alteração da Paisagem é caracterizado como de natureza negativa, devendo
ocorrer durante as Etapas de Construção, Enchimento e Operação do reservatório; sua
incidência é direta, com manifestação permanente e temporalidade imediata. É um impacto
irreversível, de ocorrência certa e de média importância, sendo não cumulativo e não sinérgico,
apresentando magnitude média.
Para compensar a Alteração da Paisagem, são propostos o Programa de Gerenciamento e
Controle dos Usos Múltiplos do Reservatório e seu Entorno, no âmbito do Plano Ambiental
de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, e o
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo e Lazer, no âmbito do Plano de
Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas, programa de natureza compensatória e
potencializadora.
A mencionada Perda de Praias/Áreas de Lazer e Turismo, que ocorrerá na Etapa de
Enchimento, se fará sentir especialmente pela população ribeirinha da ADA, sua principal
usuária. Serão inundadas 38 praias associadas a imóveis cadastrados, que constituem áreas
de lazer dos habitantes locais, e praias de uso coletivo como a de Pimental, onde se realiza a
Festa do Curimatã, evento que se pretende realizar anualmente. Além das praias, 10 campos
de futebol foram cadastrados nos imóveis a serem atingidos, onde se realizam eventuais jogos
entre times de diferentes comunidades, aos domingos; é também onde se realizam as
brincadeiras com bola e a prática de outros esportes, tão comuns entre seus moradores,
especialmente entre as crianças.
A Perda de Praias/Áreas de Lazer e Turismo é um impacto de natureza negativa, devendo
ocorrer durante a Etapa de Construção, com a perda da Praia de Pimental, e a Etapa de
Enchimento do reservatório; sua incidência é direta, com manifestação permanente e
temporalidade imediata. É um impacto irreversível, de ocorrência certa e de alta importância.
Não é cumulativo nem é sinérgico, apresentando magnitude média.
Para compensar a Perda de Praias e Áreas de Lazer, são propostos o Programa de
Gerenciamento e Controle dos Usos Múltiplos do Reservatório e seu Entorno, no âmbito
do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório do AHE São Luiz do
Tapajós, e o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo e Lazer, no âmbito do
Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas, de natureza compensatória e
potencializadora.
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A Perda de Praias e Áreas de Lazer aliada a toda alteração da paisagem concorrerão para
Alteração do Potencial Turístico. Embora atualmente o turismo aquático, as viagens para
apreciação do cenário (Foto 10.2.3.2.3.3/04) proporcionado pelo conjunto do Tapajós se
restrinjam em grande medida ao curso a jusante da futura barragem, é grande o potencial
turístico no trecho a montante, que deverá ser alterado, podendo então voltar-se para outras
atividades turísticas, relacionadas ao novo regime lêntico.

Foto 10.2.3.2.3.3/04 – Cenário descortinado no Tapajós.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

A Alteração do Potencial Turístico é um impacto de natureza negativa, devendo ocorrer
durante a Etapa de Construção e a Etapa de Enchimento do reservatório e a; sua incidência
é indireta, com manifestação temporária e temporalidade imediata. É um impacto reversível, de
ocorrência certa e de importância média. Não é cumulativo nem é sinérgico, apresentando
magnitude baixa.
Para mitigar o impacto relativo à Alteração do Potencial Turístico, é proposto o Programa de
Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo e Lazer, no âmbito do Plano de Apoio ao
Desenvolvimento das Atividades Produtivas, e Programa de Educação Ambiental, do Plano de
Relacionamento com a População, de natureza compensatória e potencializadora
10.2.3.2.3.4
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Quadro 10.2.3.2.3/04 – Matriz de Avaliação dos Impactos de Infraestrutura, Saneamento, Comunicação e Transporte
CARACTERIZAÇÃO:
TIPO DE MEDIDA

MAGNITUDE

SINERGISMSO

CUMULATIVIDADE

IMPORTÂNCIA

OCORRÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

MANIFESTAÇÃO

INCIDENCIA

NATUREZA

LOCALIZAÇÃO E
ESPACIALIZAÇÃO

FASE DE OCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO

ESTUDOS AMBIENTAIS AHE SÃO
LUIZ DO TAPAJÓS MATRIZ DE
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS PARA O
MEIO SOCIOECONÔMICO ASPECTO AMBIENTAL INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO,
COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

RESPONSABILIDADE (S)

Programa de Suporte à Infraestrutura Urbana

PREV/
COM

Empreendedor e
Prefeituras Municipais

Plano Ambiental da Construção (PAC)

PREV

Empreendedor

Programa de Recomposição da Infraestrutura
Rural.

COM/CO
R

Empreendedor e
Prefeituras Municipais

Programa de Recomposição da Infraestrutura
Rural

COM

Empreendedor e
Prefeituras Municipais

ESTIMATIVA
NUMÉRICA
(m; m²; km; km² ha; nº
ocorrências; nº
unidades; nº famílias;
nº imóveis; etc)

IMPACTOS

PROGRAMA / PROJETO PROPOSTO(S)

Pressão sobre os Sistemas de
Infraestrutura Urbana e
Saneamento Ambiental

AID, ADA

N P/ C

I

T

I

R

C

A

Melhoria na Acessibilidade pela
Ampliação do Sistema Viário

AID, ADA

P

C

D

P

I

I

C

A

NC NS

M

Aumento dos Acidentes
Provocados por Máquinas e
Veículos

AID, ADA

N

C

I

T

I

R

P

M

NC

S

M

Melhoria das Condições de
Navegação a Montante do
Barramento

ADA

P

E

D

P

I

I

C

A

NC

S

A

Interrupção de Acessos
Rodoviários

ADA

N

C/E

D

P

I

I

C

A

NC

S

Perda de portos e atracadouros

ADA

N

E

D

P

I

I

C

A

NC

S

C

S

M

26.118 População
Atraída, 2 Sedes
Municipais, 4
Sedes Distritais e 1
Nucleação
Populacional

Aproximadament
e 40 km da
Estrada do
Pimental
Aproximadament
e 40 km da
Estrada do
Pimental
769,70 km² de
Lago

74,64 km BR-230
em ADA
2,20 km BR-163
em ADA
A
30,68 km de
vicinais em ADA
213,26 km de
vias/caminhos
14 Portos e 13
Atracadouros
A
cadastrados

LEGENDA
NATUREZA:
FASE DE OCORRÊNCIA:
INCIDÊNCIA:
DURAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO:
TEMPORALIDADE:
REVERSIBILIDADE:
OCORRÊNCIA:
IMPORTÂNCIA:
CUMULATIVIDADE:
SINERGISMO:
MAGNITUDE:

P
P
D
P
I
R
C
B
C
S
B

: Positivo / benéfico
: Planejamento
: Direto
: Permanente
: Imediata / Curta
: Reversível
: Certa
: Baixa
: Cumulativo
: Sinergico
: Baixa

N : Negativo / adverso
C : Construção
I : Indireto
T : Temporário
M : Médio prazo
I : Irreversível
P : Provável
M : Média
NC: Não Cumulativo
NS: Não Sinergico
M : Média

E : Enchimento
L : Longo prazo
I : Improvável
A

CNEC WorleyParsons

TIPO DE MEDIDAS:

A : Alta
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PRE
COR
COM
MON
POT

: Preventiva
: Corretiva
: Compensatória
: Monitoramento
: Potencializadora

Como sobejamente descrito nos itens de diagnóstico, os sistemas de infraestrutura,
saneamento, comunicação e transporte na região em que será implantado o AHE São Luiz do
Tapajós são precários e nem todos alcançam toda a região.
Diante desse quadro, os impactos advindos das etapas da obra relativas a este
empreendimento por vezes irão agravar a situação em que tais sistemas se encontram, mas
também irão melhorar certos aspectos desse quadro.
Durante a Etapa de Planejamento, ocorrendo atração populacional, a sede municipal de
Itaituba, principalmente; a sede municipal de Trairão e a sede distrital de Miritituba, em menor
escala, poderão receber um contingente populacional que inevitavelmente ocasionará Pressão
sobre os Sistemas de Infraestrutura Urbana e Saneamento Ambiental.
Itaituba, embora melhor estruturada, ainda apresenta setores com deficiência de abastecimento
de água, de energia; parte de suas ruas ainda não são calçadas e não contam com sistema de
drenagem. Na cidade de Itaituba não há rede coletora de esgotos, sendo o esgotamento
sanitário por fossa rudimentar responsável pela solução em 62% dos domicílios e, pelo menos,
10% por vala a céu aberto. O lixo doméstico coletado é depositado em lixão, localizado a 19 km
do centro urbano, onde há uma célula (espécie de buraco) para depósito do lixo orgânico.
Trairão e Miritituba encontram-se em estágio inferior no que concerne a estes sistemas,
podendo resultar um maior agravamento; equilibrado porém pela possibilidade de receberem
um contingente populacional bem inferior ao de Itaituba, embora proporcionalmente não o seja.
Com a chegada de um novo contingente, atraído pelo recrutamento de mão de obra e por toda
movimentação causada pela Etapa de Construção do empreendimento, haverá Sobrecarga
nos Sistemas de Infraestrutura Urbana e Saneamento Ambiental. A anteriormente mencionada
ocupação desordenada do solo, tanto nas sedes municipais, sedes distritais como nas
nucleações populacionais, certamente sobrecarregará os sistemas de infraestrutura e
saneamento ambiental. As sedes de Itaituba e Trairão, assim como Miritituba já estarão
sofrendo reflexos desse tipo de impacto quando, então, os mesmos serão agravados. As
demais sedes distritais e nucleações da Área de Influência Direta também poderão sofrer os
reflexos desse impacto, sobretudo quanto aos aspectos de saneamento ambiental. Como já
visto, trata-se de áreas com fraca estruturação urbana – as sedes distritais – e de
vilas/aglomerados rurais em geral sem abastecimento público de água, distribuição de energia
elétrica com constantes quedas de energia, utilização de fossas sépticas em raros casos,
sendo comum o uso de fossas negras ou valas; quando servidas por telefone público o mesmo
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pouco funciona e a telefonia celular invariavelmente apresenta dificuldades na obtenção de
sinal. Qualquer sobrecarga se transformará em agravamento do quadro, especialmente quanto
ao saneamento, quer em questões ambientais quer quanto à saúde da população, visto que em
muitos casos a água utilizada nos afazeres domésticos e mesmo para ingestão não recebe
qualquer tipo de tratamento.
O impacto Pressão sobre os Sistemas de Infraestrutura Urbana e Saneamento Ambiental
é de natureza negativa, devendo ocorrer durante a Etapa de Planejamento e a Etapa de
Construção da obra; de incidência indireta, com manifestação temporária e temporalidade
imediata. É um impacto reversível, de ocorrência certa e de alta importância. É cumulativo e
sinérgico, apresentando magnitude média.
Para mitigar tal impacto, são propostos o Programa de Suporte à Infraestrutura Urbana, no
âmbito do Plano de Suporte aos Municípios para Atendimento à População Atraída, de
natureza preventiva e compensatória.
Entretanto, ainda na etapa de construção, um dos aspectos de infraestrutura/transporte
observará melhora considerável. Trata-se de Melhoria na Acessibilidade pela Ampliação do
Sistema Rodoviário, quando das obras para melhoria e adaptação da Estrada do Pimental.
Essa vicinal, no seu trecho entre a área a ser destinada ao canteiro de obras e sua conexão à
rodovia federal Transamazônica, BR-230, deverá sofrer melhorias para servir às necessidades
da obra. Atualmente, essa vicinal como as demais da região encontra-se em leito natural, sem
sistema de drenagem, com trechos de acentuada declividade ou trechos sujeitos à inundação,
tornando-se intransitável nos períodos chuvosos. Com essa reforma, as localidades que dela
se utilizam para alcançar a rodovia federal poderão contar com uma via de melhor padrão, com
pavimentação asfáltica e sistemas de drenagem. Serão cerca de 40 km de via melhorada,
permitindo maior trafegabilidade aos usuários, especialmente aos moradores dos imóveis
lindeiros à via e aos habitantes das nucleações Boa Esperança, Ypiranga I, Jacundá e São
Francisco do Itapacurá, que se localizam nas imediações da Estrada do Pimental.
A Melhoria na Acessibilidade pela Ampliação do Sistema Rodoviário caracteriza-se como
um impacto de natureza positiva, devendo ocorrer durante a Etapa de Construção; de
incidência direta, com manifestação permanente e temporalidade imediata. É um impacto
irreversível, de ocorrência certa e de baixa importância. É não cumulativo e não sinérgico,
apresentando magnitude média.
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Com essa melhoria, porém, poderá haver um Aumento de Acidentes Provocados por
Máquinas e Veículos. Se por um lado esta será uma estrada de serviço para as obras do AHE
São Luiz do Tapajós, com veículos transitando a serviço das obras da barragem; máquinas e
operários da instalação da Linha de Transmissão também dela deverão se servir. Por outro
lado, a Estrada do Pimental é a via que permite o acesso não só às nucleações e imóveis a ela
lindeiros, mas também a diversas localidades da AID, como visto nos itens relativos ao
diagnóstico. A possibilidade de um trânsito mais rápido associada à movimentação de
máquinas certamente concorrerá para o aumento de acidentes nesta vicinal.
O impacto Aumento de Acidentes Provocados por Máquinas e Veículos é de natureza
negativa, devendo ocorrer durante a Etapa de Construção da obra; de incidência indireta, com
manifestação temporária e temporalidade imediata. É um impacto reversível, de ocorrência
provável e de média importância. É um impacto não cumulativo, porém sinérgico, apresentando
magnitude média.
Para mitigar tal impacto, é proposto o Plano Ambiental da Construção (PAC) de natureza
preventiva.
Com relação ao transporte de trabalhadores, suprimentos e outros insumos para a construção
do empreendimento, o predomínio modal de transporte será fluvial. Estão previstas também
estradas internas ao canteiro de obras, caracterizando-se como estradas operacionais de
acessos à área de montagem, conexão do porto operacional, interno ao canteiro de obras e
outros caminhos internos.
Neste contexto, a utilização do sistema rodoviário será complementar ao fluvial. Todavia foi
prevista uma série de adaptações e melhorias arroladas nos estudos logísticos do EVTE –
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, tendo-se em vista prevenir qualquer tipo de
sobrecarga e para manter as condições de segurança.
Considerando essa prévia mitigação do possível impacto em relação ao sistema viário nas
formulações de engenharia, o mesmo deixou de ser avaliado na presente análise.
Outro aspecto que observará sensível melhora refere-se à navegação. Com a formação do
lago, os afloramentos rochosos no leito do Tapajós - que durante a vazante sobressaem ao
longo de todo curso, dificultando a navegação, tornando-a perigosa - com a elevação do nível
d’água em cerca de 15 metros no eixo da barragem, os mesmos serão encobertos o suficiente
para permitir uma acentuada Melhoria das Condições de Navegação a Montante do
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Barramento, a ser observada na Etapa de Enchimento do reservatório, quando se formará
um lago de 79. 842 ha de superfície.
A Melhoria das Condições de Navegação a Montante do Barramento é um impacto de
natureza positiva, devendo ser observado durante a Etapa de Enchimento do reservatório; de
incidência direta, com manifestação permanente e temporalidade imediata. É um impacto
irreversível, de ocorrência certa e de alta importância. É um impacto não cumulativo e não
sinérgico, apresentando magnitude média.
Entretanto, nesta mesma Etapa de Enchimento, assim como na Etapa de Construção, deverá
ser observada a Interrupção de Acessos Rodoviários, tanto nas rodovias federais, em
especial na rodovia Transamazônica, BR-230, como nas vicinais e na rede de vias/caminhos
que adentra o território a partir das vias principais e das vicinais.
Merece destaque o trecho da BR-230, que apresenta trechos cruzando porções do lago em
vários tributários da margem esquerda do rio Tapajós, especialmente na região do Parque
Nacional da Amazônia-PARNA.
Os braços do reservatório de São Luiz do Tapajós atingirão 58 trechos da rodovia BR-230,
referentes às travessias de cursos d’água afluentes pela margem esquerda do rio Tapajós, e
um trecho da rodovia BR-163 referente à travessia do rio Tucunaré, afluente pela margem
direita.
Com relação à BR-163, a ponte sobre o rio Tucunaré não será atingida pelo futuro reservatório,
sem a necessidade de obras para readequação, mesmo considerando-se o efeito de remanso
do reservatório. Cabe observar, entretanto, que esta rodovia apresenta cerca de 2,20 km em
Área Diretamente Afetada, relativa ao rio Tucunaré.
Já com relação à BR-230, os 58 pontos de interferências ocorrerão nos seguintes tributários:
- 01 ponto no rio Jutaí;
- 07 pontos nos formadores do igarapé da Montanha;
- 03 pontos nos formadores do igarapé Urubutu;
- 08 pontos nos formadores do igarapé que deságua junto à Ilha do Mambual;
- 06 pontos nos formadores do igarapé Mariazinha;
- 33 pontos em drenagens menores - e sem designações - situadas entre o local do futuro
barramento e o igarapé Mariazinha.
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As interferências acima arroladas totalizam 74,64 km de rodovia Transamazônica em Área
Diretamente Afetada.
Dentre as vias vicinais que servem a Área Diretamente Afetada – Estrada do Pimental,
Transpimental, Vicinal Km 30 e Vicinal Km 25 – a Estrada do Pimental, que na Etapa de
Construção terá cerca de 5,132 km - associados a 0,145 km da Vicinal Km 25 e a 1,290 km de
vias/caminhos que aí se iniciam - afetados pela implantação da Linha de Transmissão, a
despeito dessa interferência, será remodelada desde seu início, na BR-230, até adentrar a área
a ser destinada ao empreendimento, para servir às necessidades do canteiro de obras, assim
como deverão ser tratados os 0,145 km da Vicinal Km 25 e os 1,290 km de vias/caminhos que
se iniciam na Estrada do Pimental.
O trecho desta vicinal, interno à área a ser destinada ao canteiro de obras, compõe-se de
9,957 km, dos quais 0,462 km internos à vila de Pimental, e sua provável desativação
comprometerá o deslocamento dos moradores dos imóveis circunvizinhos que, para acessar a
rodovia Transamazônica, alcançando Miritituba e Itaituba, dirigem-se a esse trecho da Estrada
do Pimental. Internamente à poligonal do canteiro de obras também deverão ser desativados
cerca de 9,029 km de vias/caminhos, dentre os quais a via que permite o acesso à nucleação
Jesus te Ama.
A vicinal Transpimental, excetuado o trecho interno à poligonal do canteiro de obras (2,70 km)
que deverá ser desativado, na Etapa de Enchimento terá 3 pontos de interferência, sendo 1
ponto em afluente da margem esquerda do igarapé Bathu, outro em pequena drenagem de sua
margem direita e o terceiro no próprio igarapé Bathu. Em decorrência da elevação do nível
d’água deste igarapé e de sua faixa de proteção, a Transpimental, em seu trecho externo ao
canteiro de obras, terá cerca de 5,931 km em Área Diretamente Afetada. Cabe observar a
importância desta vicinal, pois interliga diversas propriedades rurais à sede municipal de
Trairão e rodovia BR-163.
A Vicinal Km 30, que faz a conexão de diversas propriedades rurais à
Transpimental/Trairão/BR-163 e à Estrada do Pimental/BR-230, sofrerá 3 interferências: 1
ponto em afluente da margem direita do igarapé Bathu, outro ponto no próprio igarapé e, na
sequência, um terceiro ponto em um tributário de sua margem esquerda. Como resultado, esta
Vicinal Km 30 terá cerca de 5,240 km em Área Diretamente Afetada.
A Vicinal Km 25, que corre paralela à Vicinal Km 30 e também faz conexões com as mesmas
vias com que esta última faz, terá apenas uma interferência na travessia de tributário da
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margem direita do igarapé Bathu, em final de remanso, estando 1,412 km em Área Diretamente
Afetada, além do trecho relativo à Linha de Transmissão (0,145 km), já mencionado e que
deverá ser tratado no âmbito da remodelação da Estrada do Pimental.
A rede de vias/caminhos da margem direita do Tapajós, que adentra o território a partir da BR163 e de vicinais, permitindo o acesso a inúmeras propriedades rurais da margem direita do
Tapajós, como também o ingresso em áreas de FLONA, sofrerá interferências em diversos
pontos do rio Tucunaré, dos igarapés Pimental e Bathu, de outros tributários da margem direita
do Tapajós, e respectivos afluentes, bem como de afluentes da margem direita do rio
Jamanxim. Estes trechos impactados totalizam cerca de 155,488 km de vias/caminhos em Área
Diretamente Afetada, além dos já mencionados 9,029 km relativos à poligonal do canteiro de
obras e 1,290 km relativos à Linha de Transmissão.
Na margem esquerda do rio Tapajós, além da rodovia Transamazônica, BR-230, deverão ser
impactadas as ligações de localidades à BR-230 e a via beira rio que interliga os núcleos
ribeirinhos. São cerca de 47,428 km de trechos de vias/caminhos em Área Diretamente
Afetada, mas que em geral serão impactados apenas nas conexões de localidades que
também serão impactadas, exceto o caminho que corre ao longo do Tapajós. Este caminho que, de tão precário, encontra-se desativado – será o mais afetado, devendo ter 10 trechos de
interrupção: 3 trechos entre Mosqueiro, Jutaí/Nova Canaã e Sapucaia; 1 trecho junto a
Ciringuarana, indo até Patos; 1 trecho entre Jatobá e Jatobá Alto; 1 trecho entre Areia Grossa
e Lajinha; 1 trecho em Apuí; 1 trecho em Machado; 1 trecho em Santo Antônio; 1 trecho entre
Viracebo e Pancada do Gavião.
A estrada que parte da BR-230 e se bifurca em direção a Cachoeira da Montanha e em direção
a Aliança terá impactado o seu início, junto à BR-230; dois trechos na bifurcação para
Cachoeira da Montanha; dois trechos na bifurcação para Aliança. Estes caminhos, conforme
mencionado no diagnóstico da ADA, estavam desativados à época das visitas a campo, dada
sua precariedade. A estrada que conecta Jutaí/Nova Canaã à rodovia apresenta 3,080 km em
ADA, porém não haverá interferência de qualquer corpo d’água. A estrada que conecta Buburé
à BR-230 apresenta 1,036 km em ADA, porém neste caso também não haverá interferência de
qualquer corpo d’água.
A Interrupção de Acessos Rodoviários é um impacto de natureza negativa, devendo ocorrer
durante a Etapa de Construção da obra e a Etapa de Enchimento. De incidência direta, com
manifestação permanente e temporalidade imediata. É um impacto irreversível, de ocorrência
certa e de alta importância. Sendo não cumulativo, porém sinérgico, apresenta magnitude alta.
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Para mitigar tal impacto, é proposto o Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural,
no âmbito do Plano de Atendimento à População Atingida; programa de natureza corretiva e
compensatória.
Durante a Etapa de Enchimento, não será observada apenas a Interrupção de Acessos
Viários. A despeito de a formação do lago permitir uma acentuada Melhoria das Condições de
Navegação a Montante do Barramento, deve-se atentar para o fato de a elevação do nível
d’água acarretar a Perda de Portos e Atracadouros. Foram informados 14 portos e 13
atracadouros (Foto 10.2.3.2.3.4/01), associados a imóveis cadastrados, que submergirão.
Embora esses portos/atracadouros constituam apenas uma pequena praia ou um trecho de
margem de suave relevo, sem qualquer tipo de infraestrutura portuária - por vezes uma
prancha ou uma escada de acesso completam o local - ainda assim configuram o ponto de
embarque e desembarque dos inúmeros moradores que têm como única via de acesso o
Tapajós, a saída para a pesca e o ponto de desembarque do pescado. Como o dia a dia do
ribeirinho está vinculado ao Tapajós, os maiores efeitos serão sentidos por aqueles que
permanecerão em seus imóveis.

Foto 10.2.3.2.3.4/01 – Porto/atracadouro em Jutaí/Nova Canaã
Fonte: CNEC WorleyParsons 2013
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Destaque-se ainda a perda do porto de Buburé, importante apoio ao transbordo de
embarcações que não conseguem transpor o conjunto de corredeiras de São Luiz do Tapajós.
Outro porto que permite o acesso à rodovia BR-230 é o de Jutaí/Nova Canaã, o qual também é
procurado por seu ponto comercial, onde se podem agendar serviços de transporte fluvial com
terceiros. Podem ainda ser mencionados os portos/atracadouros das nucleações, em especial
aquelas que mantêm algum tipo de atrativo para os moradores de outras localidades, como um
pequeno comércio, um posto de rádio amador, ou ainda um ponto de entretenimento, em geral
representado por um campo de futebol ou mesmo por uma mesa de bilhar.
A Perda de Portos e Atracadouros é caracterizada como um impacto de natureza negativa,
devendo ocorrer durante a Etapa de Enchimento, sendo de incidência direta, com
manifestação permanente e temporalidade imediata. É um impacto irreversível, de ocorrência
certa e de alta importância. Sendo não cumulativo, porém sinérgico, apresenta magnitude alta.
Para mitigar tal impacto, é proposto o Programa de Recomposição da Infraestrutura Rural,
no âmbito do Plano de Atendimento à População Atingida; projeto de natureza corretiva e
compensatória.

10.2.3.2.3.5

Saúde
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na

Saúde

O diagnóstico do AHE São Luiz do Tapajós apontou a sede de Itaituba como a que oferece
maior estrutura de saúde, com 7 hospitais. No relatório da AII há descrito que em 2010,
segundo os estudos do IDESP, o município de Itaituba possuía nível médio baixo de eficiência
no atendimento de sua população, com proporção de 2,56 unidades de saúde para cada
10.000 habitantes. O município de Trairão conta com um hospital e 20 leitos para atendimentos
de urgência possuindo proporção de 4,74 unidades/10.000 habitantes. Mesmo com nível de
eficiência médio, deve-se considerar a precariedade de sua infraestrutura e a capacidade de
atendimento.
Ainda com dados do IDESP de 2010, Itaituba conta com 4,48 leitos hospitalares por 1.000
habitantes, relação esta tida como alta, enquanto Trairão fica com 1,24 leitos
hospitalares/1.000 habitantes, considerada de eficiência média segundo os padrões oficias.
Além disso, vale ressaltar que das 46 sedes distritais e nucleações pesquisadas na AID,
apenas onze contam com equipamentos de saúde, como mostra o Quadro 10.2.3.2.3.5/01
abaixo. As demais nucleações possuem ou Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ou nenhum
atendimento à população.
Vale ressaltar que está em implantação o Hospital Regional do Tapajós cuja construção integra
o programa de investimentos prioritários do Estado para os próximos dois anos, com 140 leitos
para atendimento de alta complexidade (clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica e
obstétrica, traumato-ortopedia entre outras especialidades).
Em toda ADA há apenas um posto de saúde localizado na nucleação de Pimental e, apesar de
sua precariedade, serve como referência às populações de outras localidades do entorno que
buscam o serviço deste posto para remédio, exames de malária e atendimentos de emergência
antes que sejam encaminhados aos hospitais de Itaituba ou Trairão.
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Quadro 10.2.3.2.3.5/01 – Postos e Centros de Saúde nas localidades da AID.

Local

Saúde

Compartimento 1
Centro de Saúde
Bela Vista do Caracol
Referência
Espinho
Posto de Saúde
Jamanxim

Posto de Saúde

Santa Luzia

Posto de Saúde

Três Bueiras

Posto de Saúde

Vila Planalto

Posto de Saúde
Compartimento 2

Nova Esperança

Posto de Saúde
Centro de Saúde
São Luiz do Tapajós
Referência
Compartimento 3
Campo Verde

Posto de Saúde

Miritituba

Posto de Saúde
Compartimento 5

Boa Vista/Km 28

Centro de Referência de
Saúde

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

A partir das estimativas de atração de população para a região, vistas no Aspecto Ambiental
Demografia, e observando-se o quadro atual de saúde pública dos municípios e as possíveis
doenças que poderão advir com a implantação do AHE São Luiz do Tapajós, conforme
apontado nos itens do diagnóstico e detalhadas no Aspecto Ambiental de Saúde Pública,
pode-se depreender que certamente haverá Pressão sobre os equipamentos e serviços da
área da saúde, na Área de Influência Direta.
A Pressão sobre os equipamentos e serviços sociais é um impacto negativo que deverá
ocorrer durante a Etapa de Planejamento, intensificando-se durante a Construção do
empreendimento. É um impacto de incidência indireta, temporário e de ocorrência imediata e
certa; considerado de magnitude média, por ter importância alta, ser reversível, não sinérgico,
porém cumulativo. Para mitigar tal impacto, é proposto o Programa de Suporte aos Serviços
de Saúde Pública no âmbito do Plano de Suporte aos Municípios para Atendimento à
População Atraída.
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Ao final das obras, com a desmobilização da mão de obra, bem como com a saída de grande
parte da população atraída, haverá a Possibilidade de Ociosidade e Deterioração dos
Equipamentos e Serviços Sociais. A ocorrência deste impacto será de natureza negativa,
podendo ocorrer durante a Etapa de Construção do empreendimento. É um impacto de
incidência indireta, permanente e de temporalidade imediata. Considerado reversível, de
ocorrência provável, média importância, cumulativo, não sinérgico e magnitude baixa. Para
mitigar tal impacto são propostos o Programa de Incentivo e Apoio à Estruturação da
Atenção Básica à Saúde e o Projeto de Recomposição da Infraestrutura e Serviços de
Educação e Recomposição dos Equipamentos e Serviços de Saúde.
A Perda de Equipamentos Sociais, no concernente à saúde, deverá ocorrer com a
desativação de Vila Pimental, atingindo somente um posto de saúde. Entretanto este impacto
possui natureza negativa, devendo ocorrer na Etapa de Construção do empreendimento, com
incidência direta, sendo permanente, e de temporalidade imediata. Trata-se de um impacto de
importância alta, mas por ser um impacto reversível, de ocorrência certa, não cumulativo e não
sinérgico, ele é considerado de magnitude baixa. Para mitigar tal impacto há o Projeto de
Recomposição da Infraestrutura e Serviços de Educação e Recomposição dos
Equipamentos e Serviços de Saúde dentro do Programa de Recomposição dos Serviços e
Equipamentos Sociais nas Nucleações da ADA.
Com a perda do equipamento de saúde de Pimental, o impacto Diminuição da Oferta de
Serviços ocorrerá na ADA, tendo em vista que muitas localidades têm como seu posto de
saúde mais próximo o de Pimental. Este é um impacto de natureza negativa, que ocorrerá na
Etapa de Construção, sendo de incidência direta, permanente e de temporalidade imediata e
de ocorrência certa. Embora seja um impacto de alta importância, por ser reversível, não
cumulativo e não sinérgico sua magnitude é baixa. Para este impacto, são propostos o Projeto
de Recomposição da Infraestrutura e Serviços de Educação e de Recomposição dos
Equipamentos e Serviços de Saúde dentro do Programa de Recomposição dos Serviços e
Equipamentos Sociais nas Nucleações da ADA, e o Programa de Incentivo e Apoio à
Estruturação da Atenção Básica à Saúde dentro do Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída.
10.2.3.2.3.6

Saúde Pública
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Quadro 10.2.3.2.3/06 - Matriz de Avaliação de Impactos na Saúde Pública

VOLUME 23 – Tomo II
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 97
Revisão: 0

A partir do diagnóstico do meio socioeconômico do empreendimento AHE São Luiz do Tapajós,
puderam ser identificados impactos de Saúde Pública que ocorrerão em decorrência da sua
implantação, tanto na etapa de construção, como durante o enchimento do reservatório e na
etapa de operação. Esses impactos, em geral associados à atração de população, mas
também decorrentes de alterações no ambiente aquático, na qualidade do solo ou do ar, ou
ainda de alterações/perturbações na fauna, são descritos a seguir, agrupados em dois temas Disseminação de Doenças Transmitidas pela Água ou por Vetores e Introdução de Novas
Doenças - conforme apresentados no Quadro 10.2.3.2.3/06.
A Disseminação de Doenças Transmitidas pela Água ou por Vetores relaciona-se,
inicialmente, à expectativa de desenvolvimento econômico dos municípios de Itaituba e Trairão,
provocado pela implantação do AHE São Luiz do Tapajós, e à contratação de mão de obra
para a construção da barragem, que implicarão num processo migratório complexo, que por
sua vez poderá causar Alterações no Perfil Epidemiológico da Região. A migração humana
apresenta papel importante na disseminação de doenças, pelo fato de envolver pessoas
oriundas de regiões endêmicas e suscetíveis a doenças de ocorrência local.
A população migrante poderá agravar as condições locais de vida com a construção acelerada
de moradias em locais inapropriados, propiciando a ocorrência de doenças cujos agentes
etiológicos são transmitidos pela água ou por vetores. Nestes novos aglomerados
populacionais urbanos, onde existirão focos de vetores e más condições de vida, o risco será
maior para o Aumento da Incidência de Doenças por Transmissão Vetorial, como dengue,
malária e leishmanioses, as endemias mais frequentes na área de influência do
empreendimento. Além da possibilidade de que a população migrante seja suscetível às
patologias regionais.
A dengue é uma das principais doenças ocorrentes nas áreas urbanas e um dos fatores de
risco para o desenvolvimento das formas graves da doença é a infecção sequencial por
diferentes sorotipos do vírus. O aumento da população na área de influência do
empreendimento, principalmente na cidade de Itaituba, possibilitará a introdução de diferentes
sorotipos do vírus Dengue e a ocorrência da forma grave da doença. A ocorrência de casos da
doença poderá se estender aos canteiros de obras, se houver focos do vetor nestes locais.
A área de influência do empreendimento também é endêmica para a malária, sendo que as
áreas com maior potencial malarígeno encontram-se na Área Diretamente Afetada (ADA),
devido às altas densidades de mosquitos do gênero Anopheles, transmissores do protozoário
causador da doença, e o grande fluxo migratório de garimpeiros que trabalham nesta região.
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Da mesma forma, as comunidades que servem de apoio para garimpeiros e as sedes distritais
também sofrerão consequência com o aumento de casos de malária na região. Considerandose que parte da população migrante seja oriunda de outras regiões malarígenas, poderão
ocorrer surtos graves da doença causada por Plasmodium falciparum, que é mais resistente
aos antimaláricos.
O aumento da população suscetível na periferia de Itaituba, em decorrência da fixação de
familiares dos barrageiros, poderá acarretar epidemias de malária devido à circulação de
pessoas infectadas e a presença do principal vetor o Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi Root,
1926. Nos canteiros de obras haverá sério risco de ocorrência de surtos de malária entre os
operários envolvidos na construção de barragem, devido a proximidade destas áreas a grandes
criadouros de formas imaturas de anofelíneos, localizados nas margens e baixios do rio
Tapajós. Após a formação do reservatório, as taxas de incidência da malária tenderão a
aumentar entre as comunidades do entorno do reservatório, devido ao aumento da densidade
do vetor.
A leishmaniose tegumentar americana se constitui em um sério problema de saúde pública nos
municípios da área de influência do empreendimento. No entanto, o risco é maior para as
pessoas que entram em contato com os focos de transmissão silvestres. Neste aspecto, o risco
será maior para os trabalhadores envolvidos nas ações de desmatamento das áreas de
inundação do reservatório. Durante a instalação de Linha de Transmissão é provável que
ocorra um aumento na incidência da leishmaniose, entre a população de nucleações próximas,
e também entre os operários.
Além dos agravos de transmissão vetorial, também as doenças transmissíveis são motivo de
preocupação na área de influência do AHE São Luiz do Tapajós, pois existe a possibilidade de
Aumento da Disseminação de Doenças Infectocontagiosas, como tuberculose, hanseníase,
meningites, hepatites virais e doenças sexualmente transmissíveis (DST/Aids).
A tuberculose e a hanseníase são relatadas como as principais doenças transmissíveis
ocorrentes na área de influência do empreendimento. O risco destas doenças será maior na
etapa inicial do processo de mobilização e contratação da mão de obra, tendendo diminuir
após o processo de desmobilização.
Com a intensificação do fluxo migratório, a transmissão da tuberculose e da hanseníase
tenderá a se intensificar, principalmente nas áreas de ocupação irregular e sem infraestrutura
adequada. Estas condições poderão ocorrer com maior frequência no município de Itaituba,
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que receberá a maior parte das pessoas em busca de emprego e de familiares dos operários
envolvidos na obra de construção da barragem.
Durante a implantação do empreendimento a ocupação irregular do solo e o agravamento das
condições socioeconômicas, devido à superlotação e más condições de vida da população
migrante, poderá acarretar epidemias de doença meningocócica e hepatites virais. Também
existe a possibilidade de ocorrer surtos de meningites nos canteiros de obras.
A migração de pessoas aumentará a incidência de doenças sexualmente transmissíveis nos
municípios da área de influência do empreendimento. Nas sedes distritais a implantação do
empreendimento poderá gerar impactos sociais como, favelização de áreas urbanas, situações
de conflitos, alcoolismo, violência e prostituição, com maior incidência de doenças sexualmente
transmissíveis (HIV/AIDS, hepatites B e D). As principais causas são a prostituição e aumento
da população sexualmente ativa que não utiliza método de proteção. Práticas sexuais de risco
passarão a ser mais comuns, ocasionando aumento do número de gravidez na adolescência.
As atividades preliminares de preparação das vias de acesso aos canteiros de obra e a
intensificação do fluxo de veículos, pode levar ao Comprometimento das Condições de
Saúde da População local, com o aumento dos acidentes de trânsito e problemas
respiratórios decorrentes da poeira nas estradas secundárias. O mesmo poderá ser verificado
em decorrência de alterações pela emissão de gases de combustão, pela alteração dos níveis
de pressão sonora e vibração, e ainda pelo transbordo de combustíveis, geração de efluentes
líquidos e resíduos sólidos e consequente alteração na qualidade do solo/água, durante todo o
processo de construção do AHE São Luiz do Tapajós.
Quanto à importância do mercúrio no comprometimento da saúde da população ribeirinha, a
mesma somente poderá ser esclarecida a partir de estudos que descrevam os processos de
transformação deste metal no ambiente. Contudo, um monitoramento ambiental do mercúrio na
área de influência do empreendimento será importante para verificar se as concentrações
deste metal na água se mantem nos mesmos níveis apontados nos estudos que foram
realizados nesta região e na Amazônia.
Além das concentrações de mercúrio na água, deve-se monitorar a presença do metal em
peixes ao longo da cadeia trófica, principalmente os carnívoros e aqueles de maior
longevidade, devido à bioacumulação. Pois algas e plantas aquáticas apresentam
concentração maiores que as das águas, e peixes que se alimentam destas algas e plantas
costumam apresentar concentrações ainda maior do metal.
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Como parte da vigilância em saúde, sugerem-se ações de educação em saúde de forma
preventiva, enfatizando mudanças de hábitos alimentares e os cuidados com o uso da água no
preparo da alimentação, na expectativa de evitar os efeitos nocivos do mercúrio na população
ribeirinha.
Os impactos acima arrolados e relacionados à Disseminação de Doenças Transmitidas pela
Água ou por Vetores são de natureza negativa; ocorrência durante as Etapas de Construção,
Enchimento e Operação; incidência indireta; manifestação temporária; temporalidade
imediata; impactos reversíveis; ocorrência certa; alta importância; cumulativos; sinérgicos; e
magnitude média.
Para mitigar todos esses impactos, propõe-se o Programa de Vigilância Epidemiológica,
Prevenção e Controle de Doenças, de natureza preventiva.
A Introdução de Novas Doenças também está relacionada ao processo de migração humana,
em decorrência da implantação do AHE São Luiz do Tapajós, que poderá propiciar o
surgimento de doenças nos municípios de Itaituba e Trairão, por vezes desconhecidas ou com
características zoonóticas. Após a implantação do empreendimento, poderão surgir algumas
doenças de caráter emergente e com potencial de ocorrerem na região. Entre as prováveis
merecem atenção a esquistossomose e a oncocercose, que deverão ter monitoramento vetorial
durante as diversas etapas do empreendimento. Além destas, também deverá ser considerada
a doença de Chagas, na sua forma aguda, e as arboviroses como, febre amarela e encefalites,
especialmente Oropouche.
A migração aumentará o risco de infecção humana por agentes infecciosos transmitidos por
caramujos de água doce, principalmente a esquistossomose mansônica. A possibilidade
imposta pelo Ministério da Saúde da ocorrência de Biomphalaria straminea (Dunker, 1848) nos
municípios de Itaituba e Trairão é um indício de que casos de esquistossomose poderão
ocorrer na região, a partir de pessoas com a doença.
Na área de influência do empreendimento, a doença de Chagas é uma zoonose com ciclo
restrito ao ambiente florestal, envolvendo diversos reservatórios silvestres, o protozoário
(Trypanosoma cruzi) e triatomíneos vetores. Com o necessário desmatamento e consequente
afugentamento da fauna, haverá um Aumento do Risco de Zoonoses em Núcleos Urbanos
Próximos. Com a implantação do empreendimento, e provável aquecimento da economia
local, aumentará a demanda por produtos naturais e típicos da região, como por exemplo, o
açaí. O armazenamento e o preparo inadequados destes produtos alimentícios também
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aumentará o risco de transmissão oral do T. cruzi, causando surtos da doença de Chagas
aguda.
A oncocercose é uma verminose veiculada por insetos das famílias Simuliidae e Culicidae, que
causa cegueira. Nos últimos anos, não houve descrição da doença nos municípios da área de
influência do empreendimento. Entretanto, o aumento do fluxo migratório de pessoas oriundas
de áreas endêmicas poderá introduzir a doença devido à existência de uma grande diversidade
de potenciais vetores na região. A doença pode ocorrer na região devido à mobilidade de
garimpeiros oriundos de áreas Indígenas Yanomami, onde aproximadamente 25% da
população são portadoras do nematóide que causa lesão na pele e cegueira. Arboviroses que
se mantem em ciclos silvestres, como febre amarela, oropouche e diversas encefalites,
poderão extrapolar para áreas antrópicas com a presença de espécies exóticas de mosquitos.
Todas estas variações de impacto poderão ocorrer principalmente na etapa de recrutamento da
mão de obra para a construção da barragem, quando haverá grande mobilização de pessoas e
estabelecimento de fluxos inter-regionais. Porém, os efeitos sobre a saúde humana
permanecerão ao longo de todas as etapas do empreendimento, de acordo com as suas
particularidades, até a estabilização de um novo ecossistema representado pela formação do
reservatório.
Os impactos relacionados à Introdução de Novas Doenças são de natureza negativa;
ocorrência durante as Etapas de Construção, Enchimento e Operação; incidência indireta;
manifestação permanente; temporalidade imediata e médio prazo; impactos irreversíveis; de
ocorrência provável; alta importância; não cumulativos, mas sinérgicos e de magnitude alta.
Para mitigar todos esses impactos, haverá a necessidade de melhorias das condições técnicooperacionais do sistema de vigilância epidemiológica, visando detectar, notificar, investigar e
realizar testes laboratoriais na confirmação diagnóstica das doenças. Portanto é proposto o
Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças, no âmbito do
Plano de Saúde Pública, visando a melhoria do sistema de notificação de casos, com a
finalidade de gerar dados confiáveis sobre a situação epidemiológica de doenças, sendo um
Programa de natureza preventiva.
10.2.3.2.3.7

Educação
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Quadro 10.2.3.2.3/07 – Matriz de Avaliação de Impactos de Educação
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O diagnóstico do AHE São Luiz do Tapajós indicou problemas semelhantes no atendimento
escolar para Itaituba e Trairão. Ambos os municípios tem elevado IDHM-Educação, 0,797 e
0,716 respectivamente, além de demonstrarem melhora significativa na evolução dos
indicadores de analfabetismo em um período de 10 anos. A relação aluno/professor se mostra
fora do parâmetro proposto no Projeto de Lei n° 597/07 nos seguintes níveis de ensino: Infantil I
até os 5 anos de idade, onde a relação é de 35 e 32 crianças por professor/educador em
Itaituba e Trairão; no Ensino Médio de Trairão, onde a relação é de 50 alunos/professor,
enquanto que o parâmetro propões a relação de 35.
Segundo dados disponibilizados pelo IDESP, no ano de 2010, Itaituba possuía 34
estabelecimentos para atendimento à pré-escola (crianças de 0 a 6 anos de idade), sendo que
32 pertenciam à rede municipal e 02 à rede particular de ensino, respondendo o ensino público
por 99% das matrículas. De acordo com a mesma fonte, Trairão possuía para o mesmo
período 06 estabelecimentos para atendimento a pré-escola todos pertencentes à rede
municipal de ensino.
De acordo com o Sistema de Informações de Indicadores Sociais do Estado do Pará - CAO
Cidadão, de fevereiro de 2012, a taxa de atendimento da população até 3 anos nas creches é
muito baixo em Itaituba e Trairão, correspndendo à 7,66% e 0% respectivamente.
Há uma melhora significativa ainda na Educação Infantil mas na faixa etária de 4 a 6 anos de
idade, onde a taxa de atendimento passa a 32,09% em Itaituba e 50,83% em Trairão. Vale
ponderar que segundo dados do Censo IBGE de 2010, das crianças residentes em Itaituba de
4 e 5 anos de idade, 71% frequentam a pré-escola enquanto em Trairão o percentual é de 61%
(dados de matrículas fornecido pelo IDESP/MEC). A relação aluno/professor, mostra-se fora
dos parâmetros como apresentado em parágrafo acima.
Com um alto nível de eficiência, a taxa de atendimento da população de 7 a 14 anos do Ensino
Fundamental em Itaituba e Trairão é de 101,52% e 80,23% respectivamente, segundo os
dados do Sistema de Informações de Indicadores Sociais do Estado do Pará - CAO Cidadão,
de fevereiro de 2012. Em Itaituba a rede municipal possui 136 estabelecimentos que atendem
97% da demanda, enquanto que em Trairão a municipalidade responde por 100% da demanda.
Ainda para o Ensino Fundamental, sobre a relação aluno/professor os dados agregados
disponibilizados pelo IDESP para o ano de 2010 remetem a 24 alunos/professor em Trairão e
28,5 alunos/professor no Ensino Fundamental de Itaituba.
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Quadro 10.2.3.2.3.7/01 - Itaituba - Relação entre Estabelecimentos e matrículas 1996 a 2010 no Ensino
Fundamental.
Ano
1996
1997
1998
1999
2000

Estabelecimentos
Rede Estadual
Rede Municipal
46
124
46
146
3
225
200
-

Matrículas
Rede Estadual
Rede Municipal
11.901
10.039
13.226
11.017
540
26.172
27.882

209

-

30.257

2001
228
2002
222
2003
219
2004
197
2005
170
2006
163
2007
153
2008
150
2009
143
2010
136
Fonte: MEC/INEP/SEDUC (Elaborado a partir de IDESP, Estatística Municipal – Itaituba, 2012).

29.526
28.953
27.234
26.600
23.470
22.860
22.090
21.608
21.948
21.452

Quadro 10.2.3.2.3.7/01 - Trairão - Relação entre Estabelecimentos e matrículas 1996 a 2010no Ensino
Fundamental.
Ano
1996
1997
1998
1999
2000

Estabelecimentos
Rede Estadual
Rede Municipal
11
38
15
35
49
49

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Matrículas
Rede Estadual
Rede Municipal
744
1.506
1.488
676
2.255
2.869

-

42

-

2.351

-

37
37
36
36
36
32
32
32

-

2.871
3.118
3.085
3.629
3.931
3.145
2.873
2.856
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2009
2010

-

32
34

-

2.824
2.830

Fonte: MEC/INEP/SEDUC (Elaborado a partir de IDESP, Estatística Municipal – Trairão, 2012).

No Ensino Médio, Itaituba possuía 7 estabelecimentos pertencentes à rede estadual que
respondiam por 92% da demanda. Enquanto que Trairão possuía 01 estabelecimento de
ensino médio também pertencente à rede estadual, segundo dados disponibilizados pelo
IDESP, no ano de 2010.
De acordo com o Sistema de Informações de Indicadores Sociais do Estado do Pará - CAO
Cidadão, de fevereiro de 2012, as taxas de atendimento da população de 15 a 18 anos no
ensino médio em Itaituba e Trairão foram de respectivamente 43,07% e 27,81% o que indica
baixo nível de eficiência no Ensino Médio nos municípios da AII do AHE São Luiz do Tapajós.
Os dados disponibilizados pelo IDESP para o ano de 2010 remetem a 28 alunos/professor.
Enquanto Itaituba atende satisfatoriamente aos parâmetros, Trairão está bastante defasado no
atendimento, ficando, para o mesmo período, com 50 alunos/professor. Vale destacar que nos
municípios de Itaituba e Trairão, respectivamente 64% e 45% dos jovens de 15 a 17 anos
encontram-se no ensino médio.
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Quadro 10.2.3.2.3.7/03 - Ensino Médio Evolução dos estabelecimentos, matrículas, docentes, bibliotecas e Laboratórios de informática –
Município de Itaituba – 1996 a 2010.
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Estabelecimentos

5

8

10

9

15

10

11

14

15

10

11

12

11

11

10

Matrícula

1719

2900

2829

3586

3888

3933

3876

4301

4571

4950

4838

5162

4659

4667

4271

Docentes

55

102

122

145

179

150

174

195

174

152

167

112

159

159

172

Biblioteca

-

-

-

3

7

7

8

6

9

6

9

11

10

10

9

2

1

10

4

2

5

9

9

9

Laboratório de informática

FONTE: MEC/INEP/SEDUC (Elaborado a partir de IDESP, Estatística Municipal – Itaituba, 2012)

Quadro 10.2.3.2.3.7/04 - Ensino Médio Evolução dos estabelecimentos, matrículas, docentes, bibliotecas e Laboratórios de informática –
Município de Trairão – 1996 a 2010.
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Estabelecimentos

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Matrícula

61

63

77

280

150

256

301

296

393

532

428

529

494

458

453

Docentes

9

3

3

4

3

6

16

6

10

9

9

6

11

7

9

Biblioteca

=

=

=

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

1

1

1

1

1

Laboratório
informática

de

FONTE: MEC/INEP/SEDUC(Elaborado a partir de IDESP, Estatística Municipal – Trairão, 2012)
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Em relação à Educação Especial de Jovens e Adultos (EJA) a taxa de cobertura percentual no
município de Trairão, para o ensino fundamental, é de 100%, enquanto para o ensino médio é
de 0%. Já Itaituba apresenta taxa de cobertura percentual da EJA de 84,39% para o ensino
fundamental, enquanto para o ensino médio é de 15,61%, de acordo com o Sistema de
Informações de Indicadores Sociais do Estado do Pará - CAO Cidadão, de fevereiro de 2012
Das 46 nucleações e sedes distritais visitadas na AID foram verificadas 20 escolas municipais
de Ensino Fundamental até a 4ª série (5º ano), das quais 18 em funcionamento e 2
temporariamente fechadas, e 13 escolas de Ensino Fundamental Completo. (Ver Quadro
10.2.3.2.3.7/05). Estas escolas apresentam graves problemas relacionados com a
infraestrutura do equipamento o que compromete com a qualidade do ensino, tornando-o
ineficiente e desqualificado para os moradores dessa região que em sua maioria estão na zona
rural. Como relatado no diagnóstico da AID e ADA, estes equipamentos são precariamente
mobiliados sendo que em alguns, as aulas são ofertadas em barracões provisórios construídos
pelos próprios moradores. Professores e responsáveis frequentemente colocaram a merenda
como insuficiente para atender a todos os alunos durante o mês. Além disso, é comum que as
turmas sejam multiseriadas e a educação não avance além do Ensino Fundamental I.
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Quadro 10.2.3.2.3.7/05– Escolas nas localidades visitadas da AID
Local

Educação

Compartimento 1
Aruri

EMEF

Bela Vista do Caracol
Espinho
Jamanxim
Santa Luzia
Três Bueiras
Vila Planalto
Compartimento 2
Baixão Bonito
Igarapé Preto
Jacundá
Nova Esperança
Novo Horizonte
Santa Rita
São Francisco de Itapacurá

EMEF
EEEM
EMEF
fechada
EMEFc
EMEFc
EMEF
EMEF
EMEF
Não
EMEF
EMEF
EMEF
EMEF
EMEF
EMEFc

São Luiz do Tapajós
Ypiranga II

Escola
indígena
EMEF

Compartimento 3
Campo Verde
Cristo Rei do Itapacurazinho

EMEFc
EMEFc
3 EMEFc

Miritituba
Paraná-miri
Santa Teresinha
Santo Antônio II

1 EEEM
EMEF
EMEFc
EMEFc

São João Batista II/ Km 17

EMEF

São Sebastião/ Piçarra
Compartimento 4
Nova Califórnia

EMEF

Nova Canaã
Nova Conquista I
Nova Conquista II
Três Irmãos
Vila Rayol
Compartimento 5
Boa Vista/Km 28
Curral Redondo
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

EMEFc
EMEF
fechada
EMEF
EMEF
EMEF
EMEF
EMEFc
EMEF
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Segundo dados do Cadastro Socioeconômico de 2013, a Área Diretamente Afetada do AHE
São Luiz do Tapajós, possui 06 escolas com um total de 16 professores e 393 alunos. Destes,
91,6% estudam em estabelecimento de Itaituba, isto inclui os alunos de Pimental onde mesmo
pertencendo a Trairão a educação está a cargo do município vizinho como visto no diagnóstico
da ADA.
A chegada de um contingente populacional atraído, conforme explicitado no item Demografia,
pelas obras do empreendimento causará Pressão Sobre os Equipamentos e Serviços
Sociais hoje disponíveis. A etapa de Planejamento poderá criar Aumento da Demanda por
estes equipamentos nas sedes municipais, distritais e localidades. Entretanto é na etapa de
Construção que a maioria dos impactos nestes equipamentos estão previstos. De acordo com
a projeção de atração populacional à região, os municípios de Itaituba e Trairão atingirão no
pico das obras, no ano de 2018, um contingente populacional em idade escolar de até 1092
pessoas em Itaituba e 150 pessoas (Trairão) na faixa etária do zero aos 17 anos de idade
sendo:
- 23 na faixa de 4 a 6 anos em Trairão e 163 em Itaituba
- 68 na faixa de 7 a 14 anos em Trairão e 501 em Itaituba
- 28 na faixa de 15 a 17 anos em Trairão e 204 em Itaituba.
Observe-se que é exatamente na faixa etária em que o ensino publico se faz obrigatório haverá
o maior incremento de demanda por educação. Isto se verifica tanto nas sedes dos municípios
quanto nas diferentes localidades onde se projetou o incremento populacional. (Quadro
10.2.3.2.3.7/06).
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Quadro 10.2.3.2.3.7/06– População atraída por faixa etária
Localidades de atração
populacional

Faixa Etária

TOTAL

0 a 3 anos

4 a 6 anos

Trairão - Sede

23

17

24

27

21

112

Bela Vista do Caracol
TRAIRÃO TOTAL

8
31

6
23

8
32

9
36

7
28

38
150

São Luiz do Tapajós

8

6

8

9

7

38

Campo Verde

13

9

14

15

11

62

Miritituba

38

28

41

45

34

186

Vila Rayol
Itaituba - Sede
ITAITUBA - TOTAL

7 a 10 anos 11 a 14 anos 15 a 17 anos

8

6

8

9

7

38

157
224

114
163

166
237

186
264

145
204

768
1092

Fonte: Projeção de População, Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01

Este é um impacto de natureza negativa, incidência indireta, manifestação temporária,
temporalidade imediata, reversível e de ocorrência certa. De importância alta, cumulativo e não
sinérgico, ele atinge magnitude média. O Programa de Suporte à Educação Pública de
natureza preventiva tratará deste público e está inserido no Plano de Suporte aos
Municípios para Atendimento à População Atraída.
A Perda de Equipamentos poderá ocorrer somente nas seis escolas da ADA, localizadas nos
Compartimentos TVR e Poligonal do Canteiro, Margem Direita (Outras localidades), Margem
Esquerda (Montanha-Mangabal) e Linha de Transmissão. Deverá ocorrer na etapa de
Construção, de incidência direta, manifestação permanente e imediato. É um impacto
considerado irreversível, ocorrência certa e importância média. É não cumulativo, não sinérgico
e portanto tem magnitude média.
Para este impacto, o Projeto de Recomposição da Infraestrutura e Serviços de Educação e
Recomposição dos Equipamentos e Serviços de Saúde, inserido no Programa de
Recomposição dos Serviços e Equipamentos Sociais nas Nucleações da ADA, deverá
mitigar a possível perda de alguns destes equipamentos.
A Possibilidade de Ociosidade e Deterioração dos Equipamentos é um impacto que
poderá ocorrer em equipamentos da ADA ou AID. É um impacto de magnitude baixa e existirá
a partir das estimativas apontadas na curva de projeção de população e de população atraída,
ambos vistos e detalhados no Aspecto Ambiental Demografia. Sendo assim, para mitigar
este impacto são propostos o Projeto de Recomposição da Infraestrutura e Serviços de
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Educação e Recomposição dos Equipamentos e Serviços de Saúde e o Programa de
Suporte à Educação Pública.
Quadro 10.2.3.2.3.7/07– População atraída por faixa etária
Localidades de atração
populacional

Faixa Etária

TOTAL

0 a 3 anos

4 a 6 anos

Trairão - Sede

23

17

24

27

21

112

Bela Vista do Caracol

8

6

8

9

7

38

TRAIRÃO TOTAL

31

23

32

36

28

150

São Luiz do Tapajós

8

6

8

9

7

38

Campo Verde

13

9

14

15

11

62

Miritituba

38

28

41

45

34

186

Vila Rayol

8

6

8

9

7

38

157

114

166

186

145

768

237

264

204

1092

Itaituba - Sede

7 a 10 anos 11 a 14 anos 15 a 17 anos

ITAITUBA - TOTAL
224
163
Fonte: Projeção de População - Anexo Geral 10.2.3.2.3.1/01

10.2.3.2.3.8

Segurança e Assistência Social
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Quadro

10.2.3.2.3/08

-

Matriz

de

Avaliação

de

Impactos

em

IMPACTOS

Segurança

e

Assistência

Social

PROGRAMA / PROJETO PROPOSTO(S)

Aumento da Violência

Pressão sobre os
equipamentos e serviços
sociais / Aumento da demanda

Possibilidade de Ociosidade e
Deterioração dos Equipamentos
e Serviços Sociais

Diminuição da Oferta de
Serviços

AII,AID,ADA

N

C

I

T

M

R

C

A

C

S

A

26.118
POPULAÇÃO
TOTAL ATRAIDA

AID

N

P/C

I

T

I

R

C

A

C

NS

M

26.118
POPULAÇÃO
TOTAL ATRAIDA

AID/ADA

N

C

I

P

M

R

I

M

C

NS

B

CURVA DE
PROJEÇÃO DE
POPULAÇÃO
(POP RESIDUAL)

ADA

N

C

I

P

I

R

C

B

NC NS

B

26.118
POPULAÇÃO
TOTAL ATRAIDA

Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída
a) Programa de Suporte à Assistência Social
Municipal e aos Serviços de Segurança
Pública
Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída
a) Programa de Suporte aos Serviços de
Segurança Pública e Programa de Suporte à
Assistência Social Municipal
Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída
a) Programa de Suporte à Assistência Social
Municipal e aos Serviços de Segurança
Pública
Plano de Suporte aos Municípios para
Atendimento à População Atraída
a) Programa de Suporte à Assistência Social
Municipal e aos Serviços de Segurança
Pública

PREV
COR
MON

Empreendedor

COM /
MON

Empreendedor

COM /
MON

Empreendedor

COM /
MON

Empreendedor

LEGENDA
NATUREZA:
FASE DE OCORRÊNCIA:
INCIDÊNCIA:
DURAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO:
TEMPORALIDADE:
REVERSIBILIDADE:
OCORRÊNCIA:
IMPORTÂNCIA:
CUMULATIVIDADE:
SINERGISMO:
MAGNITUDE:

P
P
D
P
I
R
C
B
C
S
B

: Positivo / benéfico
: Planejamento
: Direto
: Permanente
: Imediata / Curta
: Reversível
: Certa
: Baixa
: Cumulativo
: Sinergico
: Baixa

N : Negativo / adverso
C : Construção
I : Indireto
T : Temporário
M : Médio prazo
I : Irreversível
P : Provável
M : Média
NC: Não Cumulativo
NS: Não Sinergico
M : Média

E : Enchimento
L : Longo prazo
I : Improvável
A

CNEC WorleyParsons

TIPO DE MEDIDAS:

A : Alta

VOLUME 23 – Tomo II
DIREITOS RESERVADOS

O Operação / desativação
-

Página: 113
Revisão: 0

PRE
COR
COM
MON
POT

: Preventiva
: Corretiva
: Compensatória
: Monitoramento
: Potencializadora

Segurança
Os estudos referentes à segurança nas áreas de influência da AHE São Luiz do Tapajós
mostram o município de Itaituba como responsável pelo policiamento regional, abrangendo
Trairão e Aveiro. O município de Itaituba sedia um dos Comandos de Policiamento Regional,
denominado CPR X – Itaituba, para a Polícia Militar e a Superintendência Regional do Tapajós,
da Policia Civil. Itaituba possui ainda uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM) a qual é vinculada a Superintendência Regional do Médio e Baixo Amazonas.
Em levantamento feito pela Policia Civil do Estado do Pará, entre os anos de 2007 e 2010,
houve um crescimento da criminalidade e, o estado do Pará respondeu por um aumento de
324,4% nas taxas de homicídio, sendo que no interior houve acréscimo de 228,2%. O Gráfico
10.2.3.2.3.8/01 mostra esta evolução para os municípios da AII.

Gráfico 10.2.3.2.3.8/01 - Evolução de crimes na AII 2007 a 2010.
Fonte: http://www.policiacivil.pa.gov.br/?q=node/206, em 29 de agosto de 2012, às 10:13 horas.
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Os Padrões da Violência Homicida no Brasil/Pará4 (Figura 10.2.3.2.3.8/01) permite constatar
crescimento nos índices de homicídios em todo o estado do Pará e particularmente no
município de Itaituba na década de 2000 a 2010. Para o município de Trairão os dados
mostram uma realidade diferente daquela percebida pela população e constatada nas mídias
de informação escrita e faladas, o que aparentemente remete a insuficiência e precariedade
dos dados disponíveis (Quadro 10.2.3.2.3.8/01).

Figura 10.2.3.2.3.8/01 - Cartografia Comparativa - Taxas de Homicídio para os períodos de 2000 e
2010.
Fonte: Mapa da Violência 2012, Os Novos Padrões da Violência
http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_pa.pdf (11/09/12 – 12:28).

4

Homicida

no

Brasil/Pará

Fonte: http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_pa.pdf, em 11 de setembro de 2012
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em

Quadro 10.2.3.2.3.8/01 - População, homicídios e taxas de homicídio (em 100 mil habitantes) por
município da AII.
UF

Nome

PA
PA

População

Homicídios

Taxas

2000

2010

2000

2010*

2000

2010*

Itaituba

94.750

97.493

4

35

4,2

35,9

Trairão

14.042

16.875

0

0

0,0

0,0

FONTE: SI/SVS/MS. *2010=Dados preliminares.

Os impactos referentes à segurança pública previstos com o empreendimento são: Aumento
da Violência, Pressão sobre os Equipamentos/Aumento da Demanda e Possibilidade de
Ociosidade e Deterioração dos Equipamentos. Estes são impactos de magnitude alta,
média e baixa respectivamente, e estão diretamente vinculados com a atração populacional
que o empreendimento causará.
O Aumento da Violência poderá atingir toda a AII e deve iniciar na etapa de Construção, é
um impacto reversível, de ocorrência certa, importância alta, é cumulativo e sinérgico.
A Pressão sobre os Equipamentos/Aumento da Demanda poderá ocorrer nas etapas de
Planejamento e Construção, de manifestação temporária, reversível, ocorrência certa,
importância alta, é cumulativo e não sinérgico.
A Possibilidade de Ociosidade e Deterioração dos Equipamentos poderá ocorrer na etapa
de Construção com temporalidade a médio prazo, reversível, de ocorrência improvável,
importância média, é cumulativo e não sinérgico.
Para todos estes impactos está previsto o Programa de Suporte à Assistência Social
Municipal e aos Serviços de Segurança Pública, como parte do Plano de Suporte aos
Municípios para Atendimento à População Atraída.
Assistência Social
De acordo com o Sistema de Informações de Indicadores Sociais (SIIS) do Estado do Pará, os
municípios de Itaituba e Trairão, possuem, respectivamente, 50,89% e 51,03% da população
abaixo da linha da pobreza.
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Em ambos os municípios a situação da população rural é a pior, estando cerca de 54% da
população rural abaixo da linha da pobreza. Vale lembrar ser Trairão um município que possui
cerca de 66% de sua população na área rural.
Quadro 10.2.3.2.3.8/02 - População Abaixo da Linha da pobreza – Itaituba e Trairão
População Abaixo da Linha da Pobreza

Itaituba

Trairão

Total de População abaixo da Linha da Pobreza

48.221

7.094

Participação % sobre a população total

50,89%

51,03%

Total da população Urbana

31.737

1.172

Participação % sobre a população urbana total

49,22%

38,98%

Total da população Rural

16.484

5.922

Participação % sobre a população rural total

54,47%

54,36%

FONTE: SIIS. CAO Cidadão, fevereiro de 2012.

Para este aspecto, o impacto previsto se refere à Pressão sobre os equipamentos e
serviços sociais/Aumento da demanda avaliado com magnitude média. Para sua prevenção
encontra-se proposto o Programa de Suporte à Assistência Social Municipal no Plano de
Suporte aos Municípios para Atendimento à População Atraída.

10.2.3.2.3.9

Condições de Vida
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Quadro 10.2.3.2.3/09 – Matriz de Avaliação dos Impactos nas Condições de Vida

VOLUME 23 – Tomo II
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 118
Revisão: 0

Quadro 10.2.3.2.3/09 – Matriz de Avaliação dos Impactos nas Condições de Vida (continuação)
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As Alterações nas Condições de Vida da População foram consideradas sob dois pontos de
vista, caracterizados pelos impactos de Geração de Expectativas e Especulação Imobiliária,
bem como pela Geração de Emprego e Renda e Pressão Sobre os Recursos Naturais da
Região. Situadas a partir de ações geradoras distintas relativas às etapas de planejamento e
construção da obra, optou-se por caracterizar o impacto respeitando essas particularidades.
Durante a Etapa de Planejamento, a circulação de informações em torno da criação do AHE
São Luiz do Tapajó provocará expectativas que podem acarretar impactos materiais sobre as
condições de vida das populações nas áreas de influência do empreendimento. Conforme foi
descrito no impacto sobre Especulação Imobiliária, nesse momento as notícias sobre a futura
hidrelétrica já são capazes de mobilizar interesses em torno da valorização dos imóveis na
região, desde agora acenando para situações de transformação do mercado imobiliário que
incidem sobre a dinâmica socioeconômica regional.
A pressão sobre os valores dos imóveis pode provocar uma especulação imobiliária indesejável
e danosa, particularmente nas sedes municipais de Itaituba e Trairão, por serem os locais que
sofrerão mais com as ondas migratórias previstas durante a execução da obra, oferecendo as
melhores condições de habitabilidade.
Decorrente desses processos de criação de expectativas, mais diretamente ligados à
especulação imobiliária já iniciada apenas pela divulgação do projeto hidrelétrico e realização
dos estudos, as alterações nas condições de vida da população nesse momento são traduzidas
pela repercussão desses eventos. Assim sendo, situações de aumento de preços de imóveis,
migração populacional a espera do início das construções, ou mesmo alteração nos hábitos
locais, principalmente relativos às expectativas financeiras ligadas aos possíveis incrementos
no comércio regional proporcionado pela obra, podem constituir-se, desde esse momento, em
mudanças nas dinâmicas de vida das populações das áreas de influências do
empreendimento.
Também durante a Etapa de Planejamento do AHE São Luz do Tapajós foi observada a
ocorrência dos impactos de primeira ordem de Pressão sobre os Recursos Naturais e de
Geração de Emprego e Renda que geram um impacto de segunda ordem de Alteração nas
Condições de Vida da População. Essas alterações, então, configuram-se a partir do
desdobramento e combinação desses impactos, implicando em alterações sobre as dinâmicas
socioeconômicas e ambientais nas áreas de influência do empreendimento. Esse processo de
indução de transformações pode contribuir para o desenvolvimento regional, contudo também é
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necessária a devida atenção sobre os recursos naturais de forma a garantir a sustentabilidade
desse processo.
Cumpre notar que nesse momento da implementação do empreendimento hidrelétrico, essas
Alterações nas Condições de Vida da População ainda não ganham a mesma
expressividade que têm durante a Etapa de Construção da obra, onde o fluxo migratório atua
como uma variável bastante significativa no processo. Contudo, é necessário compreender que
mesmo na Etapa de Planejamento da obra, já se encontram os potenciais elementos para
produção de condições que irão acarretar em transformações socioeconômicas e ambientais
na região de influência do empreendimento. Esses elementos estão correlacionados às ações
de Divulgação do Empreendimento e Realização de Serviços de Campo que compreendem a
contratação tanto de mão-de-obra local como de fora, e consequente criação de empregos e
geração de renda, além de aumento pela demanda de mercadorias.
Pode-se verificar que, desde o início da Etapa de Planejamento, nas sedes municipais de
Itaituba e Trairão ocorram incrementos na demanda por serviços e comércio, como o hoteleiro
e alimentício, por exemplo. Com o andamento do processo de licenciamento ambiental da obra,
o movimento de dinamização econômica local tende a ampliar-se, criando alterações que serão
indicadas com maiores detalhes nas avaliações dos impactos relativos às outras etapas de
implementação da obra. No entanto, é possível vislumbrar os potenciais setores da economia
local e regional que já se mobilizam para a recepção de benefícios econômicos do
empreendimento, fazendo-se sentir desde já os efeitos benéficos desse incremento econômico.
Ao mesmo tempo, toda essa movimentação inicia a perturbação do equilíbrio socioeconômico
local, desde já alterando preços locais e imprimindo novos hábitos de consumo à população
local. Não obstante, se tomadas as devidas precauções quanto ao processo de inflação dos
preços, garantindo a harmonia entre as curvas de oferta e demanda para as mercadorias de
maior assédio, é possível assegurar os benefícios da dinamização econômica nas áreas de
influência do empreendimento. Nesse sentido, mesmo uma pressão sobre os recursos naturais
da região, pode ser contornada com alterações positivas em hábitos de consumo e novas
formas de manejo dos insumos, orientadas para o desenvolvimento sustentável da região.
Este mesmo processo deverá ocorrer com maior intensidade durante a Etapa de Construção,
quando será ampliada a geração de empregos e de renda e quando se fará sentir o afluxo
populacional, estimado em 26.118 indivíduos no pico das obras, e implicações decorrentes.
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Alterações nas condições de vida da população podem conduzir transformações importantes
nas dinâmicas socioambientais regionais. Se por um lado essas alterações resultam mudanças
desestruturadoras, com consequências prejudiciais à população local, por outro lado também
resultarão consequências positivas, em especial decorrentes do incremento das atividades
socioeconômicas na região de influência do empreendimento.
O impacto Alteração nas Condições de Vida da População, por suas características, é
considerado de natureza negativa e positiva, que deverá ocorrer nas Etapas de Planejamento e
Construção, de incidência indireta, temporário e imediato, reversível, de ocorrência certa, de
alta importância, cumulativo, mas não sinérgico, resultando magnitude média.
Para mitigar tal impacto, são propostas ações ambientais de caráter compensatório e de
monitoramento, contidas no Programa de Incentivo e Apoio à Qualificação e Capacitação
Profissiona, no âmbito do Plano de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas, e no
Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos Municípios, do Plano
de Suporte aos Municípios para Atendimento à População Atraída.

A implantação de um empreendimento do porte do AHE São Luiz do Tapajós tem como um de
seus impactos mais significativos a inundação, pela formação do reservatório, de propriedades
particulares, além de inviabilizar outras propriedades e nucleações consolidadas pela
implantação do canteiro de obras e instalações relacionadas, compreendendo o impacto de
Transferência Compulsória da População.
Esse impacto implica no deslocamento compulsório da população diretamente afetada pelo
empreendimento, ou seja, a população residente na ADA que, de acordo com o Cadastro
Socioeconômico para elaboração do presente estudo, alcança o número de 1.404 indivíduos.
As famílias rurais afetadas pelo AHE São Luiz do Tapajós formam um universo heterogêneo
por convergência de vários fatores coligados, tais como a titularidade dos imóveis; o uso e
ocupação das terras; os diferentes sistemas produtivos, dependentes ou não do movimento
cíclico das águas dos rios; e os sistemas produtivos extrativistas. Por outro lado, verificam-se
pontos comuns presentes na maioria das famílias que compõem essa população, tais como os
laços culturais e de parentesco, certa vulnerabilidade a processos de mudança, em função do
baixo grau de escolaridade, baixa capacitação profissional, particularidades no seu modo de
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vida, assim como de níveis de renda insatisfatórios para os não proprietários residentes e
pequenos proprietários.
Como este impacto ocorrerá em consequência do processo de aquisição de terras para
implantação da infraestrutura de apoio ao AHE São Luiz do Tapajós durante a Etapa de
Construção e para que seja viabilizada a formação do reservatório de São Luiz do Tapajós,
seus efeitos se farão sentir em momentos distintos da implantação do empreendimento: no
início da Etapa de Construção (de infraestrutura e obras principais) o impacto se fará sentir em
áreas rurais localizadas em vila São Francisco/Piriquito e Colônia Pimental, na porção norte da
Poligonal do Canteiro de Obras. Em seguida, deverá ser desocupada toda a área relativa ao
canteiro, atingindo os moradores da vila de Pimental. Os habitantes da vila de Tucunaré e dos
demais imóveis a serem atingidos sentirão definitivamente esses efeitos ao final da Etapa de
Construção, quando toda a área a ser inundada deverá estar desocupada.
Para os imóveis atingidos apenas parcialmente, haverá a possibilidade de transferência dentro
do próprio imóvel, nos casos em que a área remanescente for viável economicamente e a
residência da pessoa/família for atingida pela formação do reservatório. Esses casos serão
analisados quando da verificação da viabilidade econômica dos imóveis remanescentes.
Cabe observar que a mudança obrigatória do local de residência, quando em caráter
compulsório, além de provocar transtornos, implica em alterações de referências sociais,
espaciais e, em certos casos, econômicas, bem como e em especial em alterações nos modos
de vida de cada indivíduo afetado.
A Transferência Compulsória da População constitui um impacto de natureza negativa que
deverá ocorrer na etapa de construção, de incidência indireta, permanente e de temporalidade
imediata. É um impacto irreversível, de ocorrência certa e alta importância; não é cumulativo
porém sinérgico e de magnitude alta.
Para mitigar este impacto são propostos o Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e
Benfeitorias e o Projeto de Relocação /Reassentamento das Nucleações da ADA (Vila
Pimental, Colônia Pimental, Vila São Francisco/Piriquito e Vila Tucunaré) - contemplados
no Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias – de caráter
compensatório, e o Programa de Monitoramento das Condições de Vida e Trabalho da
População Atingida, ambos os programas integrantes do Plano de Atendimento à População
Atingida.
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Mudanças que causem algum tipo de Modificação / Desestruturação da Rede de Relações
Sociais de determinado local e região, causando perdas significativas para a população, são
inevitáveis em se tratando da implantação de empreendimentos hidrelétricos de grande porte.
No entanto, existem medidas razoáveis para que, a partir do novo contexto formado, seja
possível redefinir os elementos fundamentais dessa rede de relações que foram abalados, de
modo a reconstituí-las em moldes aceitáveis para os grupos sociais atingidos.
As relações sociais envolvem uma multiplicidade de aspectos, que parte da dinâmica cotidiana
das populações e chega tanto nas práticas culturais institucionalizadas como nas relações de
poder estabelecidas. Dessa forma, a alteração da rede de relações sociais predominantes na
área de influência do AHE São Luiz do Tapajós irá afetar as condições existentes que
sustentam os modos de vida das populações locais, criando alterações que serão diferenciadas
espacialmente e segundo os diferentes sujeitos sociais ali presentes.
Tratando-se de impacto decorrente da transferência compulsória de população, a
Modificação/Desestruturação da Rede de Relações Sociais se manifestará em diferentes
momentos ao longo da Etapa de Construção, ligados aos processos de implantação da
infraestrutura de apoio, da construção das obras principais do empreendimento e da
desocupação do território para a formação do lago.
É possível avaliar que o impacto ocorrerá com maior intensidade sobre as populações a serem
relocadas na ADA, e também sobre as populações que vivem em áreas sujeitas a uma maior
recepção de fluxos migratórios atraídos pelas obras do empreendimento. Esse quadro é
indicativo fundamental para possíveis mudanças nos modos de vida dessas populações. Dessa
maneira, estima-se que, além da população residente na ADA (1.404 pessoas), também
sofrerão este tipo de impacto os habitantes das sedes municipais de Itaituba e de Trairão, das
sedes distritais de Miritituba, de Campo Verde, de São Luiz do Tapajós, de Bela Vista do
Caracol e da nucleação de Vila Rayol que, conforme apontado no item 10.2.3.2.3.1
Demografia, deverão ser foco de afluxo populacional atraído pelas obras do AHE São Luiz do
Tapajós.
Para fim de caracterização, com intuito de compreender as condições que podem ser afetadas,
transformando os modos de vida das populações da área atingida pelo AHE São Luiz do
Tapajós nos processos de realocação, foram identificados basicamente dois grupos
populacionais residentes nessas áreas: os caboclo-ribeirinhos, remanescentes das populações
tradicionais; e os migrantes, antigos colonos ou migrantes recentes. No caso dessas
populações, o processo de “desterritorialização”, ou abandono compulsório do local de origem,
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é por si só, portador da necessidade de garantir a reprodução material, social e cultural dos
modos de vida daqueles que o vivenciam. A ação de desterritorializar é sempre uma ação de
desordem, de fragmentação, que simultaneamente se faz acompanhar de um processo de
reorganização das novas modalidades de estar no território. Entende-se aqui o território como o
“espaço vivido”, sobre o qual serão construídos novos “projetos” e novas representações.
É preciso destacar a sensibilidade das populações caboclo-ribeirinhas às mudanças previstas
com a relocação (desterritorialização/reterritorialização) em todo esse processo. Na área
atingida pelo AHE São Luiz do Tapajós, essa população está distribuída ao longo das margens
do rio Tapajós, desde as corredeiras que formam o TVR até a localidade de Boca do Rato, em
terras do município de Itaituba e também de localidades assentadas nos cursos d’água, como
rio Tucunaré, que deságua na margem direita do rio Tapajós, abrangendo partes do município
de Trairão. A dimensão cultural tem uma forte função mediadora nas relações que as
populações ribeirinhas estabelecem entre si e com a natureza, compreendendo um significativo
elemento que compõe o quadro de reprodução social em que estão formatados os modos de
vida ribeirinhos. Neste contexto de práticas e significados, o rio se apresenta como um
ecossistema estratégico à vida, meio de sobrevivência, não apenas ligado à sua segurança
alimentar, mas também se constituindo em imprescindível operador das redes de sociabilidade
das populações ribeirinhas.
A rede de relações sociais entre as populações ribeirinhas se estabelece também em torno de
outros operadores, fundados em afinidades e reciprocidades construídas ao longo dos anos,
como a amizade, o parentesco e a vizinhança. Esses operadores, que podem apresentar-se
como valores entre as famílias atingidas, têm funcionado como garantia para consolidação de
sua inserção social e, consequentemente, de sua forma de sobrevivência.
A representatividade dos laços familiares enquanto referência para a ocupação territorial é
bastante forte em toda a região, sendo também significativa nas localidades onde estão
presentes as famílias de migrantes estabelecidas ao longo do processo de colonização.
Compreender o modo pela qual esses operadores estruturam a rede de relações sociais
nessas áreas, como na configuração dos lotes da área atingida, é indicativo importante para
prevenir as futuras ocorrências de conflitos e tensões.
Finalmente, é possível prever que as consequências decorrentes da emergência de conflitos
entre a população local e a migrante tenham reflexo nas condições de vida das populações
nessas áreas, criando nas comunidades novas formas de convivência social, mudança de
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hábitos e disputas de terras, mediante o surgimento de áreas de invasão, concorrendo para a
Modificação/Desestruturação da Rede de Relações Sociais.
A Modificação/Desestruturação da Rede de Relações Sociais é um impacto negativo que
deverá ocorrer durante a etapa de Construção do empreendimento, de incidência indireta,
permanente e de temporalidade imediata. É irreversível, de ocorrência certa e de alta
importância, cumulativo e sinérgico, resultando magnitude alta.
As ações ambientais propostas são de caráter preventivo, compensatório e de monitoramento
e estão compreendidas no Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira, no
Programa de Monitoramento das Condições de Vida e Trabalho da População Atingida e
no Programa de Indenização e Aquisição de Terras, que contempla o Projeto de
Relocação/Reassentamento das Nucleações da ADA, todos no âmbito do Plano de
Atendimento à População Atingida; estando compreendidas também no Programa de
Interação Social e Comunicação e no Programa de Educação Ambiental, ambos
integrantes do Plano de Relacionamento com a População.
Historicamente, a instalação de vilas residenciais para construção de usinas hidrelétricas acaba
por provocar uma segregação sócio espacial dos seus moradores com relação às cidades nas
quais (ou próximo das quais) são implantadas, não propiciando a convivência natural com os
habitantes locais. A adaptação de residências para acomodar o corpo de engenheiros parece
ser menos segregadora, mas dependendo do bairro onde estão localizadas pode também
potencializar a segregação sócio espacial. Por isso a construção do AHE São Luiz do Tapajós
está projetada a partir do conceito de usina-plataforma, pioneiro na área, a fim de amenizar os
efeitos do impacto de Segregação Socioespacial nas Sedes Municipais, na Área de
Influência Indireta do empreendimento (AII).
Durante a Etapa de Construção do AHE São Luiz do Tapajós está prevista, além da
construção de alojamentos no Compartimento Poligonal Canteiros de Obras para acomodar os
trabalhadores recrutados para as obras, a adaptação de domicílios residenciais na cidade de
Itaituba para acomodar os escalões técnicos do empreendimento.
A experiência de vilas residenciais tem demonstrado que espaços com destinação específica
para um determinado grupo restringem a possibilidade de trocas socioeconômicas entre os
diferentes setores da cidade e podem resultar diferentes padrões de habitabilidade ou de
condições de vida, exacerbando a disparidade social. Essa prática também não contribui para o
desenvolvimento urbano, com o provimento ou melhoria da infraestrutura, serviços públicos e
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equipamentos. Também não soluciona a questão de eventuais vazios urbanos existentes nas
cidades, que permanecerão sem uso, apesar do incremento populacional decorrente do
empreendimento.
O fator indesejável de esvaziamento do espaço das vilas na proporção direta da redução do
ritmo das obras, tornando-se crítico com o término da implantação do empreendimento,
também é outro processo prejudicial aos habitantes locais, uma vez que os espaços
anteriormente ocupados ficam abandonados, gerando problemas para as administrações
municipais em relação à manutenção dos mesmos. Entretanto, observe-se que no caso do
AHE São Luiz do Tapajós a área destinada a canteiro de obras, após sua desmobilização,
integrará a área do reservatório.
Dessa forma, o impacto em tela poderá ser reduzido com as soluções criadas pelo novo
conceito de construção de usina-plataforma. Não obstante, ainda assim o mesmo poderá
ocorrer quer pela instalação de funcionários graduados em edificações adaptadas para tal, quer
pela segregação de parte da população atraída pelas obras e não absorvida pelo mercado de
trabalho e, contraditoriamente, pela segregação proporcionada aos trabalhadores que se
confinarão nos alojamentos da obra.
O impacto Segregação Socioespacial nas Sedes Municipais é de natureza negativa,
ocorrendo durante a etapa de construção. É de incidência direta, temporário, imediato e
reversível; de ocorrência provável e alta importância, sendo cumulativo e sinérgico, resultando
de média magnitude.
Para mitigar este impacto, são propostos o Programa de Interação Social e Comunicação e
o Programa de Educação Ambiental, incluídos no Plano de Relacionamento com a
População; o Programa de Suporte à Assistência Social Municipal e aos Serviços de
Segurança Pública, o Programa de Apoio à Administração e Gestão dos Municípios e o
Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos Municípios,
integrantes do Plano de Suporte aos Municípios para Atendimento à População Atraída.
A despeito da construção no modelo de usina-plataforma, a implementação do AHE São Luiz
do Tapajós nos territórios municipais poderá provocar alterações importantes principalmente
nas áreas urbanas, com a migração esperada para obra, com consequentes concentrações
populacionais em áreas em condições deficientes em infraestrutura e serviços básicos,
podendo contribuir para a formação do impacto de Aumento da Desigualdade Social na
região.
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As populações atraídas por conta dos interesses oriundos da construção da obra, como
oportunidades de trabalho ou prestação de serviço aos trabalhadores da obra, implicará em
risco adicional para as áreas urbanas da região. Esses riscos podem ser traduzidos pela
ocupação irregular no entorno dos núcleos urbanos, gerando dificuldades para a fiscalização
do uso e ocupação do solo por parte das administrações municipais.
A desmobilização dos trabalhadores ao término da obra também irá implicar, inevitavelmente,
não obstante seja retirado o total das instalações criadas para abrigá-los, trará consequências
para as áreas urbanas da região que receberam essas migrações. Considerando-se a
população atraída, esta poderá permanecer na região, mantendo-se em condições precárias,
uma vez que boa parte das oportunidades de trabalho também se extinguirá. Esses riscos
correspondem a possíveis processos de favelização e de intensificação das condições de
pobreza dessa população, aumentando a desigualdade social e gerando novos ônus para as
administrações municipais.
É provável que sejam provocadas relações indesejáveis na dinâmica de trocas econômicas e
socioculturais entre os habitantes das sedes municipais e dos demais núcleos urbanos com os
migrantes, além da formação de espaços muito diferenciados dos já existentes, difíceis de
serem administrados como um único tecido urbano. A atratividade que será exercida em
especial pelas sedes municipais para a população migrante poderá originar uma alteração da
dinâmica urbana e possível acentuação das desigualdades sociais.
O Aumento da Desigualdade Social é um impacto negativo que poderá ocorrer durante a
Etapa de Construção, sendo indireto, temporário, imediato, reversível e provável. Por ser de
alta importância, cumulativo e sinérgico, apresenta magnitude média.
Para mitigar este impacto, são propostos o Programa de Interação Social e Comunicação e
o Programa de Educação Ambiental, no âmbito do Plano de Relacionamento com a
População; o Programa de Suporte à Assistência Social Municipal e aos Serviços de
Segurança Pública, o Programa de Apoio à Administração e Gestão dos Municípios, e o
Programa de Monitoramento das Condições Socioeconômicas dos Municípios, todos
contidos no Plano de Suporte aos Municípios para Atendimento à População Atraída. As ações
ambientais propostas são de caráter preventivo e de monitoramento.
Embora as alterações na qualidade da água sejam mais significativas na Etapa de
Enchimento do reservatório, as mesmas já serão perceptíveis durante a Etapa de
Construção, quando poderá ocorrer a geração de efluentes líquidos, o transporte de
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sedimentos

ocasionado

pela

movimentação

de

terra,

podendo concorrer para o
Comprometimento da Relação da População com o Rio. Na Etapa de Enchimento do
reservatório ocorrerão várias alterações físico-biológicas do ambiente afetado, cuja alteração
na qualidade das águas superficiais certamente acarretará o Comprometimento da Relação
da População com o Rio com o comprometimento dos usos antrópicos da água (banho,
consumo, dessedentação de animais).
Os períodos de enchimento e pós-enchimento constituem os mais críticos em termos da
degradação da qualidade da água do reservatório, tendo em vista o processo de incorporação
e biodegradação da biomassa inundada e consequente liberação de nutrientes e compostos
orgânicos que acarretam impactos significativos às espécies aquáticas. A experiência indica
que a biomassa vegetal no meio aquático, ao se decompor, libera elevada concentração de
compostos orgânicos e nutrientes, os quais poderão - em função da quantidade da fitomassa
presente - provocar quedas significativas de oxigênio dissolvido, cujo elemento é vital para a
sobrevivência das espécies aquáticas.
Estas alterações tendem a diminuir o potencial de utilização das águas do reservatório,
podendo mudar a coloração e o cheiro da água usada para o banho e inibindo o seu uso. Da
mesma forma essas novas características impedirão o consumo dessa água tanto para os usos
domésticos (cozinhar, beber, entre outros) como para a dessedentação de animais,
observando-se ainda as alterações que poderão ocorrer na ictiofauna.
Sua ocorrência incide sobre práticas sociais fundamentais à reprodução social dos grupos
presentes nas áreas de influência do empreendimento, alterando hábitos tradicionais, como o
banho, consumo doméstico, dessedentação de animais, bem como a pesca, práticas essas
presentes nos grupos domésticos ribeirinhos, conforme anotado pelo Cadastro
Socioeconômico realizado nos imóveis da ADA.
O Comprometimento da Relação da População com o Rio é um impacto negativo que
poderá iniciar-se na Etapa de Construção e que certamente se fará presente durante a Etapa
de Enchimento. De incidência indireta, permanente e com temporalidade imediata, é um
impacto reversível, de ocorrência certa e de alta importância; não cumulativo, porém sinérgico,
resultando magnitude média.
As ações propostas para mitigar este impacto estão contidas no Programa de Monitoramento
das Condições de Vida e Trabalho da População Atingida, no Programa de Apoio e
Recomposição da Atividade Pesqueira, no Programa de Indenização e Aquisição de
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Terras, contidos no Plano de Atendimento à População Atingida; no Programa de Educação
Ambiental, do Plano de Relacionamento com a População;
A alteração nas comunidades ícticas, provocada pela alteração da qualidade das águas
superficiais no reservatório, certamente incidirá sobre as práticas alimentares da população nas
áreas de influência do empreendimento, principalmente nos hábitos culinários encontrados
entre as comunidades caboclo-ribeirinhas, tradicionais consumidoras dos peixes encontrados
nos rios dessa região. É necessário, portanto, compreender como essa situação implicará
sobre elos fundamentais dos modos de vida dessas populações, que terão sua dinâmica
sociocultural e ambiental alteradas.
A segurança alimentar e nutricional define a alimentação como um direito humano que deve ser
garantido pelo Estado, que por sua vez, deve assegurar aos cidadãos todos os alimentos
básicos de qualidade e em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais. Como direito humano básico, a segurança alimentar
se preocupa com o desenvolvimento integral da pessoa humana e com dignidade, reforçando a
necessidade de práticas alimentares saudáveis que visem essa garantia. Cumpre destacar
que a segurança alimentar e nutricional não se resume apenas a percepções nutricionais e
econômicas acerca da alimentação, sendo os aspectos ligados à cultura alimentar amparados
pela noção de direitos vinculada a esse conceito.
Os significados da alimentação devem ser levados em consideração quando se pensa em
cultura alimentar, pois operam enquanto identificadores dos determinados grupos sociais.
Quando se fala desses significados, lida-se com preferências alimentares, não apenas como
substância alimentar, mas, sobretudo, como um modo, um estilo, um jeito de se alimentar.
O impacto Alteração dos Hábitos Alimentares da População Local deve, portanto, ser
pensado nos termos do direito à cultura alimentar assegurado pelos dispositivos presentes no
conceito de segurança alimentar e nutricional. Contudo, é necessário compreender que a
cultura alimentar refere-se aos hábitos alimentares enquanto providos de significados
presentes e passados para o grupo social referido, ou seja, a cultura alimentar torna-se um
aspecto da identidade social, caracterizado por escolhas que podem ou não estar
fundamentadas em costumes tradicionais. Sejam escolhas que tenham raízes históricas, ou
contemporâneas, o comportamento humano que determina o que pode ser comida e o que não
pode está diretamente ligado ao sentido que conferido à pessoa e à sua identidade social.
Como afirma o antropólogo Roberto Da Matta: “Toda substância nutritiva é alimento, mas nem
todo alimento é comida.” (Da Matta R. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco; 1986).
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Prevê-se a ocorrência desse impacto nas etapas de Construção e Enchimento do
reservatório, pois a ação geradora de enchimento do reservatório irá ter consequências sobre
os hábitos alimentares da população com a ocorrência do impacto de alterações das
comunidades ícticas.
A localização e espacialização do impacto são as Área de Influência Direta (AID) e a Área
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. A estimativa numérica, referente à
previsão da população diretamente afetada pelo impacto é o total da população da AID, ADA
e AII, compreendendo, segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2010), o montante de 114.368
habitantes.
A Alteração dos Hábitos Alimentares da População Local é um impacto de natureza
negativa, devendo ocorrer durante as Etapas de Construção e Enchimento do
empreendimento, de incidência indireta, manifestação permanente, temporalidade imediata e
irreversível, com ocorrência certa e alta importância, sendo cumulativo, porém não sinérgico,
resultando magnitude alta.
As ações ambientais propostas são de caráter preventivo, compensatório e de monitoramento
e estão presentes no Programa de Monitoramento das Condições de Vida e Trabalho da
População Atingida e no Programa de Apoio e Recomposição da Atividade Pesqueira, do
Plano de Atendimento à População Atingida; no Programa de Interação Social e
Comunicação e no Programa de Educação Ambiental, do Plano de Relacionamento com a
População.
10.2.3.2.3.10 Organização Social
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Quadro 10.2.3.2.3/10 – Matriz de Avaliação de Impactos na Organização Social
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Os estudos para aproveitamento do potencial hidrelétrico na bacia do rio Tapajós tiveram início
nos anos 1980, com a elaboração dos estudos de inventário da referida bacia, concluídos entre
1986 a 1991.
Em 20085, com quase 20 anos passados desde a conclusão dos estudos de inventário da
bacia do rio Tapajós e considerando as mudanças de legislação ocorridas neste período, foi
dado início à sua atualização e o projeto inicial foi modificado e foram concebidos diferentes
empreendimentos hidrelétricos como o AHE São Luiz do Tapajós, AHE Jatobá entre outros. Já
os estudos de viabilidade ambiental do AHE São Luiz do Tapajós foram retomados em agosto
de 2012, consubstanciando-se pelo presente EIA.
Em paralelo à evolução dos estudos de engenharia e meio ambiente, tem-se aprofundado a
discussão sobre os aspectos positivos e negativos do empreendimento. Desde o final dos anos
oitenta, movimentos sociais, organizações não governamentais, pesquisadores, ambientalistas,
organizações religiosas, representantes indígenas e entidades de classe, bem como o poder
público em todas as esferas, têm mobilizado opiniões favoráveis e contrárias ao projeto.
Esse conjunto de fatores, somado aos contatos entre a população e os técnicos envolvidos nos
estudos que, ao longo desses anos, têm visitado a região a fim de realizar medições,
reconhecimentos e entrevistas, são responsáveis pela Geração de Expectativas na
População Local e Regional. Essas expectativas, positivas ou negativas, vêm sendo
apreendidas pelos técnicos e pelas empresas diretamente envolvidas na elaboração dos
trabalhos supracitados, em especial através dos resultados das ações de comunicação social
que vêm sendo empreendidas na região, desde os finais de 2011, visando divulgar o
empreendimento e obter subsídios para a elaboração do presente EIA. Tais instrumentos
incluem pesquisas socioeconômicas de cunho censitário e sócio-antropológico, aplicação do
cadastro socioeconômico, fóruns técnicos desenvolvidos junto a representantes do poder
público municipal e da comunidade acadêmica, oficinas realizadas por técnicos envolvidos na
elaboração do EIA junto às populações urbanas e rurais, e ações diferenciadas postas em
prática por agentes de comunicação.

5

Estudos de Inventário Hidrelétrico das Bacias dos Rios Tapajós e Jamanxim - Centrais Elétricas do Norte do Brasil
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Dentre as expectativas da população que foram identificadas destacam-se as relacionadas aos
imóveis e aos grupos domésticos a serem afetados: quais são, onde se localizam, como será
conduzida a negociação das terras, como precaver-se da subavaliação, como serão
indenizadas as famílias que não detêm o título de posse da terra, para onde serão relocados e
em que grau será afetado o seu modo de vida são exemplos de questionamentos recorrentes
que geram expectativas, preponderantemente negativas, pois associadas a perdas – de
atividades produtivas, de imóveis e benfeitorias, de renda e fontes de sustento, de referências
sócio espaciais e culturais. Há, também, apreensões relacionadas aos efeitos do incremento
populacional, como a escalada dos preços dos imóveis; o aumento da prostituição e da
violência; a possibilidade de colapso da atual infraestrutura, em especial de saúde e segurança
pública, diante dos acréscimos de demanda; e a incapacidade das administrações municipais
para lidar com esses problemas.
Vale observar que vários materiais de comunicação social foram produzidos e distribuídos à
população afetada. Entre eles destaca-se a cartilha com perguntas e respostas que busca
informar e esclarecer dúvidas a respeito do empreendimento.
Existem, ainda, expectativas relacionadas aos impactos do projeto sobre o meio ambiente e a
população que continuará a viver a montante do barramento principal, no Reservatório do
Tapajós, e a jusante. Os principais temores dizem respeito às consequências, nestes locais,
das alterações no ciclo cheia/vazante sobre a pesca e o extrativismo vegetal e, em decorrência,
sobre a população ribeirinha e indígena que depende desses recursos para a sua
sobrevivência.
Vale também lembrar que há temores com relação à exploração do ouro, tanto sob a forma de
garimpos tradicionais, quanto à exploração por balsas e dragas. A proibição da exploração ou a
legalização da atividade ainda é um assunto pouco discutido e são grandes as expectativas
geradas por essa indefinição.
As expectativas do poder público e sociedade local com relação ao desenvolvimento que a
obra poderá produzir na região demonstram a esperança de que a construção do projeto vá
trazer progresso e melhorar a qualidade de vida da população. As novas oportunidades de
negócios e postos de trabalho, que deverão ampliar a renda na região, criam expectativas
positivas com relação à possível construção do AHE São Luiz do Tapajós.
Com a operação do AHE São Luiz do Tapajós, existem expectativas com relação ao aumento
da confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, com os consequentes benefícios dessa
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melhoria. O acréscimo da arrecadação de impostos dos municípios de Itaituba e Trairão,
devido ao recebimento da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica, caracterizam-se como outras expectativas positivas criadas
em torno do empreendimento.
Diferentes entidades civis, movimentos e organizações sociais de base atuam nas regiões de
influência do AHE São Luiz do Tapajós, sendo que a maior parte deles está sediada na sede
municipal de Itaituba. Caracterizando-se como uma região de elevada organização social,
espera-se que a mobilização social, já de alta relevância local, tenda a aumentar, criando
possíveis situações de polarização em torno da defesa de posições tanto contrárias como
favoráveis ao AHE São Luiz do Tapajós. Embora seja uma situação de possíveis conflitos em
torno da construção da obra, constitui-se como um impacto de natureza positiva, uma vez que
fortalece a organização social em prol da reivindicação de seus direitos e como também as
instituições democráticas locais.
Numa situação de acirramento dos posicionamentos contrários e favoráveis à nova realidade
impetrada pelas consequências diretas e indiretas do empreendimento, surgem condições para
a criação, bem com o aumento de conflitos e tensões sociais entre diferentes segmentos da
população urbana e rural nas áreas de influência do empreendimento. Observa-se, dessa
forma, um contínuo processo de retroalimentação de expectativas e preocupações durante
todas as etapas de implantação da AHE São Luiz do Tapajós. Ao longo da Etapa de
Planejamento, com a futura realização das Audiências Públicas para debater o
empreendimento e com a continuidade e intensificação das ações de interação e comunicação
social instauradas para divulgá-lo, a tendência é ocorrer uma ampliação da magnitude do
impacto Geração de Expectativas na População Local e Regional.
Nota-se que a eventual concessão da Licença Prévia (LP) significará para a população,
poderes públicos municipais e entidades sociais e de classe a certeza da construção do AHE
São Luiz do Tapajós. Se concretizado, o evento deve contribuir para a intensificação das
expectativas e apreensões a ele vinculadas, podendo tanto desencadear um processo de
reversão ou de ampliação a depender da magnitude e do modo como os contatos entre
população afetada e empreendedor se deem ao longo do tempo.
O impacto Geração de Expectativas na População Local e Regional é caracterizado como
de natureza negativa e com aspectos positivos, ocorrendo na Etapa de Planejamento; é um
impacto direto, temporário, imediato e de ocorrência certa. Embora seja de alta importância, por
ser reversível, não cumulativo e não sinérgico, resulta de baixa magnitude.
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Algumas ações ambientais de responsabilidade exclusiva do empreendedor e de cunho
preventivo e de monitoramento foram sugeridas de acordo com as proposições do EIA, para
procurar minimizar ou compensar as consequências deletérias de impacto de Geração de
Expectativas na População Local e Regional, orientadas pelas diretrizes de manutenção de
um canal de comunicação permanente entre o empreendedor e a população afetada pela
implantação e operação do AHE São Luiz do Tapajós, bem como com outros segmentos do
público-alvo, com o intuito de esclarecer os aspectos ambientais, econômicos, sociais e
técnicos do empreendimento. Também devem ocorrer medidas para o desenvolvimento de
educação ambiental, de modo a ampliar os conhecimentos das populações locais sobre o meio
ambiente, sua interação com o empreendimento, os efeitos esperados e as medidas
recomendadas para acompanhá-los, mitigá-los e compensá-los.
Essas ações estão contempladas no Programa de Interação Social e Comunicação e no
Programa de Educação Ambiental, do Plano de Relacionamento com a População; no
Programa de Suporte à Assistência Social Municipal e aos Serviços de Segurança
Pública, do Plano de Suporte aos Municípios para Atendimento à População Atraída; e no
Programa de Monitoramento das Condições de Vida e Trabalho da População Atingida,
integrante do Plano de Atendimento à População Atingida.

Uma vez presente o estímulo para a organização, mobilização e articulação regional
desencadeada pela construção da AHE São Luiz do Tapajós, basta que se tenha um contexto
de Geração de Expectativas na População Local e Regional para que ocorra a movimentação
entre os diferentes agentes de mobilização social, com a decorrente Mobilização e
Organização da População e das Entidades não Governamentais e Articulação
Sociopolítica.
A atuante e significativa organização social, presente nos municípios das áreas de influência do
AHE São Luiz do Tapajós, é importante aspecto que orienta o modo pelo qual as pessoas da
região interagem com o ambiente. Essa organização se dá por meio das entidades dos
movimentos sociais, das diversas associações de trabalhadores e de produtores rurais das
instituições relacionadas ao setor produtivo, detentor de maior capital e investimentos, como
garimpeiros, madeireiros e grandes pecuaristas.
O embate entre os interesses comerciais, e dos grupos que os representam, e os grupos
defensores da conservação socioambiental, caracterizados pela rede de entidades civis e
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A organização social em torno das questões humanitárias de defesa dos direitos humanos e de
políticas de inclusão das populações rurais e tradicionais recebeu e recebe grande contribuição
dos setores progressistas da igreja católica como a Comissão Pastoral da Terra – CPT e
Conselho Indigenista Missionário – CIMI, que mantém marcante presença histórica na região.
Neste contexto, essas entidades moldaram e ainda moldam a organização social de base na
região, marcada e fortalecida por conflitos extremos até os dias de hoje.
Existem também na região outras entidades voltadas à defesa dos direitos das populações
indígenas, tais como o Conselho Indígena Munduruku. Destaca-se, ainda, a existência de 02
sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, além de organizações não governamentais
(ONGs) de perfil ambientalista. Cumpre notar que os dois municípios dessa região possuem
seu próprio sindicato rural, entidades construídas na luta pela terra, e que adquirem grande
realce em regiões que têm na atividade agropecuária a sua base econômica.
Um exemplo recente dessa mobilização ocorreu no dia 13 de março do presente ano quando o
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) realizou uma assembleia popular denominada
“Por projeto de desenvolvimento para o Tapajós”, na cidade de Itaituba. Participaram na
atividade cerca 180 pessoas, entre ribeirinhos, pescadores, indígenas, agricultores, moradores
de bairros urbanos da cidade, estudantes e representantes do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Itaituba, Terra de Direito, Ministério Público Federal, Comissão Pastoral da Terra
(CPT), Movimento de Pescadores e o Bispo da Prelazia de Itaituba. O objetivo da assembleia
foi discutir os grandes empreendimentos previstos para a região e os impactos sociais e
ambientais causados por obras como as estruturas do agronegócio e as grandes edificações
dos portos em Miritituba, os estudos das hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e Jatobá em
etapa de conclusão. A assembleia fez parte da Jornada de Luta de 14 de março, quando se
celebra o Dia Internacional de Luta contra as Barragens pelos Rios, pela Água e pela Vida.
Assim como o impacto de primeira ordem que o origina - Geração de Expectativas na
População Local e Regional -, também já se percebe, na região, um incremento da mobilização
e da organização da população e, em especial, do movimento indígena Munduruku frente à
perspectiva de implantação do AHE São Luiz do Tapajós. Exemplos dessa movimentação
foram diferentes eventos para discutir e protestar contra o empreendimento. Da mesma forma,
os poderes públicos municipais também se organizam em função de um eventual cenário de
materialização do empreendimento, com vistas a melhor discutir, planejar e negociar com o
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empreendedor os diferentes aspectos que repercutirão sobre a região em decorrência da AHE
São Luiz do Tapajós, sendo exemplo disto a formação do Consórcio de Desenvolvimento
Intermunicipal dos Municípios do Tapajós.
O atual estado de mobilização nas áreas de influência do empreendimento, abrangendo em
suas ações junto às populações rural e urbana das AID e ADA, e também os poderes públicos
municipais da AII, torna-se um indicativo da relevância do quadro geral que vem sendo
acionado pelas situações geradoras desse impacto. O desenvolvimento crescente desse
quadro vem criando modificações expressivas com a mobilização e organização da população
e das entidades não governamentais apresentando efeitos significativos para as dinâmicas
locais.
O início e/ou o incremento da mobilização e organização de diferentes públicos-alvo, bem
como de articulação sociopolítica, embora muitas vezes desgastante para seus participantes,
apresenta, de um modo geral, reflexos benéficos para a comunidade e para o poder público
municipal. Seus efeitos podem despertar a sociedade em geral para a importância dos
acontecimentos relacionados à implantação do empreendimento hidrelétrico e aos seus
desdobramentos no cotidiano das pessoas e na estruturação dos serviços públicos e das
formas de gestão dos municípios.
Vale observar que, quando cessadas as expectativas mais relevantes ligadas ao
empreendimento, a organização social diretamente vinculada ao processo não irá mais se
manter; entretanto, a tendência das esferas da mobilização e organização social atuantes é
direcionar-se para a discussão e a defesa de outras questões não diretamente vinculadas ao
empreendimento, fomentando a natureza positiva do impacto.
O impacto Mobilização e Organização da População e das Entidades não Governamentais
e Articulação Sociopolítica caracteriza-se como de natureza positiva, ocorrendo durante a
Etapa de Planejamento. Indireto, temporário e imediato, é um impacto de ocorrência certa,
sendo reversível e de alta importância, cumulativo, mas não sinérgico, apresentando, assim,
magnitude média.
Com relação às ações ambientais indicadas para o impacto, são de caráter preventivo, estando
incluídas no Programa de Interação Social e Comunicação, do Plano de Relacionamento
com a População.
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O afluxo populacional decorrente da necessidade de contratação de mão-de-obra adventícia
para construção do AHE São Luiz do Tapajós, atuando com a atração de migrantes com
diversos interesses para a região, cria condições para ocorrência do impacto Conflitos Sociais
entre População Local e a População Migrante.
Muitos aspectos são determinantes neste processo, sendo alguns de especial atenção para
compreensão do modo pelo qual este impacto pode desenvolver-se nesses contextos.
Ponto fundamental para vislumbrar as consequências da atração populacional, são os locais de
realização das obras: o Compartimento Poligonal Canteiros de Obras que compreende a Vila
Pimental, Vila São Francisco/Piriquito e parte da Colônia Pimental; e localidades que atuarão
como polo de atração regional, em especial as sedes municipais, principalmente a de Itaituba.
É necessário considerar também a influência das facilidades de acesso à região, fator que tem
importantes implicações para as dinâmicas de movimentação de pessoas durante o processo
de atração de população. A rodovia BR-230, Transamazônica, que passa em Miritituba, distrito
municipal de Itaituba, apresenta-se como meio de acesso determinante para a caracterização
do município como polo de atração da população. Também a ligação que ocorre da rodovia
BR-163, conhecida nesse trecho como Cuiabá-Santarém, com a rodovia Transamazônica, nas
imediações da sede distrital de Campo Verde (Km 30), opera como importante acesso para os
municípios da área de influência da região.
Levando-se em conta esses aspectos para o fluxo migratório na região, é preciso observar as
consequências do contato entre os habitantes locais e a população migrante que podem
ocorrer com o advento das obras para construção do AHE São Luiz do Tapajós. Abaixo, são
descritos alguns pontos fundamentais que projetam as tensões previstas com a ocorrência do
impacto Conflitos Sociais entre População Local e a População Migrante:
- a cidade de Itaituba, dadas as suas características socioeconômicas consolidadas como polo
regional, e o sítio que compreende a Vila Pimental e Vila São Francisco/ Piriquito, por se tratar
de local que abrigará um alojamento com capacidade para cerca de 10.109 funcionários
forâneos, são localizações em que é possível verificar a tendência ao uso e ocupação
desordenado do solo em seus entornos, uma vez que são as áreas que mais exercerão
atratividade para a população migrante. Esse movimento de ocupação em áreas com ausência
de infraestrutura de equipamentos e serviços adequados para receber um significativo
acréscimo populacional e consequente demanda, certamente irá incidir em sobrecargas para a
gestão das administrações municipais de Itaituba e Trairão. É possível antever as dificuldades
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criadas por esta ocupação não apenas sobre questões relativas ao oferecimento de
infraestrutura básica, como saneamento e saúde, mas também sobre controle do acirramento
potencial dos índices de violência;
- é possível considerar os riscos de aumento da disseminação de doenças infectocontagiosas,
com migrações originárias de diferentes regiões do país, como fator implicado na geração de
conflitos entre população local e população migrante. Este fato associa-se à ampla cadeia de
impactos subordinados à atração de população, sendo que, no que tange ao impacto em
questão, agrega efeitos de desestruturação de laços de parentesco e amizade, operando como
fator de tensão para as relações sociais nos grupos locais;
- a presença de novos migrantes deverá originar um movimento especulativo imobiliário,
principalmente no município de Itaituba, caracterizado pela pressão sobre os imóveis
localizados nas áreas de entorno dos principais polos atrativos de fixação temporária ou
definitiva de população. Essa situação pode induzir, inclusive, à decisão de algumas famílias de
locarem ou mesmo negociarem a venda de seus imóveis na expectativa de auferirem renda de
forma mais imediata, originando acréscimos na população a fixar nova residência em áreas
sem condições infraestruturais para receber afluxo significativo de pessoas. Como
consequência, podem desenvolver-se conflitos originados pela precariedade de acomodação
de amplo contingente populacional, que vão desde contratos locacionais sem respaldo jurídico
até ausência de segurança pública, que podem criar um ambiente de tensão entre migrantes e
população local;
- a pesca nas áreas de influência do empreendimento, enquanto atividade econômica de
grande importância, tanto para fins de consumo pela população como também na forma de
atividade comercial direcionada ao mercado regional de pesca artesanal e de espécies
ornamentais, deverá representar foco de atração para a introdução de novas pessoas no
desenvolvimento dessa atividade. Essa atratividade pode acarretar, por conseguinte, pressões
sobre os recursos pesqueiros maiores do que aquelas hoje já verificadas, traduzidas em
aumento do esforço de pesca. Tal situação, que mesmo hoje já apresenta riscos à capacidade
de suporte do recurso pesqueiro, poderá induzir a conflitos sociais envolvendo os pescadores
locais e aqueles migrantes;
- finalmente, levando-se em conta o grande contingente de população masculina migrante, é
necessário destacar os conflitos ligados a crimes de exploração sexual, principalmente da
pedofilia, bem como aqueles relativos a desentendimentos entre as concepções e práticas da
estrutura familiar local e o comportamento do grande número de homens sem família que
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deverão migrar na região. Considerado um componente da criação de conflitos entre população
local e migrantes, esse evento não deve ser ignorado uma vez que pode acarretar extremos
como crimes de natureza passional, além de operarem de forma desagregadora das redes de
sociabilidade locais.
Assim sendo, o impacto Conflitos Sociais entre População Local e a População Migrante
foi considerado de natureza negativa devendo ocorrer durante a Etapa de Construção, de
incidência indireta, temporário e imediato. De ocorrência provável, é um impacto reversível, de
alta importância, cumulativo e não sinérgico, apresentando magnitude média.
Para mitigar tal impacto são propostos o Programa de Suporte à Assistência Social
Municipal e aos Serviços de Segurança Pública, integrante do Plano de Suporte aos
Municípios para Atendimento à População Atraída; o Programa de Monitoramento das
Condições de Vida e Trabalho da População Atingida, do Plano de Atendimento à
População Atingida; o Programa de Interação Social e Comunicação e o Programa de
Educação Ambiental, que compõem o Plano de Relacionamento com a População, com
ações de caráter preventivo, corretivo e de monitoramento.
Como consequência indireta da divulgação e estudos de engenharia e serviços de campo, o
impacto denominado Conflitos Sociais decorre também de inúmeras situações previstas com
o processo de implantação do AHE São Luiz do Tapajós. Valem destacar, dessas situações, os
impactos derivados do aumento dos fluxos migratórios para a região e da relocação de
populações.
No contexto atual, observa-se que a notícia da possibilidade de implantação do AHE São Luiz
do Tapajós mobiliza um conjunto de interesses geradores de conflitos sociais diversos. Deste
modo, se pode considerar que a ideia de construção do empreendimento, por si só, é
responsável pela configuração de um campo cuja dinâmica é dada por um conjunto de tensões
sociais que expressam as representações que os diferentes sujeitos sociais têm a respeito do
AHE São Luiz do Tapajós.
Os conflitos aqui tratados constituem-se a partir de diferentes modos pelos quais os agentes
em questão os representam simbolicamente, usam e se apropriam de territórios e de recursos
da base material. Tais “modos” dependem da posição do agente no grupo e estão
condicionados aos capitais econômico, político e simbólicos com os quais se apresentam neste
grupo e são por ele reconhecidos. Assim, o conteúdo da luta, os objetivos e os instrumentos
utilizados pela população atingida irão variar em função das estruturas simbólicas que vão
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sendo construídas, elas mesmas reprodutoras (ou redefinidoras) do universo de relações
sociais e políticas engendradas pelo grupo.
Alguns fatos já noticiados pela mídia, como a proibição da realização de trabalhos de campo na
Vila Pimental ou como a expulsão de pesquisadores da área de estudo por representantes do
movimento Munduruku e o consequente uso da Guarda Nacional para garantir a realização dos
estudos de campo deixam antever o potencial de Conflitos Sociais associado à Geração de
Expectativas na População Local e Regional, durante a Etapa de Planejamento do
empreendimento.
Durante a Etapa de Construção do AHE São Luiz do Tapajós, as principais fontes potenciais
de conflitos identificados estão relacionadas ao processo de aquisição de imóveis para as
obras de construção da hidrelétrica, decorrentes dos impactos de Transferência Compulsória
da População e Modificação/Desestruturação da Rede de Relações Sociais.
A ocorrência de fluxos migratórios para a região sob influência do AHE São Luiz do Tapajós é
evento que pode contribuir para o aumento da violência, criar pressões sobre a rede de
serviços essenciais e também impor um reordenamento territorial, podendo contribuir para o
surgimento de áreas de invasão, conforme é abordado em relação aos impactos associados ao
aumento do fluxo migratório. Tendo em vista as características do processo histórico de
ocupação dessa região, onde as invasões são recorrentes, a deficiência de equipamentos
sociais é marcante e a impunidade é responsável pelos acentuados níveis de violência, se
pode estimar que a implantação do empreendimento seja um elemento a mais no rol de
tensões sociais já vigentes. Neste contexto, considerando as expectativas atuais de que a
população local seja beneficiada com a oferta de postos de trabalho, a constatação da
concorrência com os migrantes recém-chegados, associada às pressões acima citadas,
poderão gerar conflitos de diferentes intensidades e extensões.
O impacto Aumento dos Conflitos Sociais se dá também no âmbito da Segregação Sócio
Espacial que se materializa com a criação dos alojamentos e/ou adaptação e construção de
novas residências por conta da Etapa de Construção da obra. O principal operador desses
conflitos num ambiente segregado passa a ser o Aumento das Desigualdades Sociais, que alça
ao nível da geração de tensões entre os habitantes da cidade e os migrantes. Algumas
expressões desses conflitos podem encontrar formas violentas de manifestação,
principalmente o aumento dos índices criminais de furtos e assaltos, ou mesmo episódios de
tensão envolvendo a criação de guetos nos entornos dos alojamentos. Esses espaços carentes
de infraestrutura urbana adequada podem abrigar atividades criminosas como narcotráfico
VOLUME 23 – Tomo II
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 142
Revisão: 0

varejista, criando situações de tensão para os habitantes locais. Como se pode observar, as
consequências dos transtornos causados pela criação de conflitos sociais para as
administrações públicas municipais são de significativo relevo.
A geração de expectativas negativas relacionadas ao empreendimento, bem como as
incertezas das populações sobre o processo de transferência compulsória certamente
culminarão em Conflitos Sociais, com repercussões negativas derivadas da mobilização e da
organização da sociedade em torno de questões mais polêmicas ligadas a impactos
decorrentes do AHE São Luiz do Tapajós. Nesse sentido, a falta de esclarecimento das
populações sobre os efeitos em relação às alterações das condições de vida contribui como um
dos fatores mais influenciadores do surgimento e/ou acirramento de Conflitos Sociais. Este
impacto, de natureza negativa, se fará presente durante as Etapas de Planejamento e de
Construção do empreendimento, sendo de incidência indireta, temporário e imediato. De
ocorrência certa, reversível e de alta importância. É um impacto cumulativo, mas não sinérgico,
resultando magnitude média.
As ações ambientais propostas são de caráter preventivo, corretivo e de monitoramento e
serão desenvolvidas por meio do Programa de Interação Social e Comunicação, no âmbito
do Plano de Relacionamento com a População; por meio do Programa de Suporte à
Assistência Social Municipal e aos Serviços de Segurança Pública, do Plano de Suporte
aos Municípios para Atendimento à População Atraída; por meio do Programa de
Monitoramento das Condições de Vida e Trabalho da População Atingida, contemplado no
Plano de Atendimento à População Atingida.

10.2.3.2.3.11 Patrimônio Histórico Cultural e Paisagístico
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Quadro 10.2.3.2.3/11 – Matriz de Avaliação de Impactos do Patrimônio Histórico Cultural e Paisagístico
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Tanto a descrição como a avaliação dos impactos do empreendimento sobre as referências
culturais que constituem o Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Ecológico da área de
influência do AHE São Luiz do Tapajós foram feitas de modo participativo, nas seguintes
reuniões, realizadas entre o final do mês de outubro e o início de novembro de 2013:
1) Área: Sede do município de Itaituba
Local: EMEI/EMEF Gonçalo Nazaré dos Santos, Bairro Jardim Tapajós, ou “Reicon”
Presença: 12 participantes
2) Área: Sede do município de Trairão
Local: EMEF Instituto de Educação, Bairro Bela Vista
Presença: 10 participantes
3) Área: Vila Tapajós,“Vilinha”, na Comunidade Montanha-Mangabal
Local: Barracão
Presença: 15 participantes
4) Área: Vila Machado, na Comunidade Montanha-Mangabal
Local: Barracão
Presença: 17 participantes
Nas reuniões, as referências culturais foram tratadas de modo genérico, com o fito de
privilegiar o ponto de vista dos participantes acerca delas, de preferência à visão que delas
adquiriu a equipe executora dos estudos, durante as duas etapas de campo anteriores, mais
voltadas para a individualização daquelas referências.
Em síntese, dois aspectos especialmente relevantes para a descrição e avaliação dos impactos
do empreendimento sobre as referências culturais resultaram das reuniões.
O primeiro deles refere-se à localização e à espacialização dos impactos que, apesar de
diferenciada entre os moradores da sede e os ribeirinhos, representados nas reuniões por
moradores da subárea da ADA Montanha Mangabal, é taxativa na somatória das visões de
ambos os grupos como englobando AID e ADA, atingindo, na AII, as sedes municipais de
Itaituba e Trairão. Enquanto os moradores das sedes dos municípios apontaram referências
concentradas nos arredores dessas sedes, embora incluíssem algumas outras localizadas em
vários pontos do mapa da região, os ribeirinhos da Montanha-Mangabal focaram suas atenções
em referências situadas naquela subárea da ADA e adjacências (ver fotos 1,2,3 e 4, adiante).
O segundo aspecto a ressaltar diz respeito à negatividade e à importância dos impactos
descritos adiante e toca especificamente aos ribeirinhos, que apresentam as suas referências
culturais como parte integrante e indissolúvel do seu modo de vida, associando-as a
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“tranquilidade”, “cheia e vazante do rio”, “tudo o que aprendi com meu pai tenho que passar
para o meu filho”, “caça”, “pesca” e outras expressões vinculadas ao modo como o que se tem
denominado “cultura mestiça”, neste estudo, descreve a si própria e o que se liga a ela.
Essa relação íntima entre modo de vida e referências culturais atesta a importância alta de que
se revestem as referências culturais que emprestam significado e valor aos modos de vida a
que se referem. Nessa cultura mestiça, tal como se apresentou nas reuniões havidas, não se
revelaram, por outro lado, meios de expressar como se configuraria um modo de vida diferente
do que existe hoje na subárea da ADA Montanha Mangabal para os seus moradores, o que
sublinha ainda mais claramente a indissolubilidade do par modo de vida/referências culturais
que se veio apontando, bem como a percepção da negatividade dos impactos.

Foto 10.2.3.2.3.11 /01 - Mapa de referências culturais: auditório da sede de Itaituba. Ac er v o
Sc ie n ti a /C ar los G im en es
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Foto 10.2.3.2.3.11/02 - Mapa de referências culturais: auditório da sede de Trairão. Ac er v o
Sc ie n ti a /C ar los G im en es

Foto 10.2.3.2.3.11/03 - Mapa de referências culturais: auditório da Vila Tapajós / Montanha-Mangabal.
Ac er vo Sc ie n ti a /C ar lo s G im enes .
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Foto 10.2.3.2.3.11 /04 - Mapa de referências culturais: auditório da Vila Machado / Montanha
Mangabal. Ac er v o Sc i e n ti a /C ar los G im en es .

Alteração de Referências Culturais
De um modo geral, os impactos negativos da implantação de empreendimentos sobre o
Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico devem-se, antes do mais, a interferências em bens
e locais importantes para que as referências culturais que o constituem sejam produzidas e/ou
reproduzidas, apresentadas, vividas e desfrutadas.
Esses impactos negativos devem-se, também, em geral, a movimentos populacionais (fluxos e
refluxos de contingentes populacionais temporários, movimentos migratórios individuais e
coletivos, reassentamentos, etc.), em virtude de alterarem a composição dos grupos e redes
sociais que guardam alguma relação com as referências culturais locais e/ou por trazerem
contingentes populacionais vindos de fora que, frequentemente, trazem consigo modos de vida
e valores estranhos aos existentes nos locais onde se instalam – e, muitas vezes,
incompatíveis com eles -, seja de modo permanente ou temporário.
Vale notar que, ao mesmo tempo que a alteração da composição de grupos e redes sociais
impacta o Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico, a alteração deste último colabora para
que aqueles grupos e redes sociais se enfraqueçam.
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Esses movimentos populacionais, em especial os resultantes da atratividade do
empreendimento, dão causa, ainda, à alteração, degradação ou supressão de imóveis e sítios
urbanos de significação cultural e/ou de interesse histórico e/ou arquitetônico.
A alteração de referências culturais é um impacto negativo sobre o Patrimônio Histórico,
Cultural e Paisagístico que se deve aos fatores geradores descritos acima, sem que se preveja
que aquelas referências sejam, por isso, suprimidas.
Já na etapa de planejamento do AHE São Luiz do Tapajós, a especulação imobiliária
decorrente da geração de expectativas na população local e regional, assim como a atração de
população, deverão repercutir negativamente sobre lugares, edificações, celebrações, formas
de expressão e ofícios, introduzindo modos de vida e valores oriundos de outros meios sociais
e culturais na AID e na ADA do empreendimento e, particularmente, afetando por retificações,
reformas e demolições imóveis e sítios urbanos - vale dizer, lugares e edificações – das sedes
de Itaituba e Trairão, localizadas na AID.
Na etapa de construção, além de prosseguir aquela atração de população e seus efeitos
negativos, a paisagem será alterada e a rede de relações sociais será afetada, provocando
também alterações em lugares, edificações, celebrações, formas de expressão e ofícios da AID
e da ADA, em virtude de as obras interferirem com bens e locais importantes para as
referências culturais, como são os pontos onde se realizam festividades e feiras e os que se
constituem em fontes de matéria prima para o artesanato, assim como com a rede de relações
sociais no seio das quais essas referências culturais são produzidas e dotadas de significado.
Além de negativo, o impacto manifestar-se-á nas etapas de planejamento e construção do
empreendimento; é indireto, permanente, de longo prazo, irreversível e certo. O impacto é
cumulativo, pois ocorrerá em diversos pontos da AII, AID e ADA, em momentos diferentes, e
interagirá com o impacto “Modificação/Desestruturação da Rede de Relações Sociais”, de
modo a potencializá-lo. A importância do impacto, portanto, é alta.
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Perda de Referências Culturais
A perda de referências culturais é a sua pura e simples supressão, que ocorrerá na etapa de
enchimento do reservatório do empreendimento.
Nessa etapa, lugares e edificações da ADA, afetando celebrações, formas de expressão e
ofícios relacionados, como os que conformam o culto a “São” Guabiraba, serão suprimidos pela
ação dos fatores geradores destinados à preparação do enchimento e, depois, pelo enchimento
propriamente dito, com repercussões na AID, pois pessoas residentes ali, a exemplo dos
moradores da ADA, relacionam-se com essas referências culturais. Com o enchimento, a
paisagem da ADA será inteiramente substituída por outra, conforme as feições do
empreendimento.
Ademais, comunidades serão, parcial ou inteiramente, relocadas e, em muitos casos, seus
membros se verão apartados, de modo que não apenas os lugares e edificações existentes na
ADA serão afetados diretamente, mas também as celebrações e as formas de expressão,
assim como os ofícios, que dependem do contato frequente entre moradores, especialmente
para garantir a preservação da memória social, poderão ter a sua viabilidade comprometida.
Assim, o impacto é negativo e manifestar-se-á na etapa de enchimento do reservatório; é
direto, permanente, de curto prazo, irreversível e certo. O impacto é cumulativo, pois
ocorrerá em diversos pontos da ADA, refletindo-se na AID. O impacto, além disso, interagirá
com a modificação/desestruturação da rede de relações sociais e com a alteração de
referências culturais, potencializando-as. Por essas razões, a importância do impacto é alta

10.2.3.2.3.12 Patrimônio Arqueológico
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Quadro 10.2.3.2.3/12 – Matriz de Avaliação de Impactos do Patrimônio Arqueológico
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Na avaliação dos impactos do AHE São Luís do Tapajós sobre o patrimônio arqueológico, três
pressupostos foram considerados. Inicialmente, o fato de que o patrimônio arqueológico é
sempre contextual, sendo seus elementos constituintes (os bens arqueológicos) articulados
entre si, em maior ou menor grau (BUTZER, 1978; SCHOENWETTER, 1981; BARRETT, 1987;
HODDER, 1987). Além disso, o fato de que os bens arqueológicos constituem recursos
culturais finitos e não renováveis, e, por último, o fato de que os bens arqueológicos não se
restringem a vestígios culturais, como artefatos, estruturas, áreas de atividades, etc., mas
também a partes do ambiente que foram usadas ou modificadas pelo homem no passado, ou
que podem ajudar a compreender as relações entre o homem e o ambiente no passado.
Consideram-se bens arqueológicos também as ligações espaciais entre os materiais num sítio,
entre sítios e entre os sítios e o meio-ambiente.
Implicitamente a estes pressupostos, alguns conceitos implícitos se aplicam. Ao conjunto de
vestígios culturais concentrados e estruturados num espaço delimitado, dá-se o nome de sítio
arqueológico. Os sítios arqueológicos, no caso em estudo, podem encontrar-se aflorados na
superfície terrestre; enterrados no solo, total ou parcialmente, em profundidades variáveis, ou
aflorados no leito do rio. Aos elementos materiais que compõem o sítio arqueológico,
denominam-se vestígios arqueológicos e ao espaço em que se encontra implantado o sítio
arqueológico denomina-se entorno do sítio. Tanto os sítios, como os vestígios que os compõem
e seus entornos constituem bens arqueológicos. O(s) território(s) de captação de recursos dos
antigos ocupantes do(s) sítio(s) arqueológicos, juntamente com o conjunto dos bens
arqueológicos da região, constituem o contexto arqueológico regional.
Por impactos do empreendimento sobre os recursos arqueológicos regionais, entende-se
qualquer alteração que uma obra projetada possa vir a causar sobre os bens arqueológicos e
seu contexto ambiental, impedindo que o legado das gerações passadas seja usufruído pelas
gerações presentes e futuras. Portanto, a única medida mitigadora dos impactos do
empreendimento sobre os recursos arqueológicos regionais é fornecer as condições
necessárias à produção de conhecimento científico sobre os processos culturais ocorridos na
área em tempos passados e, assim, sua incorporação à memória nacional (CALDARELLI,
1991), associada à constituição de um acervo de cultura material exemplificativo desses
processos. No entanto, a medida não reverte o impacto mais importante, que é a destruição
dos bens arqueológicos.
Os processos que podem gerar esse impacto são todos ligados à implantação do
empreendimento, a saber:
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Liberação, desmatamento e limpeza de terras para a instalação das estruturas de apoio
e reservatório;
Melhoria de acessos, construção de alojamentos, canteiros e demais obras em geral,
como implantação de linha de alimentação à obra;
Obras do Circuito de Geração Principal;
Obras de Barragem, Vertedouro e Casas de Força Complementares;
Implantação da Linha de Transmissão de Ligação ao SIN – Sistema Integrado Nacional;
Enchimento do reservatório

Tais processos atingem ADA, AID e AII, de maneiras específicas, a saber:
ADA onde pode ocorrer a destruição, total ou parcial, de sítios arqueológicos, assim como de
seu entorno imediato e de parte de seu território de captação de recursos.
AID – onde pode ocorrer a destruição parcial de sítios arqueológicos, assim como de seu
entorno imediato; a descaracterização de parte de seu território de captação de recursos
e o comprometimento de sistemas socioculturais pretéritos pela subtração de alguns de
seus componentes, situados na ADA.
AII – onde pode ocorrer a descaracterização de parte de seu território de captação de recursos
e o comprometimento de sistemas socioculturais pretéritos pela subtração de alguns de
seus componentes, situados na ADA e parcialmente na AID.
Assim, a natureza do impacto é negativa, resultando em perda de componentes individuais do
patrimônio arqueológico nacional, bem como em componentes de sistemas socioculturais
pretéritos e de territórios de captação de recursos naturais pretéritos, tudo isso prejudicando a
compreensão dos eventos e processos anteriores à ocupação historicamente documentada da
região onde se instalará o empreendimento.
As etapas em que o impacto pode ocorrer são durante a construção - envolvendo a
implantação da infraestrutura de apoio à construção, a implantação das obras principais, bem
como a liberação da área para implantação do reservatório, com a desocupação da área a ser
submersa, desmatamento e limpeza-e também durante o enchimento - envolvendo a formação
do reservatório a partir do desmatamento e limpeza da área do AHE São Luiz do Tapajós.
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A incidência é tanto direta como indireta. Direta, ao destruir sítios arqueológicos e seu entorno
e Indireta ao alterar territórios de captação de recursos e suprimir elementos constituintes de
sistemas socioculturais pretéritos.
A manifestação é permanente e a temporalidade é de imediato ou curto prazo, iniciando-se
imediatamente, ao destruir os sítios arqueológicos e seu entorno. Também é de longo prazo,
pela alteração de territórios de captação de recursos e supressão permanente de elementos
constituintes de sistemas socioculturais pretéritos.
O impacto é irreversível e sua ocorrência é certa, pois a presença expressiva de sítios
arqueológicos tanto na ADA quanto na AID foi confirmada pelo diagnóstico.
Trata-se de um impacto cumulativo, pois o impacto sobre um bem se acumula com os impactos
sobre outros bens, inclusive pela ocorrência de impactos de outros empreendimentos
colocalizados na bacia hidrográfica onde os sistemas socioculturais pretéritos se formaram e
articularam, comprometendo progressiva e cumulativamente o potencial de interpretação dos
processos sócio-culturais-ambientais que geraram esses bens (figura 1).
Por último, o impacto é sinérgico pois impactos sobre o meio físico e biótico levam a alterações
nos locais de implantação dos sítios arqueológicos e nos territórios de captação de recursos
naturais das populações pretéritas que ocuparam a região.
Por ser um impacto de alta importância, irreversível, sinérgico, e cumulativo, sua
magnitude é alta pois afeta irreversivelmente bens constituintes do patrimônio arqueológico
nacional, os quais se encontram arrolados entre os Bens da União, conforme Art. 8° da
Constituição Federal brasileira.
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Figura 10.2.3.2.3.12 /01 – Recorte do mapa etnohistórico do Brasil, de Curt Nimuendaju (1944), com
realce para área da Bacia do Tapajós, onde os diversos empreendimentos de infra-estrutura implantados
e/ou em implantação impactos induzem a ocorrência de impactos cumulativos sobre o patrimônio
arqueológico regional.

10.2.3.2.3.13 Recursos Naturais (Pesca, Extração Mineral e Vegetal)
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Quadro 10.2.3.2.3/13 – Matriz de Avaliação de Impactos dos Recursos Naturais (Pesca, Extração Mineral e Vegetal)
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Pressão sobre os recursos naturais (estoque pesqueiro de interesse comercial e
alimentar)
A pesca constitui uma das principais atividades da população ribeirinha, sendo também
praticada por número significativo de pescadores artesanais afiliados às Colônias de
Pescadores de Itaituba e Trairão, assim como por outros residentes urbanos, especialmente
nas épocas denominadas como “de safra”. Não foram verificadas evidências especificas de
sobrepesa, não existindo, no entanto comprovação que a atividade seja desenvolvida de forma
sustentável. Com o esperado incremento da população deverá verificar-se uma intensificação
da atividade, seja para consumo próprio, seja em função do aumento da demanda urbana
assim como para alimentação do grande contingente de trabalhadores que ficarão alojados nos
acampamentos do canteiro de obras.
Desse modo no decorrer das etapas de Planejamento e Construção deverá verificar-se o
impacto Pressão sobre os recursos naturais (estoque pesqueiro de interesse comercial e
alimentar) que foi avaliado como de natureza negativa, indireto, de ocorrência provável,
imediata, temporária e reversível. Sua importância foi avaliada como alta e com efeitos
sinérgicos e cumulativos. Neste contexto sua magnitude ficou estabelecida como alta.

Pressão sobre os recursos naturais (espécies vegetais com valor comercial/alimentar)
O extrativismo vegetal é praticado por 141 produtores residentes na ADA, especialmente nas
localidades Colônia Pimental/PA Ypiranga-Comandante Teixeira, Montanha-Mangabal e no
compartimento Linha de Transmissão. Constitui atividade econômica significativa e foi
identificado apenas um praticante de extrativismo madeireiro. Com o afluxo populacional que
deverá ser provocado pelo empreendimento é provável que que se intensifique a pressão sobre
os recursos madeireiros e não madeireiros seja para consumo direto, seja para suprir a
demanda urbana, inclusive por madeira para a construção de casas e para a construção civil
em geral.
Desse modo no decorrer das etapas de Planejamento e Construção deverá verificar-se o
impacto Pressão sobre os recursos naturais (espécies vegetais com valor comercial/alimentar)
que foi avaliado como de natureza negativa, indireto, de ocorrência provável, imediata,
temporária e reversível. Sua importância foi avaliada como média e com efeitos sinérgicos
e cumulativos. Neste contexto sua magnitude ficou estabelecida como média.
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Pressão sobre os recursos naturais (população de animais silvestres objeto de caça)
Na ADA a caça é uma atividade voltada à subsistência – e em pequena proporção com
objetivos comerciais, realizada com maior intensidade nas poucas áreas que mantiveram
características da cultura ribeirinha. Para 62% dos produtores locais que praticam a caça ela é
uma atividade eventual. Entre os demais, que praticam a atividade de modo mais sistemático,
23% caçam em média 1 vez por mês. Os restantes declararam caçar semanalmente.
No âmbito da AII e da AID o esperado incremento da população deverá provocar a
intensificação da caça e da comercialização de produtos de origem faunística, cujo consumo
em áreas rurais tende a ser proporcional ao montante populacional. Tenderão a ser mais
afetadas as espécies de maior porte e de utilização tradicional na alimentação, incluindo
mamíferos aquáticos, semi-aquáticos e terrestres, quelônios aquáticos e terrestres
(Testudines), crocodilianos (Alligatoridae).
Desse modo no decorrer das etapas de Planejamento e Construção deverá verificar-se o
impacto Pressão sobre os recursos naturais (população de animais silvestres objeto de caça)
que foi avaliado como de natureza negativa, indireto, de ocorrência provável, imediata,
temporária e reversível. Sua importância foi avaliada como média e com efeitos sinérgicos
e cumulativos. Neste contexto sua magnitude ficou estabelecida como média.

Pressão sobre os recursos naturais (bens minerais objeto da atividade extrativista)
A atividade extrativa mineral desenvolvida sob a forma de garimpos terrestres e no leito dos
rios através de equipamentos flutuantes é atualmente intensa em toda a região, como reflexo
da elevação da cotação internacional do ouro. Com o afluxo populacional que deverá ser
provocado pela implantação do empreendimento em estudo e, em especial, em função da
provável presença de migrantes que não integraram às atividades locais, assim como de
trabalhadores forâneos chamados para as obras e dispensados antes de sua conclusão, a
garimpagem informal tenderá a ser uma opção atraente.
Desse modo no decorrer das etapas de Planejamento e Construção deverá verificar-se o
impacto Pressão sobre os recursos naturais (bens minerais objeto da atividade extrativista) que
foi avaliado como de natureza negativa, indireto, de ocorrência provável, imediata,
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temporária e reversível. Sua importância foi avaliada como média e com efeitos sinérgicos
e cumulativos. Neste contexto sua magnitude ficou estabelecida como média.
Redução do potencial pesqueiro das espécies de maior interesse comercial atual
constitui um impacto derivado de Alterações no Fluxo de Vazões devido à formação do
reservatório (Lótico para Lêntico), assim como da Perda de Habitats de Organismos
Associados aos Pedrais, Perda de Habitats Críticos para Espécies da Ictiofauna e Perda
de Recursos Chave para a Fauna Silvestre. Sinteticamente, os estudos do meio biótico
indicam que deverá ocorrer mudança sensível na composição e na abundância da ictiofauna
que irá ocupar o ambiente represado, bem como a montante. Esse processo implicará no
desaparecimento local de algumas espécies, enquanto outras terão reduções ou incrementos
marcantes em suas populações. Entre as primeiras destacam-se os grande migradores, que
atualmente são as espécies mais valorizadas.
Desse modo no decorrer das etapas de Construção e Operação deverá verificar-se o impacto
Redução do potencial pesqueiro das espécies de maior interesse comercial atual que foi
avaliado como de natureza negativa, indireto, de ocorrência provável, imediata,
permanente e irreversível. Sua importância foi avaliada como alta e com efeitos sinérgicos e
cumulativos. Neste contexto sua magnitude ficou estabelecida como alta.
Na sequência são explicitados os demais impactos identificados no âmbito do aspecto
ambiental em tela:
- Redução do potencial pesqueiro das espécies ornamentais
Trata-se de impacto derivado de Alterações no Fluxo de Vazões devido à formação do
reservatório (Lótico para Lêntico), assim como da Perda de Habitats de Organismos
Associados aos Pedrais, Perda de Habitats Críticos para Espécies da Ictiofauna e Perda
de Recursos Chave para a Fauna Silvestre. Deriva desse modo do impacto da formação do
reservatório sobre os pedrais - habitat que se notabiliza pela ocorrência de comunidades
particulares, e onde se desenvolve grande parte das espécies de maior interesse comercial,
devendo afetar fortemente o potencial atualmente disponível.
Desse modo no decorrer das etapas de Construção e Operação deverá verificar-se o impacto
Redução do potencial pesqueiro das espécies ornamentais que foi avaliado como de natureza
negativa, indireto, de ocorrência provável, imediata, permanente e irreversível. Sua
importância foi avaliada como alta e com efeitos sinérgicos e cumulativos. Neste contexto
sua magnitude ficou estabelecida como alta.
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- Perda de Solos Com Potencial Produtivo
Com a formação do reservatório na cota 50 serão inundados cerca de 40 mil ha de solos,
dentre os quais cerca de 24% são do grupo de aptidão 1, considerado bom para a agricultura
em diversos tipos de manejo. Os restantes 79,5% pertencem ao grupo 2, com aptidão apenas
regular. Sua perda foi avaliada como um impacto de natureza negativa, indireto, de
ocorrência provável, imediata, permanente e irreversível. Sua importância foi avaliada
como baixa e sem efeitos sinérgicos e cumulativos, dada a muito amplo disponibilidade de
terras com esses níveis de aptidão existentes regionalmente. Neste contexto sua magnitude
ficou estabelecida como baixa.
- Perda de Possibilidade de Acesso a locais com Potencial Econômico-Minerário
Na área em estudo inúmeros jazimentos minerais ocorrem nas proximidades dos cursos
d’água, tanto no Tapajós e nos afluentes Jamanxim e Ratão, como em igarapés de menor porte
a exemplo do Butica e do Farmácia concentrando-se diretamente nos canais e margens
laterais das drenagens. Muitas dessas áreas –aluviões e terraços, entre outras, serão
inundadas com a formação do reservatório, tornando impraticável – no contexto da viabilidade
econômica das tecnologias atualmente utilizadas, sua exploração.
É nesse contexto que se caracteriza o impacto Perda de Possibilidade de Acesso a locais com
Potencial Econômico-Minerário que foi avaliado como de natureza negativa, indireto, de
ocorrência provável, imediata, temporária e reversível. Sua importância foi avaliada como
alta e sem efeitos sinérgicos cumulativos. Neste contexto sua magnitude ficou estabelecida
como baixa.

10.2.3.2.3.14 Administração e Finanças Públicas
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Quadro 10.2.3.2.3/14 Matriz de Avaliação de Impactos na Administração e Finanças Públicas
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Todas as análises apresentadas relativas a atração de população e respectivas pressões
sobre os serviços da municipalidade concorrem para a identificação de um novo impacto,
aqui explicitado como Sobrecarga na Gestão da Administração Pública.
Observa-se que nas administrações municipais da AII predomina amplamente o modelo
tradicional de efetivação das políticas públicas que marcado por características tais como:
(i) centralização decisória e financeira, (ii) fragmentação institucional e crescimento do
aparato público de forma desordenada incorporando sobreposições e desarticulação, (iii)
o caráter setorial, especialmente no campo social, com estruturas especializadas em cada
área de atuação como educação, saúde, habitação, transportes, etc. e, (iv) efetiva
exclusão da sociedade civil do processo de formulação das políticas, da implementação
dos programas e do controle da ação governamental. Também não foram identificadas
práticas como (i) a promoção de ações integradas, dirigidas a um mesmo público-alvo, (ii)
a inclusão de novos atores da sociedade civil e do setor privado na formulação,
implementação e controle das políticas sociais.
Na administração direta verifica-se a manutenção do modelo de estruturas singulares onde o comando e a decisão, em cada nível hierárquico, é atribuição de uma única
autoridade, e a linha gerencial não proporciona a integração horizontal entre os processos
finalísticos e entre estes e os de suporte. O quadro técnico é reduzido, especialmente no
Município de Trairão, de emancipação mais recente. Setorialmente destaca-se pelo maior
nível de organização o setor educacional, com corpo mais estável e especializado.
Nesse contexto estima-se que as estruturas administrativas e gerenciais municipais serão
fortemente tencionadas com os problemas derivados do afluxo populacional que deverá
provocar, em curto prazo, acréscimos significativo de demandas por habitação,
saneamento, energia, transporte, comunicação, educação, saúde, segurança, controle do
uso e ocupação do solo, entretenimento e lazer. Essa situação tende a ser agravada pelo
fato de que para diversos desses setores já existem déficits significativos, de modo que as
administrações municipais de Itaituba e Trairão terão grandes dificuldades para dar
respostas adequadas às novas demandas. Tensão decorrente tenderá a fazer aflorar a
precariedade da estrutura organizacional, a reduzida capacidade de planejamento e
gestão e a insuficiência de equipes, em número e capacitação.
É nesse contexto que se configura o impacto de segunda ordem Sobrecarga na gestão
da administração pública, que foi avaliado como de natureza negativa, ocorrência
imediata, temporária e reversível. Sua importância foi avaliada como alta e com efeitos
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sinérgicos. Com essas qualificações a magnitude ficou definida como média.
Para a prevenção e mitigação desse impacto é proposto o Programa de Apoio à
Administração e Gestão dos Municípios, voltado entre outros aspectos a fortalecer as
administrações municipais para o gerenciamento do crescimento das demandas.
O incremento populacional, as demandas decorrentes e as indispensáveis ações no
sentido ampliar a cobertura dos diferentes serviços, deverá provocar Elevação dos
gastos públicos com pressão dobre o orçamento dos municípios. Vale observar, a
esse respeito, que o previsível e significativo incremento das receitas municipais – objeto
de avaliação na sequencia, tem uma temporalidade e intensidade diferente daquelas
relativas ao incremento das demandas, vindo estas últimas na dianteira. As receitas
municipais só tenderão a elevar-se de forma significativa com a intensificação das ações
construtivas, com pelo menos cerca de 1 ano de antecipação ao esperado incremento do
afluxo populacional.
Também no que se refere aos serviços públicos custeados em sua maior parte por
instâncias federais, estaduais ou por fundos contábeis específicos, as atualizações
relativas ao aumento da cobertura/gastos ocorrem a posteriori. Tomando como exemplo o
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, verifica-se que a atualização
da cota/aluno para ressarcimento aos municípios que possuem redes de ensino próprias
– como no caso de Itaituba e Trairão, depende do censo escolar realizado anualmente, de
forma que os desembolsos para atender um crescimento súbito da demanda, só serão
considerados a partir do novo censo, ficando o acréscimo das despesas até aquele
momento por conta da administração municipal.
Dessa forma é previsível que no decorrer do primeiro ano do início das obras as
administrações municipais de Itaituba e Trairão terão seus orçamentos fortemente
pressionados e fortes limitações financeiras para adequar seus serviços ao incremento e
novas características da demanda. É especialmente delicada a situação de Trairão, pois
será objeto de incremento populacional em decorrência do AHE São Luiz do Tapajós,
mas será muito pouco agraciado com o incremento de receitas tributárias, pois as obras
ocorrerão quase que exclusivamente em território de Itaituba. Apenas a partir da etapa de
operação esse município obterá novas receitas significativas através do recebimento da
compensação financeira ou royalties.
É nesse contexto que se configura o impacto indireto Elevação dos gastos públicos
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com pressão dobre o orçamento dos municípios, que foi avaliado como de natureza
negativa, ocorrência imediata, temporária e reversível.
Sua importância foi
considerada alta e com características sinérgicas e não cumulativas. Desse modo sua
magnitude ficou estabelecida como média.
Para a prevenção e mitigação desse impacto é proposto o Programa de Apoio à
Administração e Gestão dos Municípios, voltado entre outros aspectos a fortalecer a
capacitação dos municípios de Itaituba e Trairão para a captação de recursos públicos e
junto a rede bancaria privada, tendo em vista antecipar receitas.
Com o início das obras e em todo o seu transcorrer a administração municipal de Itaituba
passará a ter Aumento na Arrecadação de Tributos, tanto em decorrência do
recolhimento de uma quantidade expressivamente maior de tributos municipais, quanto
do aumento de sua parcela na Quota Parte Municipal do ICMS em decorrência do
incremento da animação econômica e elevação proporcional de seu Valor Adicionado
Fiscal.
Destacadamente o recolhimento dos Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN será o objeto do maior incremento, e em menor proporção o COFINS e PIS.
Paralelamente, a regularização fundiária deverá ser a agilizada em função das aquisições
de terras necessárias para a liberação de áreas para a implantação do empreendimento,
proporcionando, além da cobrança de taxas diversas, um maior recolhimento do Imposto
de Transmissão de Bens Inter-Vivos – ITBI.
O incremento do ISSQN pode ser estimado com base no valor do investimento a ser
realizado e nas parcelas sobre as quais deverão incidir os recolhimentos. Como pode ser
observado no Quadro 10.2.3.2.3.14/01 a seguir, estima-se que chegue a 57% a parcela
do investimento com impactos na região.
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Quadro 10.2.3.2.3.14/01- Custos de Grandes Usinas Hidrelétricas (R$/KW)
Tipo de Custo
Projeto
Obras Civis
Equipamentos
Ambientais
Viabilidade e instalação da infraestrutura
Transmissão
Financeiros (juros durante a construção)
Total
Total com impacto na região

Custo em R$/kW

%

79,44
1191,6
662
264,8
52,96
185,36
211,84
2.648,00
1.509,36

3,00
45,00
25,00
10,00
2,00
7,00
8,00
100,00
57,00

Fonte: Braciani, U. Estrutura de Custos para Implantação das Usinas de Geração de Energia Elétrica no
Brasil. UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) / Centro Econômico do Depto. de Ciências
Econômicas

Considerando-se a estimativa do valor a ser investido para a implantação do
empreendimento (ver Quadro 10.2.3.2.3.14/02 a seguir), e aplicando o percentual
sugerido (57%) sobre o Custo direto total (R$ 24.705.586.000,00), obtém-se a
estimativa do valor provavelmente sujeito a tributação pelo ISSQN, equivalente a R$
14.082.184.020,00.
Cabe ressaltar que o investimento abaixo considerado no Quadro Quadro
10.2.3.2.3.14/02, foi posteriormente otimizado nos estudos de engenharia, chegandose ao total de R$ 28.460.936,00, conforme constante no Capítulo 3 – Caracterização
do Empreendimento, Quadro 3.9.4/01 - Orçamento Resumo do Empreendimento.
Desse modo, os valores apresentados relativos ao incremento das receitas municipais,
na fase de construção, serão ligeiramente menores, aspecto que não interfere na
avaliação do impacto, que se mantém as mesmas qualificações.
Quadro 10.2.3.2.3.14/02 – Estimativa do investimento para implantação do AHE São Luiz do
Tapajós
Itens de custo

(R$ 1000,00)

Custo direto total

24.705.586

Custos indiretos

4.076.421

Juros durante a construção

4.317.301

Subestação e linha de transmissão

539.774

Total

33.639.082

Fonte: CNEC-WorleyParsons, 2014
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Estimando-se ainda que através de negociações entre o empreendedor e as
administrações municipais seja empregada uma alíquota de 3% para o recolhimento
do tributo, o montante de recolhimento se elevaria a R$ 422.465.520,60. Anualizando
esse recolhimento pelo prazo de 10 anos, os recolhimentos anuais seriam de cerca de
R$ 42 milhões.
Em relação à sua distribuição entre os municípios da AII, observa-se que em função
da localização espacial das obras (98,6% da área da poligonal do canteiro de obras
encontra-se em território de Itaituba e apenas 1,4% no de Trairão) a parcela
amplamente maior relativa às Obras Civis caberá a Itaituba. Considerando-se, na
sequencia, que os recolhimentos relativos a ações ambientais e de reposição de
infraestrutura sejam partilhados de acordo com a estimativa da participação de cada
município na área inundada (Itaituba 79,5% e Trairão 20,5%) ter-se-á a seguinte
distribuição do recolhimento anualizado do ISSQN: Itaituba R$ 39,72 milhões e Trairão
R$ 2,28 milhões. Confrontando esses valores com os recolhimentos do ISSQN dos
municípios da AII (ver Quadro 10.2.3.2.3.14/03 a seguir), é de fácil verificação –
mesmo considerando a defasagem temporária, que os incrementos esperados são
muito significativos, mesmo para Trairão.
Quadro 10.2.3.2.3.14/03 – Receitas públicas dos municípios de Itaituba e Trairão, 2009
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Fonte: www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/.../19/2012/02

Desse modo impacto direto Aumento na Arrecadação de Tributos foi avaliado como
de natureza positiva, ocorrência imediata, temporária e reversível. Sua
importância foi considerada alta e com características sinérgicas e não
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cumulativas. Desse modo sua magnitude ficou estabelecida como media.
Para otimização desse impacto é proposto o Programa de Apoio à Administração e
Gestão dos Municípios, voltado entre outros aspectos a fortalecer a capacitação dos
municípios de Itaituba e Trairão estabelecerem sistemas mais eficientes de cobrança
de tributos, taxas e impostos de competência municipal, como o IPTU, de acordo com
as realidades locais, e permitidas pelo crescimento mais amplo da renda e do
emprego.
Com o fim das obras cessará o respectivo recolhimento de tributos, expressando-se o
impacto de Diminuição da Arrecadação de Impostos. Embora deva permanecer um
nível de atividades superior ao pré-existente, esse fato levará a uma redução
significativa das receitas municipais, pois o recebimento da compensação financeira –
avaliado na sequência, só ocorrerá após o início da geração. Esse hiato também se
manifestará em função do fato de que o recolhimento do ISSQN – apresentado de
forma anualizada, deverá acompanhar a evolução das obras e já deverá ser
decrescente a partir do sexto ano do inicio das obras.
Nesse contexto o impacto direto Diminuição da Arrecadação de Impostos foi
avaliado como de natureza negativa, ocorrência imediata, temporária e reversível.
Sua importância foi considerada alta e com características sinérgicas e não
cumulativas. Desse modo sua magnitude ficou estabelecida como média.
Para mitigação desse impacto é proposto o Programa de Apoio à Administração e
Gestão dos Municípios, tendo em vista melhorar a capacitação em planejamento
financeiro, tendo em vista administrar de forma adequada os recursos financeiros
municipais.
O Recebimento de compensação financeira ocorrerá quando do início da geração
de energia elétrica os municípios da AII em decorrência da Utilização dos Recursos
Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica – CF. De acordo com a ANEEL
(www.aneel.gov.br), o valor da CF é calculado com base na energia gerada (no mês),
no valor da Tarifa Atualizada de Referência (no mês) e na participação do município
no percentual de 6,75%, distribuído da seguinte forma: 3% ao Ministério do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal – MMA, 3% ao Ministério das Minas e
Energia – MME, 4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– FNDCT, 45% aos Estados, 45% aos Municípios e 0,75% ao MMA para a
implantação da política nacional de recursos hídricos.
Desse modo caberá aos municípios de Itaituba e Trairão 45% do valor da CF, dividida
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de acordo com a contribuição de cada um nas terras inundadas pelo reservatório, que
como visto foi estimada em 79,5% para Itaituba e 20,5% para Trairão, que deverão
corresponder aos seguintes valores anuais quando da plena operação do AHE:
Itaituba R$ 59.042.604,00 e Trairão 16.653.042,00.
Desse modo impacto direto Recebimento de Compensação Financeira foi avaliado
como de natureza positiva, ocorrência imediata, permanente e irreversível. Sua
importância foi considerada alta e com características sinérgicas e cumulativas.
Desse modo sua magnitude ficou estabelecida como alta.
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