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6.4
6.4.1

MEIO SOCIOECONÔMICO
METODOLOGIA

Este item apresenta os procedimentos metodológicos que foram adotados para elaboração do Diagnóstico
Ambiental do Meio Socioeconômico, que consistiram em pesquisas bibliográficas, no levantamento de dados
secundários a partir de consultas a bases de dados dos órgãos oficiais de estatística e gestão de informações
sociais atinentes ao componente socioeconômico, bem como no levantamentos de dados e informações
obtidas de fontes primárias, coletadas in loco, por ocasião da realização de campanha de pesquisa de campo.
A primeira etapa consistiu na coleta e organização das bases de dados e indicadores socioeconômicos, por meio
de pesquisas aos bancos de dados divulgados por fontes oficiais, a exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, base de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS); Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES); Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB); Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada – IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano dos Municípios (PNUD Brasil); Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Fundação Cultural Palmares
(FCP); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), além dos institutos de pesquisa de
âmbito estatual que apresentam dados regionais e municipais relativos à unidade federativa e, aquelas obtidas
mediante consulta ao acervo das Prefeituras Municipais e Câmaras Legislativas e portais públicos na Internet.
Vale ressaltar que em maio de 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) procedeu à licitação pública
para concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e
manutenção das instalações de transmissão do sistema interligado nacional (SIN), por meio do Leilão de
Transmissão no 001/2014-ANEEL. A Abengoa Concessões Brasil Holding S.A., através da sociedade de propósito
específico denominada ATE XXIII Transmissora de Energia S.A., foi vencedora do Lote B, composto por dois
empreendimentos, sendo um deles a construção da LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas.
Entretanto, o Ministério de Minas e Energia (MME), atendendo a recomendação da ANEEL, cassou o Contrato
de Concessão nº 15/2014 com a Abengoa, reavaliou o empreendimento e decidiu recolocá-lo em licitação, por
meio do Lote 16 do Leilão de Transmissão nº 004/2018-ANEEL, realizado em dezembro de 2018.
Naquela ocasião (2014), o empreendimento foi alvo de estudos ambientais, sendo o EIA/RIMA da LT 230 kV
Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas, protocolado junto ao IBAMA no ano de 2015. Nesse sentido, o
mencionado EIA/RIMA torna-se importante fonte de informações, e será utilizado para subsidiar a confecção
dos novos estudos ambientais. Procurou-se, sempre que possível e pertinente, comparar as informações e
indicadores do EIA/RIMA de 2015 e a situação atual da Área de Estudo.
A segunda etapa do trabalho foi o planejamento das atividades de coleta de dados primários e a realização da
campanha de campo, que ocorreu entre os dias 01/03/2019 e 18/03/2019. O principal recurso utilizado para
coleta de dados primários foram os instrumentos de pesquisas previamente estruturados, composto por um
conjunto de questões objetivas e subjetivas a serem seguidas pelo pesquisador.
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O desenvolvimento da campanha de campo foi baseado numa abordagem qualitativa, sendo que o
questionário foi adotado como instrumento para obtenção de dados ou informações ao longo da interação
social com os interlocutores locais. Um analista ambiental, acompanhado de um ajudante contratado na região,
realizaram visitas e entrevistas nas sedes dos 4 municípios atravessados pela LT para a coleta de dados primários
e secundários junto aos gestores e representantes das Prefeituras e Secretarias Municipais, além de instituições
com representação regional – ONGs, OSCIPs, Associações de Moradores e Comunidades, Universidades etc.
Durante a pesquisa, foi possível identificar as características socioeconômicas e as principais potencialidades e
vulnerabilidades desses municípios, além de elencar as principais políticas públicas desenvolvidas.
O trabalho de campo, utilizou-se ainda de outras estratégias de coleta de dados, tais como: técnica de
observação direta, anotações em caderno de campo, registro fotográfico e de coordenadas geográficas.
Vale ressaltar que os dados levantados na ocasião da campanha de campo de 2014 ainda permanecem válidos
como dados primários e serão utilizados para a elaboração do presente diagnóstico ambiental. Nesse sentido, a
estratégia adotada para a campanha de campo de 2019 não teve como foco rever todos os aspectos abordados
durante a primeira pesquisa de campo e, sim, observar eventuais alterações na dinâmica socieconômica e
organizacional da área em estudo, além da atualização de informações relevantes, a exemplo, da mariz de
stakeholders, expectativas da população em relação ao empreendimento, estimativa populacional, entre outras.
Por fim, na terceira etapa foi realizada o processo de sistematização dos dados, a partir do emprego de métodos
e procedimentos técnicos específicos para a avaliação lógica do conjunto de informações levantadas por meio
de tabelas, gráficos e cruzamento analítico de dados.
6.4.2
6.4.2.1

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO (AE)
Localização

Conforme divisão regional do Brasil, em mesorregiões e microrregiões geográficas, estabelecida pelo IBGE
(1990), os municípios da AE do empreendimento – Oriximiná, Óbidos, Juruti, no Estado do Pará, e Parintins, no
Estado do Amazonas – estão localizados nas mesorregiões do Baixo Amazonas e Centro Amazonense e nas
microrregiões de Óbidos e Parintins (Tabela 1).
Tabela 1 - Divisão regional dos municípios da AE em mesorregiões e microrregiões geográficas e extensão da LT por
município
Município
Mesorregião
Microrregião
Extensão da LT (km)
Oriximiná/ PA
Baixo Amazonas
Óbidos
4,7
Óbidos/PA
Baixo Amazonas
Óbidos
68,5
Juruti/PA
Baixo Amazonas
Óbidos
111,0
Parintins/ AM
Centro Amazonense
Parintins
41,1
Fonte: IBGE. Divisão Regional do Brasil, 1990 / Ambientare, 2019.

Localizado na margem esquerda do rio Amazonas, o município de Oriximiná limita-se ao norte: com a Guiana
Francesa e o Suriname; ao sul: com os municípios de Óbidos e Juruti; a leste: com o município de Óbidos; e a
oeste: com os municípios de Faro, Terra Santa e Nhamundá (e o Estado do Amazonas) e o Estado de Roraima.
Ocupando as duas margens do rio Amazonas, o município de Óbidos faz limite ao norte: com o Suriname e os
municípios de Oriximiná e Almeirim; ao sul: com os municípios de Juruti e Santarém; a leste: com os municípios
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de Alenquer e Curuá; e a oeste: com o município de Oriximiná. Na margem direita do rio Amazonas, o município
de Juruti limita-se ao norte: com os municípios de Óbidos e Oriximiná; ao sul: com o município de Aveiro; a
leste: com o município de Santarém; a oeste, com os municípios de Terra Santa, Nhamundá e Parintins (e o
Estado do Amazonas). Também na margem direita do rio Amazonas, o município de Parintins faz limite ao
norte: com os municípios de Nhamundá, Urucará e Urucurituba; ao sul, com os municípios de Barreirinha e
Aveiro (e o Estado do Pará); a leste, com o município de Juruti (e o Estado do Pará); e a oeste com o município
de Barreirinha (Figura 1).

Figura 1 - Localização do empreendimento.
Fonte: Ambientare, 2019.

6.4.2.2

Caracterização da População

Neste item foram investigadas as dinâmicas e os processos populacionais dos municípios que compõe a Área
de Estudo da LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs associadas por meio de um conjunto de indicadores
capazes de dimensionar a população, evidenciar as variações geográficas e populacionais, além de apresentar as
tendências demográficas ao longo das últimas décadas.
De acordo com as informações do último Censo Demográfico (2010), dos 261.246 habitantes dos municípios
que compõem a Área de Estudo (AE) do empreendimento, 151.355 habitantes vivem em áreas urbanas (57,9%)
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(Tabela 2). Essa tendência de predominância de população urbana sobre a rural se reflete principalmente nos
municípios de Parintins e Oriximiná, onde o grau de urbanização alcançou, em 2010, respectivamente, 68,5%
(69.890 habitantes) e 63,9% (40.147 habitantes). No município de Óbidos, observa-se certo equilíbrio em
termos de distribuição populacional, havendo 48,4% (23.867 pessoas) de habitantes residindo nas áreas rurais.
Finalmente, em Juruti, percebe-se situação contrária, com 66,3% (15.852 habitantes) de sua população vivendo
em áreas rurais, o que demonstra a participação ainda relevante da zona rural na demografia desses municípios.
Em outras palavras, de acordo com os dados dos Censos Demográficos de 1980, 2000 e 2010 e da Contagem
Populacional de 1991, nota-se que a predominância da população urbana sobre a população rural, na maioria
dos municípios da AE, é recente.
De acordo com as estimativas de população municipais divulgadas pelo IBGE, em 2018 a Área de Estudo detinha
294.200 habitantes.
Tabela 2 - População total, urbana e rural
Situação do
1980
1991
2000
2010
2018*
Município
domicílio
Total
29.593
41.154
48.332
62.794
Oriximiná /PA
Urbana
11.995
21.163
29.181
40.147
72.160
Rural
17.598
19.991
19.151
22.647
Total
38.009
42.307
46.490
49.333
Óbidos /PA
Urbana
17.666
20.147
22.978
25.466
51.964
Rural
20.343
22.160
23.512
23.867
Total
22.602
23.262
31.198
47.086
Juruti /PA
Urbana
5.048
7.973
10.780
15.852
56.908
Rural
17.554
15.289
20.418
31.234
Total
51.381
58.783
90.150
102.033
Parintins /AM
Urbana
29.504
41.591
58.125
69.890
113.168
Rural
21.877
17.192
32.025
32.143
Total
141.585
165.506
216.170
261.246
Área de Estudo (AE) Total
Urbana
64.213
90.874
121.064
151.355
294.200
Rural
77.372
74.632
95.106
109.891
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980; 2000 e 2010 e Contagem Populacional ,1991. Nota: *População estimada.

A partir do Censo Demográfico de 1980, a população urbana em Parintins superou a rural. Fato ocorrido
somente a partir do Censo de 1991, no caso de Oriximiná, e em 2010, em relação à Óbidos. A despeito da
urbanização mais recente, os municípios da AE, à exceção de Juruti, concentram a maior parte da população
em áreas urbanas, e vêm apresentando graus de urbanização crescentes (Tabela 3).
No que diz respeito ao município de Juruti, o percentual de população urbana aumentou no período
1980/1991, passando de 22,3% para 34,3%; no entanto, a partir dos períodos seguintes, o percentual de
população urbana manteve-se praticamente estável, havendo decréscimo de 0,9% no grau de urbanização
referente ao último período analisado (2000/2010).
Em 2010, Óbidos apresentava grau de urbanização de 51,6%. Ao longo dos períodos analisados, o grau de
urbanização de Óbidos foi crescente, porém a evolução, em termos percentuais, foi pequena.
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Parintins e Oriximiná, por sua vez, por serem municípios com grau de urbanização mais elevado, 68,5% e 63,9%
(2010), respectivamente, apresentam melhores condições de infraestrutura e mais oportunidades de trabalho
em relação aos demais municípios, motivos para atração de populações rurais para as áreas urbanas. Em
paralelo, conforme já foi dito anteriormente, a ampliação do acesso à educação, sobretudo no ensino superior
e profissional, vem fazendo com que, sobretudo os jovens rurais, busquem melhores condições de vida nas áreas
urbanas.
Município
Oriximiná /PA

Tabela 3 - Grau de urbanização
1980 (%)
1991 (%)
40,5

51,4

2000 (%)

2010 (%)

60,4

63,9

Óbidos /PA
46,5
47,6
49,4
Juruti /PA
22,3
34,3
34,6
Parintins /AM
57,4
70,8
64,5
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980; 2000 e 2010 e Contagem Populacional ,1991.

51,6
33,7
68,5

Conforme os depoimentos dos gestores do Poder Público municipal, entrevistados durante as pesquisas de
campo, os movimentos populacionais ocorrem em consequência principalmente da falta de oportunidades de
trabalho e da possibilidade de continuação dos estudos. Nesse sentido acontece a migração “campo-cidade”,
principalmente entre a população mais jovem (economicamente ativa), bem como a migração intra-regional,
entre as cidades menores e as cidades polarizadoras em termos de infraestrutura e serviços, que oferecem
principalmente oportunidades de trabalho e de continuação nos estudos (ensino superior, técnico e
profissional), como é caso de Parintins.
Ainda segundo os gestores municipais entrevistados, tão logo circulam “notícias” a respeito de novas áreas
invadidas nas cidades de Oriximiná, Juruti e Parintins, moradores das comunidades rurais vêm para essas
cidades para se instalar e fixar residência, sem, no entanto, abandonar suas moradias na área rural. De acordo
com a percepção desses gestores, os novos empreendimentos instalados nos municípios também atraíram
alguns moradores da área rural em busca de oportunidades de trabalho, porém não em número superior aos
trabalhadores que vieram de fora da região.
De acordo com os dados das últimas pesquisas demográficos do IBGE, nota-se que, de 1980 a 2010, a taxa de
crescimento da população total residente nos municípios da AE foi sempre positiva, apresentando porém,
variações no crescimento, passando de uma taxa de 1,4% ao ano, verificada no período 1980/1991, para 3,0%
a.a., no período seguinte, e 1,9% a.a., no período 2000/2010 (Tabela 4 e Figura 2). Esse ritmo de crescimento foi
impulsionado pelo êxodo rural e pelas taxas de crescimento positivas da população urbana, que, no entanto,
apresentaram ritmo decrescente, a partir do período 2000/2010, passando de 3,2% a.a., nos períodos 1980/1991
e 1991/2000, para 2,3%%. Tal ritmo de crescimento foi observado nos municípios de Óbidos e Parintins. No caso
de Oriximiná, embora as taxas de crescimento sejam positivas, o ritmo é decrescente desde 1980. Já em relação
à Juruti, as taxas de crescimento positivas, antes decrescentes, voltaram a crescer no período 2000/2010, talvez
impulsionadas pela oferta de empregos e trabalho gerada pela mineradora ALCOA, que se instalou no
município no ano 2000.
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Município

Tabela 4 - Taxa de crescimento populacional (% a.a.)
População Total
População Urbana
80/91
91/00
00/10
80/91
91/00
00/10

População Rural
80/91
91/00
00/10

Oriximiná /PA

3,0

1,8

2,7

5,3

3,6

3,2

1,2

-0,5

1,7

Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
Área de Estudo (AE)
Total

1,1
0,3
1,2

1,0
3,3
4,9

0,6
4,2
1,2

1,2
4,2
3,2

1,5
3,4
3,8

1,0
3,9
1,9

0,8
-1,2
-2,2

0,7
3,3
7,2

0,1
4,3
0,0

1,4

3,0

1,9

3,2

3,2

2,3

-0,3

2,7

1,5

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980; 2000 e 2010 e Contagem Populacional ,1991.

Figura 2 - Taxa de crescimento populacional (% a.a.).
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980; 2000 e 2010 e Contagem Populacional ,1991.

No que tange à população rural dos municípios da AE, esta apresentou, à exceção do período 1980/1991, taxa
de crescimento positiva, sobretudo para o período de 1991/2000. Essas taxas foram influenciadas
principalmente pelo crescimento da população rural verificado nos municípios de Parintins e Juruti, que
passaram de taxas de crescimento negativas, -2,2% e -1,2% a.a., no período anterior (1980/1991), para
significantes taxas de crescimento positivas, de 7,2% e 3,3% a.a., respectivamente.
No caso do município de Juruti, o ritmo de crescimento da população rural continuou aumentando no período
de 2000/2010, chegando a 4,3% a.a. De acordo com os depoimentos dos gestores entrevistados em campo
(2014), esse crescimento se deve, principalmente, às estradas rurais, ou ramais como são conhecidos
regionalmente, abertas e/ou melhoradas pelas Prefeituras locais, proporcionando a melhoria das condições de
vida no campo, e consequentemente, a atração de população para se fixar nessas áreas. A instalação de projetos
de assentamentos rurais (PAs), nos territórios rurais de Parintins e Juruti, também pode ter contribuído para o
incremento dessas taxas. Segundo os gestores municipais entrevistados, os assentamentos rurais são
facilitadores de vetores de crescimento demográfico, dadas as condições de regularização fundiária.
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Com relação ao movimento migratório nos municípios que integram a AE, segundo os dados do último Censo
Demográfico (IBGE, 2010), nota-se que, do total de 261.246 habitantes na AE, 15,9% (41.586 pessoas) vieram de
outros municípios, ou seja, são pessoas “não naturais dos municípios” da AE, sendo que 5,8% da população da
AE Total (15.099 pessoas) vieram de outras unidades da federação, à exceção de Pará e Amazonas. Os
percentuais de habitantes imigrantes, ou seja, “não naturais dos municípios” analisados, são maiores em Juruti
e Oriximiná, 17,8% e 17,3%, respectivamente, o que pode ser explicado em função da chegada de grandes
empreendimentos de extração mineral na região, como demostra a Tabela 5.
Não Naturais da
Unidade da
Federação

51.941
10.853
43.003
6.330
38.705
8.381
86.011
16.022
219.660
41.586
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010.

Naturais da
Unidade da
Federação (Pará
Amazonas)

62.794
49.333
47.086
102.033
261.246

Não Naturais do
Município

Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
Área de Estudo (AE) Total

Naturais do
Município

Município

Total

Tabela 5 - População residente, por naturalidade em relação ao município e à unidade da federação

59.317
47.765
43.775
95.290
246.147

3.477
1.568
3.311
6.743
15.099

A instalação de minas de bauxita da Mineração Rio do Norte – MRN e da Aluminum Company of America –
ALCOA, respectivamente, nos municípios de Oriximiná e Juruti, ocasionou um aumento no êxodo rural e no
contingente populacional de imigrantes, em função dos trabalhadores contratados vindos de fora da região.
Segundo a percepção dos gestores municipais entrevistados durante as pesquisas de campos, isso não ocorre
mais, ao contrário, vem ocorrendo a imigração de habitantes de Santarém e Óbidos, em virtude dos novos
empreendimentos que estão sendo instalados nos municípios de Oriximiná e Parintins, principalmente.
Além disso, conforme depoimento dos gestores municipais entrevistados durante as pesquisas de campo, nas
áreas rurais dos municípios da AE, grandes proprietários de terra (pecuaristas) vêm comprando as terras de
pequenos agricultores, que acabam se dirigindo para as cidades, interessados em trabalhar no comércio e na
construção civil. Em algumas comunidades rurais, a presença de idosos e crianças é expressiva, resultado do
processo migratório gradativo dos jovens em busca de melhores condições de vida nos centros urbanos.
Outro vetor de atratividade da população corresponde à área de educação. Em Parintins, um dos aspectos que
mais contribuem para a entrada de novos imigrantes diz respeito à oferta de cursos de nível tecnológico e
superior: Instituto Federal do Amazonas – IFAM, Universidade Federal do Amazonas – UFAM e Universidade
do Estado do Amazonas – UEA, além das particulares. Essas instituições de ensino atraem grande contingente
de estudantes, especialmente de municípios próximos. Nos municípios paraenses integrantes da AE, também
há oferta de ensino superior por meio dos campus da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA e do
Instituto Federal do Estado do Pará – IFPA.
Em suma, o fluxo de pessoas mais jovens rumo às cidades é fruto da precariedade em que se encontram as áreas
rurais, sem condições de atender satisfatoriamente as necessidades de saúde, educação, trabalho, moradia,
saneamento básico, entre outros aspectos.
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Piorando o cenário, ressalta-se que a grande maioria dos migrantes não retorna para a região de origem
deixando os mais velhos sem assistência. Muitas vezes, as mulheres, mães, acabam se tornando chefes de família.
O gestor da Pasta de Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento de Parintins, esclareceu
ainda que a imigração na cidade acontece em decorrência da procura de melhores condições de vida, tanto por
meio da educação, quando na área da saúde, emprego e renda, haja vista que, Parintins é polo da capital do
estado e, o segundo município mais populoso depois da capital Manaus. Além dos estabelecimentos de ensino
superior, conta ainda, na área da saúde, com dois hospitais, sendo um de cunho regional, que atende não só a
demanda local como também doentes provindos de cidades circunvizinhas. Já no âmbito econômico, Parintins
engloba o comércio autônomo (venda de artesanato local, produtos da agricultura familiar, pesca dentre
outros) e, possui potencial turístico, recebendo cruzeiros transatlânticos que aquecem a economia local
durante alguns períodos do ano. Todos esses fatotes execercem atratividade para migrantes.
A migração intracomunidades também é comum na região. Outra situação que costuma ocorrer é a
constituição de novas comunidades, devido às melhores condições de atendimento sociocomunitário,
empenho da coordenação comunitária, apoio do poder público, programas sociais ou projetos, entre outros
fatores.
No que diz respeito a densidade demográfica, verificou-se que o município de Parintins apresenta a maior
densidade demográfica observada nos municípios integrantes da AE, de 17,14 hab./km2, enquanto o município
de Oriximiná, possui densidade demográfica bem mais baixa, de 0,58 hab./ km2, conforme pode ser observado
nos dados apresentados na Tabela 6. Vale destacar que, em termos de extensão territorial, o município de
Oriximiná é um dos maiores municípios do País.

Município
Oriximiná/PA

Tabela 6 - Densidade Demográfica
População (habitantes)
Densidade Demográfica (hab./Km2)
Área Territorial
2
(Km )
1980
1991
2000
2010
1980
1991
2000
2010
29.593 41.154 48.332
62.794
107.603,29
0,28
0,38
0,45
0,58

Óbidos/ PA

38.009

42.307

46.490

49.333

28.021,42

1,36

1,51

1,66

1,76

Juruti/ PA

22.602

23.262

31.198

47.086

8.306,27

2,72

2,8

3,76

5,67

Parintins/ AM

51.381

58.783

90.150

102.033

5.952,39

8,63

9,88

15,15

17,14

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1980; 2000 e 2010 e Contagem Populacional ,1991.

Quanto à estrutura de gênero, verifica-se pelos dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), que população dos
municípios que integram a AE é composta de majoritariamente por homens que representa 51,4% da
população total da AE. O município que apresenta o maior percentual de população masculina é Juruti (52,8%),
e o que possui o maior equilíbrio entre os gêneros é Oriximiná, com 50,6% de população masculina contra 49,4%
de população feminina.
No que diz respeito à divisão de grupos por sexo, não há desequilíbrio entre homens e mulheres em nenhuma
das faixas etárias. A maior parte do contingente populacional existente nos municípios da AE (68,5%) está
compreendida nos grupos de idade de 10 a 59 anos (178.862 habitantes), conforme apresenta a Tabela 7.
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0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 a 99
100 ou +
Área de Estudo (AE) Total

Grupos de idade

3.771
3.977
4.068
3.328
2.782
2.576
2.236
1.914
1.599
1.326
1.114
916
692
544
492
246
111
44
7
13
31.756

Homens
3.601
3.889
3.934
3.387
2.703
2.692
2.377
1.809
1.430
1.237
1.101
798
645
561
308
227
211
58
62
8
31.038

Mulheres

Homens

Mulheres

Total
3.053
3.173
3.186
2.773
2.357
2.054
1.703
1.371
1.071
878
699
711
426
429
192
254
183
35
21
10
24.579

Homens

Estudo de Impacto Ambiental

5.641
2.908
2.733
5.925
5.904
3.004
2.900
6.327
5.865
3.020
2.845
6.269
5.169
2.667
2.502
5.192
4.098
2.130
1.968
4.517
3.993
2.010
1.983
3.922
3.537
1.871
1.666
3.169
2.938
1.559
1.379
2.475
2.493
1.358
1.135
1.986
2.066
1.118
948
1.618
1.707
907
800
1.261
1.684
870
814
1.344
1.163
588
575
831
1.203
692
511
740
800
378
422
474
398
187
211
524
349
148
201
237
223
107
116
173
93
42
51
38
9
9
54
10
49.333
25.564
23.769
47
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010.

Total

Tabela 7 - População segundo grupos de idade e sexo
Óbidos /PA
Juruti /PA
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73.72
78.66
8.002
6.715
5.485
5.268
4.613
3.723
3.029
2.563
2.215
1.714
1.337
1.105
800
473
322
102
69
21
62.794

Total

Oriximiná /PA

2.872
3.154
3.083
2.419
2.160
1.868
1.466
1.104
915
740
562
633
406
311
282
270
54
139
38
32
22.508

Mulheres
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11.557
12.972
13.633
11.672
9.164
8.066
6.934
5.733
4.695
4.136
3.412
2.787
2.140
1.649
1.419
1.055
536
231
193
30
19
102.033

Total
5.879
6.675
6.933
6.011
4.666
4.042
3.539
2.973
2.461
2.162
1.780
1.481
1.113
934
725
501
236
91
73
19
10
52.304

Homens

Parintins /AM

5.678
6.297
6.700
5.661
4.498
4.024
3.395
2.760
2.234
1.974
1.632
1.306
1.027
715
694
554
300
141
120
11
9
49.730

Mulheres

Em todos os municípios da AE, também observa-se uma concentração populacional nas faixas etárias
compreendidas no intervalo de 0 a 24 anos (57,2% da população total), a qual decresce gradativamente a partir
dos 15 anos. O município de Juruti apresenta a maior porcentagem de pessoas que têm de 0 a 24 anos, 60%,
enquanto nos municípios de Parintins, Oriximiná e Óbidos, esse percentual é de 57,8%, 56,4% e 54,1%,
respectivamente; no intervalo compreendido entre os 25 e 59 anos de idade, destaca-se a porcentagem da
população de Óbidos, 37,3%, seguida de Oriximiná (36,8%), Parintins (35,1%) e Juruti (33,5%). Por outro lado, o
percentual de pessoas com mais de 60 anos gira em torno de 7,2%.
As informações acima podem ser aferidas nas pirâmides etárias ilustradas na Figura 3.

Figura 3 - Pirâmide etária.
Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma adaptação da metodologia do IDH Global
para calcular o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros. O IDHM brasileiro considera as mesmas
três dimensões do IDH Global (longevidade, educação e renda), mas adequa a metodologia global ao contexto
brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores
levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios e regiões
metropolitanas brasileiras.
O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de
uma unidade federativa, município ou região metropolitana. Números abaixo de 0,499 são considerados muito
baixos; abaixo de 0,599 são considerados baixos; menores que 0,699 são médios; abaixo de 0,799 são altos e
acima disso, muito altos (Figura 4).
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Figura 4 - Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal.
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Os municípios da AE figuravam, em 2010, como de “médio desenvolvimento humano”. Parintins aparecia com
o melhor índice entre os municípios pesquisados: 0,658. Contudo, entre 1991 e 2000, a realidade regional era
diferente, onde todos os municípios apresentavam índices considerados de “baixo desenvolvimento humano”;
já em 2000, somente Oriximiná havia alcançado IDHM de “médio desenvolvimento humano”, passando de
0,390 para 0,517 (Tabela 8).
Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM
Índice

Ano

IDHM
IDHM Renda

Oriximiná/PA

Óbidos/PA

Juruti/PA

Parintins/AM

0,39

0,347

0,313

0,414

0,53

0,479

0,448

0,52

0,61

0,625

0,586

0,637

IDHM Educação

0,184

0,14

0,117

0,214

IDHM

0,517

0,452

0,389

0,488

0,562

0,484

0,419

0,504

0,733

0,711

0,655

0,705

IDHM Educação

0,335

0,269

0,215

0,327

IDHM

0,623

0,594

0,592

0,658

IDHM Longevidade

IDHM Renda
IDHM Longevidade

IDHM Renda
IDHM Longevidade

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,599

0,556

0,547

0,589

0,778

0,756

0.756

0,8

0,52

0,499

0.501

0,605

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

O IDHM – Longevidade dos municípios da AE, em 1991 e 2000, revela que o município de Juruti tinha índices
inferiores aos observados nos outros municípios. Entretanto, no IDHM – Longevidade de 2010, Juruti
apresentou uma evolução muito significativa, passando para 0,756, igualando-se à realidade de Óbidos, e um
pouco abaixo dos índices de Oriximiná (0,778) e Parintins (0,800). Importante ressaltar que, com este índice,
Parintins figurava com um IDHM – Longevidade considerado de “alto desenvolvimento humano”.
Em relação ao IDHM – Educação e ao IDHM – Renda, os municípios da AE, que antes apresentavam índices
considerados de “baixo desenvolvimento humano”, passaram a figurar na faixa de “médio desenvolvimento
humano”. A exceção foi o município de Óbidos, que ainda possui um IDHM – Educação (0,499) considerado
de “baixo desenvolvimento humano”.
Finalmente, no que se refere a estruturação hierárquica dos centros urbanos, a análise foi realizada a partir das
informações do estudo sobre as Regiões de Influência das Cidades, realizado pelo IBGE.
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A referida pesquisa mostra as redes formadas pelos principais centros urbanos do País, baseadas na presença de
órgãos do executivo, do judiciário, de grandes empresas e na oferta de equipamentos e serviços.
A definição dos centros da rede urbana, considerou informações de subordinação administrativa no setor
público federal, no caso da gestão federal, e de localização das sedes e ﬁliais de empresas, para estabelecer a
gestão empresarial. A oferta de equipamentos e serviços foi avaliada conforme as informações de ligações
aéreas, de deslocamentos para internações hospitalares, das áreas de cobertura das emissoras de televisão, da
oferta de ensino superior, da diversidade de atividades comerciais e de serviços, da oferta de serviços bancários,
e da presença de domínios de Internet – complementa a identiﬁcação dos centros de gestão do território. Nos
4.625 municípios (entre os 5.564 existentes) que não foram identiﬁcados como centros de gestão, foram
investigadas as principais ligações de transportes regulares, em particular as que se dirigem aos centros de
gestão; os principais destinos dos moradores locais, para obter produtos e serviços (compras, educação superior,
aeroportos, serviços de saúde, aquisição de insumos e destino dos produtos agropecuários).
De acordo com definição do IBGE (2007), na conformação da rede urbana, podem coexistir redes hierárquicas
e não hierárquicas. Além disso, as redes, às vezes, se sobrepõem à divisão territorial oficial, estabelecendo forte
influência até mesmo entre cidades situadas em diferentes unidades da federação.
A hierarquia dos centros urbanos levou em conta a classificação dos centros de gestão do território, a
intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de influência de cada centro, bem como as
diferenciações regionais.
De fato, diferenças nos valores obtidos para centros em diferentes regiões não necessariamente implicam
distanciamento na hierarquia, pois a avaliação do papel dos centros dá-se em função de sua posição em seu
próprio espaço. Assim, centros localizados em regiões menos densamente ocupadas, em termos demográficos
ou econômicos, ainda que apresentem indicativos de centralidade mais fracos do que os de centros localizados
em outras regiões, podem assumir o mesmo nível na hierarquia.
As cidades foram classificadas em cinco grandes níveis, por sua vez subdivididos em dois ou três sub níveis,
conforme apresentado no Quadro 1.
Níveis

(1) Metrópoles

Quadro 1 –Hierárquicas dos centros urbanos
Características
Subníveis

São os 12 principais centros urbanos do
País, que caracterizam-se por seu grande
porte e por fortes relacionamentos entre
si, além de, em geral, possuírem extensa
área de influência direta. O conjunto foi
dividido em três subníveis, segundo a
extensão territorial e a intensidade destas
relações.
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Características

Grande metrópole
nacional

São Paulo, o maior conjunto urbano do
País, com 19,5 milhões de habitantes,
em 2007, e alocado no primeiro nível da
gestão territorial.

Metrópole
nacional

Rio de Janeiro e Brasília, com população
de 11,8 milhões e 3,2 milhões em 2007,
respectivamente, também estão no
primeiro nível da gestão territorial.
Juntamente com São Paulo, constituem
foco para centros localizados em todo o
País.
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Níveis

(2) Capital
regional

(3) Centro subregional

(4) Centro de
zona

Características

Integram este nível 70 centros que, como
as metrópoles, também se relacionam
com o estrato superior da rede urbana.
Com capacidade de gestão no nível
imediatamente inferior ao das
metrópoles, têm área de influência de
âmbito regional, sendo referidas como
destino, para um conjunto de atividades,
por grande número de municípios. Como
o anterior, este nível também tem três
subdivisões. O primeiro grupo inclui as
capitais estaduais não classificadas no
nível metropolitano e Campinas. O
segundo e o terceiro, além da
diferenciação de porte, têm padrão de
localização regionalizado, com o segundo
mais presente no Centro-Sul, e o terceiro
nas demais regiões do País.
Integram este nível 169 centros com
atividades de gestão menos complexas,
dominantemente entre os níveis 4 e 5 da
gestão territorial; têm área de atuação
mais reduzida, e seus relacionamentos
com centros externos à sua própria rede
dão-se, em geral, apenas com as três
metrópoles nacionais. Com presença mais
adensada nas áreas de maior ocupação do
Nordeste e do Centro-Sul, e mais esparsa
nos espaços menos densamente povoados
das Regiões Norte e Centro-Oeste.

Subníveis

Características

Metrópole

Manaus, Belém, Fortaleza, Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Curitiba,
Goiânia e Porto Alegre, com população
variando de 1,6 (Manaus) a 5,1 milhões
(Belo Horizonte), constituem o segundo
nível da gestão territorial. Note-se que
Manaus e Goiânia, embora estejam no
terceiro nível da gestão territorial, têm
porte e projeção nacional que lhes
garantem a inclusão neste conjunto.

Capital regional A

Constituído por 11 cidades, com
medianas de 955 mil habitantes e 487
relacionamentos.

Capital regional B

Constituído por 20 cidades, com
medianas de 435 mil habitantes e 406
relacionamentos.

Capital regional C

Constituído por 39 cidades com
medianas de 250 mil habitantes e 162
relacionamentos.

Centro subregional A

Constituído por 85 cidades, com
medianas de 95 mil habitantes e 112
relacionamentos.

Centro subregional B

Constituído por 79 cidades, com
medianas de 71 mil habitantes e 71
relacionamentos.

Centro de zona A

Constituído por 192 cidades, com
medianas de 45 mil habitantes e 49
relacionamentos. Predominam os níveis
5 e 6 da gestão territorial (94 e 72
cidades, respectivamente), com nove
cidades no quarto nível e 16 não
classificadas como centros de gestão.

Centro de zona B

Constituído por 364 cidades, com
medianas de 23 mil habitantes e 16
relacionamentos. A maior parte, 235,
não havia sido classificada como centro
de gestão territorial, e outras 107

Nível formado por 556 cidades de menor
porte e com atuação restrita à sua área
imediata; exercem funções de gestão
elementares
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Níveis

Características

Subníveis

Características
estavam no último nível daquela
classificação.

(5) Centro local

As demais 4 473 cidades cuja centralidade
e atuação não extrapolam os limites do
seu município, servindo apenas aos seus
habitantes, têm população
dominantemente inferior a 10 mil
habitantes (mediana de 8 133 habitantes).

-

-

Fonte: IBGE - Regiões de Influência das Cidades, 2007.

A representação esquemática da rede urbana é apresentada por meio de um infograma (Figura 11), baseado na
metodologia pesquisa Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2007), adaptada a partir das informações
obtidas nas pesquisas de campo realizada nas sedes municipais, nas localidades e comunidades rurais
identificadas ao longo do traçado da futura LT e Subestações Associadas e seu entorno. O infograma da
hierarquia urbana e regional proposto neste estudo permite a visualização da rede de interações (fluxos)
existentes entre as populações residentes nas localidades e comunidades rurais e as cidades abrangidas pelo
empreendimento.
Nas Mesorregiões do Baixo Amazonas e Centro Amazonense (divisão político-regional do IBGE), as cidades
dependem, sobretudo, da rede sob o comando de Belém/PA e Manaus/AM, destacando-se ainda Santarém/PA
e Parintins/AM, cidades localizadas em posições estratégicas junto ao grande eixo de penetração regional, o rio
Amazonas. No médio vale do rio Amazonas, dois dos mais importantes centros comerciais da Amazônia,
Santarém e Parintins exercem função de caráter regional amplo, constituindo “nós” na ligação fluvial entre as
regiões de influência de Belém e Manaus, quer dizer, funcionando como conexão tanto na rede urbana estadual
como na regional. Atuam, portanto, como centros de um subsistema de cidades nas Mesorregiões do Baixo
Amazonas (Estado do Pará) e Centro Amazonense (Estado do Amazonas), constituído por uma série de núcleos
com população entre 10 mil e 60 mil habitantes, como, por exemplo, Oriximiná, Óbidos e Juruti.
Portanto, os centros de referência para o comércio e serviços na região abrangida pelo empreendimento são as
cidades de Oriximiná, Óbidos, Juruti, Parintins e Santarém.
No setor de saúde, por exemplo, quando se precisa de atendimentos especializados ou de maior complexidade
que os oferecidos nas sedes dos municípios integrantes da Área de Estudo, os moradores buscam as cidades de
Santarém, Manaus e Belém, nesta ordem, para satisfazer suas demandas.
No que tange às comunidades e localidades rurais identificadas na pesquisa de campo, no entorno da Área
Diretamente Afetada (ADA)1, estas também foram classificadas utilizando-se os conceitos de redes hierárquicas
e centralidade adotados na metodologia utilizada pelo IBGE (2007).

1
As comunidades e localidades rurais identificadas ao longo do traçado da futura LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e
Subestações associadas são listadas em um quadro e apresentadas no item de Caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA).
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A partir de então, foi possível perceber que certas comunidades e núcleos populacionais exerciam centralidade
sobre outros assentamentos populacionais, oferecendo à população residente em seu entorno serviços
públicos, como Educação (escolas-polo), Saúde (postos de saúde), Comunicação (telefone público), locais para
a compra de mercadorias para abastecimento (comércio de bens de 1a necessidade), conhecidos regionalmente
como “tabernas” ou “flutuantes” (estabelecimento fluvial), além da maior facilidade de Transporte para as
cidades, entre outros fatores que atraem as populações rurais até essas "Comunidades Centrais", antes de
estabelecerem um contato direto com as cidades.
De acordo com a pesquisa de campo, essas “comunidades centrais”, que servem de referência para a população
residente no entorno do empreendimento, também acompanham a rede urbana dos estados do Pará e
Amazonas, em um nível de hierarquia inferior ao de Centro Local, ou seja, quando se precisa de um serviço mais
específico, como hospitais, postos de saúde, escolas secundárias e superiores, por exemplo, buscam-se as
cidades mais próximas, e caso suas demandas continuem, são procuradas as cidades maiores e com maior
expressão na rede urbana regional.
A caracterização dessas comunidades é apresentada no item 6.4.3 deste estudo.
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Figura 5 - Hierarquia urbana e regional da AE.
Fonte: IBGE. Regiões de Influência das Cidades, 2007. Nota: *Classificação adaptada a partir da pesquisa de campo.
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6.4.2.3

Vulnerabilidade Social

Assim como as noções de “necessidades básicas insatisfeitas”, “pobreza multidimensional” e “desenvolvimento
humano”, exclusão e vulnerabilidade social são noções antes de tudo políticas (ainda que nem sempre sejam
percebidas como tal), que introduzem novos recursos interpretativos sobre os processos de desenvolvimento
social.
O Índice de Vulnerabilidade Social - IVS tem a pretensão de sinalizar o acesso, a ausência ou a insuficiência de
alguns “ativos” em áreas do território brasileiro, os quais deveriam, a princípio, estar à disposição de todo
cidadão, por força da ação do Estado. Os três subíndices que o compõem: i) Infraestrutura Urbana; ii) Capital
Humano; e iii) Renda e Trabalho representam três grandes conjuntos de ativos, cuja posse ou privação
determina as condições de bem-estar das populações nas sociedades contemporâneas.
O IVS é o resultado da média aritmética dos subíndices: IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IVS
Renda e Trabalho, cada um deles entra no cálculo do IVS final com o mesmo peso.
Cada indicador teve seu valor normalizado numa escala que varia entre 0 e 1, em que 0 corresponde à situação
ideal, ou desejável, e 1 corresponde à pior situação. A condição de absoluta ausência de vulnerabilidade equivale
a 0% de casos indesejados (ou, por exemplo, zero mortos por mil nascidos vivos, no caso da variável taxa de
mortalidade de crianças de até 1 ano de idade) – vide Figura 6.

Figura 6 - Faixas de Vulnerabilidade Social
Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social, 2010.

A dimensão que contempla a vulnerabilidade da Infraestrutura Urbana procura refletir as condições de acesso
a serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana, por serem dois aspectos relacionados ao lugar de
domicílio das pessoas que impactam significativamente sua qualidade de vida.
A dimensão Capital Humano envolve dois tipos de ativos que determinam as perspectivas de futuro dos
indivíduos: suas condições de saúde e seu acesso à educação. Foram selecionadas para essa dimensão variáveis
que refletem não só a presença atual destes ativos nos domicílios, mas também as possibilidades de sua
ampliação pelas gerações mais jovens.
A vulnerabilidade de Renda e Trabalho agrupa não só indicadores relativos à insuficiência de renda das famílias,
como incorpora outros fatores que, associados ao fluxo de renda insuficiente, configuram um estado de
insegurança de renda das famílias: a desocupação de adultos, a ocupação informal de adultos pouco
escolarizados, a dependência da família com relação à renda de pessoas idosas, assim como a presença de
trabalho infantil.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 17

Em 2010, os todos os municípios que compõem a AE registraram altos índices de vulnerabilidade social, situação
semelhante a verificada nos estados do Pará e Amazonas, os quais também obtiveram altos índices de
vulnerabilidade social. Os municípios paraenses encontram-se foram classificados na faixa de vulnerabilidade
“muito alta”, enquanto o município amazonense ficou classificado na faixa de vulnerabilidade “alta” (Tabela 9).
Em relação ao ano de 2000, pode-se verificar que os municípios paraenses, apesar de se manterem na mesma
faixa de vulnerabilidade social, apresentaram queda no IVS. Já o município de Parintins, obteve uma mudança
positiva na faixa de vulnerabilidade social, vez que em 2000 era classificada com vulnerabilidade “muito alta” e,
em 2010, passou para faixa de vulnerabilidade “alta”, sendo que a dimensão Renda e Trabalho foi a que mais
contribui para essa melhora de desempenho, seguida pela dimensão de infraestrutura urbana.
Tabela 9 - Índice de Vulnerabilidade Social
Local
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

Ano
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010

IVS

IVS Infraestrutura
Urbana

0,610
0,591
0,532
0,544
0,732
0,805
0,566
0,613
0,743
0,859
0,531
0,578
0,709
0,769
0,489
0,509
Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social, 2010.

IVS Capital
Humano

IVS Renda e
Trabalho

0,633
0,514
0,734
0,542
0,622
0,474
0,667
0,465

0,605
0,538
0,657
0,542
0,749
0,541
0,690
0,494

Entre os municípios paraenses, considerando o período entre 2000/2010, Juriti foi o que apresentou maior
variação no desempenho do IVS na dimensão infraestrutura urbana (-32,7) e na dimensão capital humano (31,2), porém os municípios de Oriximiná e Óbidos também registram variação relevante na dimensão capital
humano, respectivamente -21,7 e -23,8.
6.4.2.4

Caracterização das Condições de Saúde e Doenças Endêmicas

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – SUSAM tem como responsabilidade a formulação e o
desenvolvimento da Política Estadual de Saúde, visando a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no
Amazonas, de forma a garantir à população uma atenção à saúde qualificada e equitativa, atuando na
coordenação e regulação do sistema local de saúde, considerando nesse processo, as definições e pactuações
aprovadas e consensuadas nos fóruns competentes. A SUSAM tem atuação em todos os municípios por meio
de 9 Regionais de Saúde, que por sua vez, são subdivididas em 18 Microregionais. O município de Parintins
insere-se na Regional Baixo Amazonas e na Microregional de Parintins (Quadro 2).
Regional
Baixo Amazonas

Quadro 2 – Regional e Microrregionais de saúde (AM)
Microrregional
Municípios
Parintins
Parintins, Barreirinha e Nhamundá
Maués
Maués e Boa vista do Ramos
Fonte: - SUSAM - Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, 2019.
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No que tange ao estado do Pará, a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) executa a Política Estadual de
Saúde a partir dos princípios, diretrizes e competências designadas pelo SUS. Assim, atua na orientação às
Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de saúde,
no sentido de assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública. A Sespa se faz presente em
todo o estado, por meio dos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS), assessorando e acompanhando de perto as
ações de saúde nos municípios da sua abrangência. Os municípios paraenses da AE são abrangidos pelo 9º
Centro Regional, como demonstra o Quadro 3.
Quadro 3 - Centros regionais de saúde (PA)
Município
Santarém, Alenquer, Almerim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Juruti,
Jacareacanga, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos Oriximiná, Prainha, Placas,
Rurópolis, Terra Santa e Trairão
Fonte: Secretaria de Saúde Pública do Pará, 2018.

Centro regional de saúde
9º Centro regional de saúde

A análise da infraestrutura de saúde disponível nos municípios inseridos na Área de Estudo dar-se-á pela
identificação da estrutura física de atendimento dos municípios (hospitais, centros de saúde, leitos, entre
outros), os recursos humanos disponíveis, e os índices obtidos por esses atendimentos, tal como, registros de
casos de doenças endêmicas, morbidade hospitalar, mortalidade, dentre outros.
O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES é base para operacionalizar o Sistema de
Informação em Saúde, que compreende o cadastro dos Estabelecimentos de Saúde nos aspectos de Área Física,
Recursos Humanos, Equipamentos e Serviços Ambulatoriais e Hospitalares.
O CNES considera como Estabelecimentos de Saúde os estabelecimentos de assistência à saúde ou
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, empresas e/ou instituições públicas ou privadas, que
tenham por finalidade a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do individuo ou prevenção
da doença, tais como: hospitais, clínicas e consultórios de qualquer natureza, ambulatórios, laboratórios, bancos
de sangue, de órgãos, de leite e congêneres, acupuntura, veículos para transporte e pronto atendimento de
pacientes e postos de saúde.
A AE conta, atualmente, com 161 estabelecimentos de saúde. Os estabelecimentos do tipo “Centro de
saúde/unidade básica de saúde” estão presentes em maior número na AE (46), seguidos pelos “Consultórios”,
que somam 21 unidades em funcionamento, abrangendo todos os municípios da AE. Ao todo existem 08
hospitais na AE, sendo 03 em Oriximiná, 02 em Parintins, 02 em Juruti e 01 em Óbidos (Tabela 10).
Tabela 10 - Estabelecimentos de saúde segundo tipo
Tipo de Estabelecimento
Academia da saúde
Central de regulação
Centro de atenção hemoterápica e/ou
hematológica
Centro de apoio a saúde da família - CASF
Centro de atenção psicossocial - CAPS
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Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/AM

Área de Estudo
(AE)

1

1
-

-

1

1
2

-

-

-

1

1

-

1
1

-

1

1
2
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Tipo de Estabelecimento

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/AM

Área de Estudo
(AE)

Centro de saúde/unidade básica de saúde
8
16
7
15
46
Clínica especializada/ambulatório especializado
4
1
3
3
11
Consultório
1
5
8
9
23
Farmácia
1
1
Hospital geral
3
1
2
2
8
Policlínica
2
2
4
Posto de saúde
13
1
7
21
Pronto atendimento
1
1
Secretaria de saúde
1
1
1
1
4
Unidade de atenção à saúde indígena
3
1
3
7
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia
3
4
8
15
Unidade de vigilância em saúde
2
1
3
6
Unidade móvel de nível pré-hospitalar
1
1
urgência/emergência
Unidade móvel fluvial
1
1
1
3
Unidade móvel terrestre
1
1
2
Telesaúde
1
1
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, janeiro de 2019.

Os três hospitais em Oriximiná são o Hospital Municipal de Oriximiná, Hospital Maternidade São Domingos
Sávio (Federal) e Hospital de Porto Trombetas (Privado). O estabelecimento de saúde que serve de referência
para a população local é o Hospital Municipal de Oriximiná. Devido à carência dos hospitais na região, esse
hospital também é procurado pela população de outros municípios vizinhos – Óbidos, Juruti, Terra Santa, Faro,
Monte Alegre e Alenquer, todos no Estado do Pará. Casos de alta complexidade são encaminhados para
Santarém ou Belém, a fim de obter um atendimento médico mais especializado.
Em Óbidos, de acordo com os depoimentos dos gestores públicos entrevistados, o Hospital Municipal “Dr. José
Benito Priante” funciona como Unidade de Pronto Atendimento (UPA), atendendo emergências e urgências.
Não há internações, tampouco procedimentos cirúrgicos. Os pacientes são direcionados para a Santa Casa da
Misericórdia de Óbidos, onde são realizados procedimentos de baixa e média complexidade. Casos de alta
complexidade são encaminhados para Santarém.
Em Juruti, além do hospital privado administrado pela ALCOA, que atende à população de funcionários da
mineradora e seus dependentes, há o Hospital Municipal Francisco Rodrigues de Barros, que conta com
atendimento ambulatorial, urgências e emergências (24 horas). Contudo, durante a campanha de campo de
2019, os gestores municipais esclareceram que o Hospital Municipal, apesar de atender 90% da população local,
encontra-se sucateado, com condições ruins de infraestrutura, sendo que o prédio possui sérios problemas de
infiltração, especialmente no telhado.
Segundo depoimento de uma liderança com atuação na Pastoral da Terra entrevistado na campanha de campo
de 2019, foi mencionado que sendo construído um Navio Hospital em Fortaleza que dará suporte ao Hospital
9 de abril em Juruti e à Santa Casa da Misericórdia em Óbidos. O bispo explicou que o “Barco/Navio Hospital
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Papa Francisco” é um projeto “ousado” e que vai percorrer mil quilômetros do Rio Amazonas, no Estado do
Pará, oferecendo atendimento médico a mil comunidades ribeirinhas em 12 municípios, num total de cerca de
700 mil pessoas.
No município de Parintins, há o Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen e o Hospital Padre Colombo. De
acordo com os gestores públicos entrevistados, os atendimentos especializados são realizados: na Policlínica
Municipal Padre Vitório, onde são oferecidos os serviços de dermatologia, oftalmologia, urologia e ortopedia;
na Policlínica Tia Léo, são oferecidos os serviços de mastologia e pediatria; no Centro de Saúde Waldir Viana, as
especialidades de cardiologia, ginecologia, pediatria e otorrinolaringologia; e no Centro de Saúde Irmão
Francisco Galianni, ginecologia e pediatria.
Ainda segundo os entrevistados, o Hospital Regional Dr. Jofre Cohen está em processo de revitalização
estrutural e dos serviços, para implementar o acolhimento e atendimento humanizado. Além dos serviços de
internações, maternidade, neonatologia e cirurgias, dispõe de serviço de cardiologia e 02 leitos de semi UTI. E
também dispõe de serviço de Mamografia e do atendimento do SAVVIS Serviço de Atendimentos a Vitimas de
Violências.
No Hospital Padre Colombo, também está sendo implementando a qualificação dos serviços ofertados, na
perspectiva de fortalecer o acolhimento e atendimento humanizado e resolutivo. O local dispõe dos serviços
de internações, maternidade, neonatologia, posto de coleta de leite humano e cirurgias e conta com
ambulatório de ortopedia para traumas, cirurgias ortopédicas e urologia e leito de Estabilização.
O Leito Hospitalar é a cama numerada e identificada destinada ao paciente sob supervisão médica e/ou de
enfermagem, para fins diagnósticos ou terapêuticos. Os leitos hospitalares são classificados em: leito de
internação, leito complementar, leito de hospital dia e leito de observação.
O leito de Internação se constitui no endereço exclusivo de um paciente durante sua estadia no
estabelecimento e que está vinculada a uma unidade de internação ou serviço, no sentido de atender a
ambiência hospitalar necessária para a execução do processo assistencial, qualificado e humanizado. Os Leitos
de Internação Hospitalar são classificados nos seguintes tipos: leito clínico, leito cirúrgico, leito obstétrico e leito
pediátrico.
Os Leitos Complementares são leitos de internação destinados a pacientes que necessitam de assistência
especializada exigindo características especiais, tais como: as unidades de isolamento e as unidades de
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tratamento intensiva e semi-intensiva e são classificados em: Leito de Isolamento2, Leito de Cuidados Intensivos
(UTI)3 e Leito de Cuidados Intermediários (UCI)4.
Já o Leito Hospital Dia é um leito hospitalar destinado ao atendimento do paciente adulto ou pediátrico na
unidade, por um período até 12 horas, para a realização de tratamento clínico, cirúrgico, diagnóstico ou
terapêutico.
Por fim, o leito de observação é destinado a paciente sob supervisão multiprofissional para fins diagnósticos ou
terapêuticos, por período inferior a 24 horas, não sendo considerado como leito hospitalar de internação. Os
leitos de observação são classificados como: 1) Leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA); 2) Leitos de Apoio
para Procedimentos Diagnósticos e/ou Terapêuticos; 3) Leitos de Urgência e Emergência; 4) Leitos de Pré-Parto.
A partir dos dados apresentados na Tabela 11, nota-se que existem 362 leitos hospitalares na AE, dos quais
93,64% estão vinculados ao SUS (Tabela 11). Do total de leitos hospitalares, 95,30% são leitos do tipo internação,
sendo mais significativo o número de leitos classificados como “clínicos - clínica geral” (27,34%), “pediatria
clínica” (20,16%) e “cirúrgicos – cirurgia geral” (15,74%).
Outros 4,69% dos leitos hospitalares existentes na AE, são do tipo complementare, sendo a maior parte da
oferta concentrada em unidades de intermediárias neonatal. Não existe nenhum Leito de Cuidados Intensivos
(UTI) na AE, ademais, as unidades de tratamento semi-intensiva existentes na AE, são exclusivas para o público
neonatal, tal situação, configura-se com uma vulnerabilidade no setor de saúde da AE.
Tabela 11 - Leitos hospitalares, segundo tipo
Oriximiná /PA
Leitos hospitalares

Cirúrgicos
Cirurgia geral
Ginecologia
Ortopedia/traumatologia
Otorrinolaringologia
Clínicos
Cardiologia
Clínica geral
Obstétricos
Obstetrícia Cirúrgica
Obstetrícia Clínica

Qtd
SUS

Qtd
Não
SUS

20
8
4
8
17
17
19
9
10

7
3
3
1
2
1
1
3
3
-

Óbidos /PA

Juruti /PA

Qtd
Qtd
Não
SUS
SUS
Leitos Internação
12
18
12
13
5
23
2
17
23
2
17
12
8
12
5
3

Qtd
SUS

Parintins /AM

Qtd
Não
SUS

Qtd
SUS

Qtd
Não
SUS

1
1
5
5
-

30
20
4
6
34
34
39
13
26

-

Área de Estudo
(AE)
Qtd
Qtd
Não
SUS
SUS
80
53
8
19
91
91
78
39
39

8
4
3
1
9
1
8
3
3
-

2

Leito de internação hospitalar instalado em ambiente dotado de barreiras contra contaminação e destinados à internação de
pacientes suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis.
3
São leitos destinados à internação de pacientes graves ou de risco, que requerem atenção profissional especializada de forma
contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias aos diagnósticos e terapêutica.
4
Leito destinado a usuários em situação clínica de risco moderado, que requerem monitorização e cuidados semi-intensivos,
intermediários entre a unidade de internação e a unidade de terapia intensiva, necessitando de monitorização contínua durante as
24 (vinte e quatro) horas do dia, além de equipamentos e equipe multidisciplinar especializada.
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Oriximiná /PA
Leitos hospitalares

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Área de Estudo
(AE)
Qtd
Qtd
Não
SUS
SUS
70
3
70
3
3
1
2
-

Qtd
Qtd
Qtd
Qtd
Qtd
Não
Não
Não
SUS
SUS
SUS
SUS
SUS
Pediátricos
18
16
6
30
Pediatria Clínica
18
16
6
30
Pediatria Cirúrgica
Outras Especialidades
2
1
Psiquiatria
1
Crônicos
2
Leitos Complemetares
Unidade intermediária neonatal
12
12
Unidade isolamento
1
4
5
Total
74
15
64
2
51
6
150
339
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, janeiro de 2019.
Qtd
SUS

Qtd
Não
SUS
3
3
-

Qtd
SUS

23

Com relação a situação averiguada na ocasião da realização dos estudos ambientais em 2014, percebe-se que
houve uma redução no número de leitos hospitalares, que naquela época, era equivalente a 377 leitos
hospitalares. Essa queda aconteceu principalmente em funçao da extinção de 6 leitos de cuidados
intermediários neonatal na cidade der Parintins, 4 leitos cirúrgicos e 3 leitos de ortopediatriatraumatologia na
cidade de Oriximiná.
Os equipamentos médicos sob regime de Vigilância Sanitária compreendem todos os equipamentos de uso em
saúde com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente
para diagnóstico, terapia, reabilitação ou monitorização de seres humanos. Os equipamentos utilizados para
Quimioterapia e Radioterapia não estão elencados no rol de equipamentos do CNES.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil
(CNES, janeiro/2019), os municípios da AE contam com um total de 1.051 equipamentos médicos, dos quais,
36,34% são equipamentos de Infraestrutura; 33,01% equipamentos de odontologia; 16,65% são equipamentos
de manutenção da vida; 6,75% equipamentos de diagnóstico por imagem; 3,9% equipamentos por métodos
gráficos; 2,87% outros equipamentos e 0,76% equipamentos de Audiologia (Tabela 12).
Do total de equipamento de saúde identificados na AE, a maioria está localizada nas unidades de saúde de
Parintins (35,96%) e Oriximiná (27,30%).
Grupo de
Equipamento

Equipamentos de
Audiologia

Tabela 12 – Equipamentos de saúde
Oriximiná Óbidos
Tipo de Equipamento
/PA
/PA
Audiômetro de dois canais
1
Audiômetro de um canal
Cabine acústica
1
Campimetro
Emissões otoacusticas evocadas
1
transientes
Imitanciometro
1
Imitanciometro multifrequencial
1
-
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Juruti
/PA
1
1

Parintins
/AM
-

Área de
Estudo (AE)
1
1
1
1

-

-

1

-

-

1
1
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Grupo de
Equipamento

Equipamentos de
Diagnóstico por Imagem

Equipamentos de
Infraestrutura

Equipamentos de
Manutenção da Vida

Equipamentos de
Odontologia

Equipamentos por
Métodos Gráficos

Outros Equipamentos

Tipo de Equipamento
Potencial evocado auditivo de
tronco encefálico automático
Mamógrafo com estereotaxia
Processadora de filme exclusiva para
mamografia
Raio x até 100 ma
Raio x de 100 a 500 ma
Raio x dentário
Raio x mais de 500ma
Tomógrafo computadorizado
Ultrassom convencional
Ultrassom doppler colorido
Ultrassom ecografo
Controle ambiental/arcondicionado central
Grupo gerador
Usina de oxigênio
Berço aquecido
Bilirrubinometro
Bomba de infusão
Desfibrilador
Equipamento de fototerapia
Incubadora
Monitor de ECG
Monitor de pressão invasivo
Monitor de pressao nao-invasivo
Reanimador pulmonar/ambulatório
Respirador/ventilador
Amalgamador
Aparelho de profilaxia c/ jato de
bicarbonato
Caneta de alta rotação
Caneta de baixa rotação
Compressor odontológico
Equipo odontológico
Fotopolimerizador
Eletrocardiógrafo
Eletroencefalógrafo
Endoscópio das vias urinarias
Endoscópio digestivo
Equipamentos para optometria
Laparoscopio/vídeo
Microscópio cirúrgico
Oftalmoscopio
Aparelho de diatermia por
ultrassom/ondas curtas
Aparelho de eletroestimulação
Bomba de infusao de
hemoderivados
Equipamentos de aférese
Forno de bier
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Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/AM

Área de
Estudo (AE)

1

-

-

-

1

-

-

1

1

2

-

-

1

2

2
3
3
3
5
3

1
1
2
2
-

1
2
6
1
2
1
1

2
1
13
2
1
5
2
3

3
6
24
5
2
10
10
7

51
1
4
1
6
3
4
2
3
5

61
4
2
5
2
3
19
5
13
2

176

363

6
1
3
1
1
3
4
8
4
2
17
7
6

16
3
15
2
7
13
9
21
33
2
4
45
24
18

4
16
15
17
18
15
8
2
1
1

7

29

22
18
13
18
14
4
1
4
1
-

3
18
11
8
9
10
4
1
-

13
13
9
32
11
5
1
2
1
6
-

69
57
47
77
50
21
3
1
8
1
1
6
1

2

-

3

7

1

-

2
4

2

7

7

-

-

-

7

1
1

-

-

3

1
4

75
5
3
1
5
2
5
7
6
2
20
4
5
15
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Grupo de
Equipamento

Oriximiná Óbidos Juruti Parintins
Área de
/PA
/PA
/PA
/AM
Estudo (AE)
Total
287
150
236
378
1.051
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, janeiro de 2019.
Tipo de Equipamento

No que tange aos equipamentos de saúde, houve um crescimento na disponibilidade deste recurso na AE
quando comparado a situação verificada nos estudos ambientais realizados no ano de 2014/2015.
Em Parintins, a oferta de equipamento está concentrada especialmente nos equipamentos de infraestrutura
(41,48%); 24,07% equipamentos de odontologia (24,07%) e equipamentos de manutenção da vida (13,22%).
Comparativamente aos resultados apresentados nos estudos ambientais de 2014/2015, é possível verifica uma
redução nos equipamentos de diagnóstico por imagem, enquanto, Oriximiná concentra a maior parte dos
equipamentos de saúde nos grupos de equipamentos de odontologia (35,50%); equipamentos de infraestrutura
(27,87%) e equipamentos de manutenção da vida (19,16%).
Com relação aos recursos humanos, depreende-se das informações apresentadas na Tabela 13, que a AE conta
com 3.191 profissionais de saúdes nos diferentes níveis de qualificação e especialidades médicas.
Ao todo são 815 profissionais de saúde de nível superior na AE, dos quais 322 estão localizados no município de
Parintins, 252 em Oriximiná, 142 em Juruti e 99 em Óbidos. Entre as especialidades médicas destaca-se os
profissionais que atuam nas áreas de odontologia, enfermaria, clínica e cirurgia geral.
Os profissionais de nível técnico/auxiliar na AE totalizam 720, sendo mais significativo o número de os técnicos
em enfermagem (474) e auxiliares de enfermagem (155).
Atualmente existem 129 médicos nos municípios que compõem a AE, sendo que 71,31% encontram-se nos
municípios de Oriximiná e de Parintins. Do total de médicos com atuação na AE, 41,86% são médicos clínicos,
17,05% são médicos da estratégia de Saúde da Família e 10,07% cirurgião geral.
Comparativamente aos resultados apresentados no EIA protocolado em 2015, nota-se uma redução no
número de médicos existentes na AE, que naquele período era equivalente a 147 médicos.
Tabela 13 - Recursos humanos da área de saúde
Ocupação

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Área de Estudo
(AE)

6
20
8
11
30
83
20
4
8
25

17
30
17
58
94
228
50
13
23
47

Pessoal de Saúde - Nível Superior
Anestesista
Assistente social
Bioquímico/farmacêutico
Cirurgião geral
Clínico geral
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Gineco obstetra
Médico de família
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6
6
3
42
39
54
14
4
8
13

2
3
2
9
43
7
2
2
3

5
2
3
3
16
48
9
3
5
6
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Ocupação

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Nutricionista
Odontólogo
Pediatra
Psicólogo
Psiquiatra
Radiologista
Outras especialidades médicas
Outras ocupações de nível superior
relacionadas à saúde

7
19
12
9
2
11

10
6
3
1
1
2

2
14
1
5
2
16

6
48
7
10
1
6
22

Área de Estudo
(AE)
15
91
26
27
2
11
51

3

3

2

7

15

Pessoal de Saúde - Nível Técnico/Auxiliar
Auxiliar de enfermagem
Fiscal sanitário
Técnico de enfermagem
Técnico e auxiliar de laboratório
Técnico e auxiliar em saúde oral
Técnico e auxiliar em radiologia
médica

36
146
14
3

6
4
86
10
-

5
98
7
-

108
10
145
17

155
14
475
31
20

12

1

4

8

25

Pessoal de Saúde - Qualificação Elementar
Agente comunitário de saúde
Agente de saúde pública
Atendente de enfermagem/aux oper
serv div e assem

131
10

106
3

137
13

300
3

674
29

10

2

2

34

48

477
1.424

905
3.191

Outras Ocupações Nível Elementar em Saúde
Pessoal administrativo
Total

239
853

52
369

137
545

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, janeiro de 2019.

A quantidade de médico a cada grupo de 10 mil habitantes nos municípios da AE, de modo geral, está abaixo
dos indicadores estaduais, vez que as taxas estaduais (2018) são de 10,4 médicos para cada 10 mil habitantes no
Amazonas e de 8,19 médicos para cada 10 mil habitantes no Pará e, entre os municípios que compõem a AE, a
maior taxa é 6,79 médicos para cada 10 mil habitantes, resultado obtido pelo município de Oriximiná. O
município de Parintins possui a situação quanto a oferta de médico por habitantes, com taxa equivalente a 3,88
médicos para cada 10 mil habitantes (Tabela 14).
Em relação ao ano de 2010, apenas o município de Parintins apresentou queda na taxa de médicos por
habitantes, já o município de Juruti obteve maior crescimento na evolução do índice, seguido pelo município
de Oriximiná.
Tabela 14 – Taxa de médicos por 10 mil habitantes
Município
2010
Oriximiná /PA
4,47
Óbidos /PA
2,22
Juruti /PA
1,69
Parintins /AM
4,50

2018
6,79
3,46
4,04
3,88

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010 / População Estimada, 2018.
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A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo assistencial da Atenção Básica e busca promover a qualidade de
vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. Com atenção integral,
equânime e contínua, a ESF se fortalece como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
A ESF se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais em um território adstrito e desenvolve ações
de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades dessa população.
O estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) é composta por, no mínimo:
(I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro
generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes
comunitários de saúde.
Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou
especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. A equipe de Saúde Bucal é classificada
em três modalidades: I) Cirurgião-dentista / Auxiliar ou Técnico em Saúde Bucal; II) Cirurgião-dentista / Auxiliar
ou Técnico em Saúde Bucal / Técnico em Saúde Bucal; III) Unidade Odontológica Móvel.
A Tabela 15 apresenta as equipes de saúde presentes na AE, conforme o tipo de equipe. Verifica-se que todos
os municípios da AE contam com 84 equipes de saúde em atuação, sendo a maior concentração das equipes
nos municípios de Parintins (42,85%) e Oriximiná (22,61%).
O município de Oriximiná é o que possui as equipes mais estruturadas, com atendimento de saúde bucal, apoio
a família, agentes comunitários e de atenção básica à saúde indígena. Por outro lado, o município de Óbidos
apresenta recursos precários na ESF, sendo a maior parcela de equipes de agentes comunitários.

Tipo de equipe

Tabela 15 - Equipes de saúde
Oriximiná
Óbidos
/PA
/PA

Equipe de saúde da família
Equipe de saúde da família c/saúde bucal modalidade. I
Equipe de saúde da família c/saúde bucal modalidade. II
Equipe de agentes comunitários de saúde
Equipe do núcleo de apoio à saúde da família
Equipe de agentes comunitários de saúde bucal
Equipe multidisciplinar de atenção básica à saúde
indígena
Equipe de saúde da família ribeirinha
Equipe de atenção básica prisional. I
Total

Juruti
/PA

Parintins
/AM

Área de Estudo
(AE)

6
6
4
2
-

1
8
1
4

2
5
7
-

16
1
9
5
4
-

25
12
9
24
7
4

1

-

-

-

1

19

1
15

14

1
36

1
1
84

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, janeiro de 2019.

Os dados sobre mortalidade expressam a ocorrência e distribuição das causas de óbito de uma determinada
população. A mortalidade é um importante indicador de saúde e de desenvolvimento social, pois está vinculada
às condições socioeconómicas e sanitárias da população.
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Nesse sentido, a mortalidade infantil é um dos principais indicadores da qualidade de vida de uma população,
sendo afetada por diversos componentes, como saneamento básico, abastecimento alimentar, educação a
gestantes, entre outros. Segundo o Ministério da Saúde, costuma-se classificar o valor da taxa como alto (50 por
mil ou mais), médio (20 a 49), baixo (menos de 20) e muito baixo (menos de 10), parâmetros esses que
necessitam revisão periódica, em função de mudanças no perfil epidemiológico.
Os municípios da AE possuem média de mortalidade infantil, exceto Óbidos, que possui baixa mortalidade.A
taxa de mortalidade dos munícipios em estudo, variam entre 26,45 (Oriximiná) e 18,27 (Óbidos) óbitos a cada
mil nascidos Nota-se ainda que, entre 2010 e 2016, a taxa de mortalidade infantil variou bastante nos municípios
da AE, porém, em 2016, os municípios de Oriximiná e Parintins obtiveram um aumento da taxa e mortalidade
em relação ao ano de 2010, enquanto os municípios de Óbitos e Juruti, apresentaram uma redução da taxa de
mortalidade, como pode ser verificado na Figura 7.

Figura 7 - Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos.
Fonte: Portal ODS apud Ministério da Saúde-DATASSUS.

A mortalidade por grupos de causas mede a participação relativa dos principais grupos de causas de morte no
total de óbitos com causa definida (Tabela 16).
As cinco principais causas de óbitos na AE, são as doenças do aparelho circulatório (25,35%), neoplasias
(11,24%), causas externas de morbidade e mortalidade (10,90%)5, doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas (10,02%) e algumas afecções originadas no período perinatal (9,40%). Individualmente, os
municípios formadores AE apresentam padrão semelhante ao verificado para a AE.

5
Ocorrências e circunstâncias ambientais como a causa de lesões, envenenamento, agressões, acidentes e outros efeitos adversos, a
exemplo de operações de guerras ou complicações de assistência médica e cirúrgica.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 28

Tabela 16 – Mortalidade
Óbitos por Residência segundo Capítulo CID-10

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/AM

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
9
8
4
26
II. Neoplasias (tumores)
22
19
20
49
III. Doenças sangue órgãos hematopoéticos e alguns transtornos
1
2
imunitários
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
12
18
18
50
V. Transtornos mentais e comportamentais
15
3
VI. Doenças do sistema nervoso
4
3
1
8
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide
1
IX. Doenças do aparelho circulatório
41
44
42
121
X. Doenças do aparelho respiratório
24
9
12
27
XI. Doenças do aparelho digestivo
7
8
5
17
XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo
1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
8
2
11
XV. Gravidez parto e puerpério
1
1
1
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal
26
13
13
40
XVII. Malformação congênita deformidade e anomalias
3
1
1
5
cromossômicas
XVIII. Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e
42
10
8
7
laborat
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
16
27
64
XXI. Contatos com serviços de saúde
27
Total
227
168
156
427
Fonte: Ministério da Saúde/ SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, 2016.

Área de
Estudo
(AE)
47
110
3
98
18
16
1
248
72
37
1
21
3
92
10
67
107
27
978

A Tabela 17 apresenta as principais doenças na AE a partir do índice das ocorrências de morbidades hospitalares
do SUS por local de residência. Do total de 204 casos registrados na rede de saúde da AE, 48,3% correspondem
a doenças relacionadas à gravidez, parto e puerpério; 7,84% lesões envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas; 6,86% algumas doenças infecciosas e parasitárias; 6,86% doenças do aparelho
digestivo; 5,88% neoplasias; e 5,88% doenças do aparelho respiratório.
Vale destacar que a ocorrência de morbidades nos municípios da AE, apesar de mostrar perfil semelhante no
que diz respeitos as classificações das doenças mais recorrentes verificadas nos estudos ambientais de 2105,
pode-se verificar uma redução significativa no número de internações na AE, com uma queda de mais de 98%
no número de internações.
Tabela 17 - Morbidades hospitalares
Internações por Capítulo CID-10

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/AM

Área de
Estudo
(AE)

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
VI. Doenças do sistema nervoso
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho circulatório

4
2
1
2

1
2

6
1
9
1
3

4
1
2
2
1

14
5
12
2
1
8
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Internações por Capítulo CID-10
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério
XVII. Malformação congênita deformidade e anomalias
cromossômicas
XVIII. Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e
laborat
XIX. Lesões envenenamento e algumas out consequências causas
externas
Total

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/AM

Área de
Estudo
(AE)

1
1

1
1
1

6
12
2
1
6
90

3
2
2
2
6

11
14
4
2
8
98

1

3

-

1

5

-

-

4

-

4

3

-

7

6

16

15

9

148

32

204

Fonte: Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2019.

No que tange as doenças endêmicas, a análise dos dados dispostos na Tabela 18, aponta para baixa
susceptibilidade dos municípios da AE para doenças como malária e febre amarela, uma vez que não foram
registrados casos dessas enfermidades entre os anos de 2013 e 2017.
Entretanto, pode haver casos subnotificados, vez que ao longo da entevista realizada na Secretaria Municipal
de Saúde de Juruti, durante a campanha de campo em 2019, foi esclarecido que, em 2018, houve casos de febre
amarela e malária. Também foram idenficados casos de doeças de chagas e sarampo. Foi ressaltado a
necessidade de se investir na estrutura física: Centro de Zoonos e um espaço próprio para vigilância em saúde
no município de Juruti. Em entrevista junto a gestora da Pasta de Saúde de Óbidos, constatou-se a notificação
de casos de 06 casos de malária entre janeiro e fevereiro de 2019, os quais ainda precisam ser confirmados. A
gestora esclareceu que o período de maior transmissão da doença ocorre de dezembro a fevereiro (safra da
castanha). Em Juruti, houve um caso de febre amarela registrado em 2017, e no caso de malário hou registro
apenas de casos importados de outros municípios.
No caso da Leishmaniose, no entanto, os números são mais expressivos, sendo que em todos municípios da AE
é possível perceber um aumento dos casos registrados da doença no período em análise (2013 – 2017), com
destaque para Oriminiá, que registrou um crescimento de 29,26% no número de casos. Para esse recorte
temporal, todos os municípios registraram casos da doença em todos os anos.
A dengue também é uma doença recorrentes nos municípios da AE, entretanto, todos os municípios têm
reduzido os números de casos registrados, sobretudo o município de Óbidos.

Doenças endêmicas

Dengue

Tabela 18 Ocorrência de doenças, segundo agravos de notificação
Juruti
Oriximiná
Parintins /AM
Óbidos /PA
Ano
/PA
/PA
2013
390
43
368
21
2014
217
6
25
10
2015
45
11
0
523
2016
321
47
31
14
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Oriximiná
Juruti
Óbidos /PA
Parintins /AM
Área de Estudo (AE)
/PA
/PA
2017
34
3
18
24
79
2013
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
Febre Amarela
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
2013
82
42
13
11
148
2014
141
58
20
9
228
Leishmaniose Tegumentar
2015
77
25
24
13
139
Americana
2016
53
22
11
10
96
2017
106
88
20
15
229
2013
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
Malária
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net, 2019.
Doenças endêmicas

Ano

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São
transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativo, com
uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança
durante a gestação, o parto ou a amamentação.
A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição à expressão
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma
infecção, mesmo sem sinais e sintomas.
Na Área de Estudo, em 2017, foram identificados 38 casos de HIV/AIDS, 69 casos de sífilis e 14 casos de hepatite,
sendo apenas um do tipo hepatite A. Considerando o período entre os anos de 2013 a 2017, observa-se uma
diminuição na taxa de detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis nos municípios que compõem a AE
(Tabela 19).
Tabela 19 - Número de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites virais
Doenças
Ano Oriximiná /PA Óbidos /PA Juruti /PA Parintins /AM
Área de Estudo (AE)

HIV/AIDS

Sífilis

Hepatite A

2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2013

8
12
8
11
11
22
16
9
12
26
19
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14
9
8
15
12
5
5
5
14
18
13

3
2
9
9
4
12
1
1
3
9
-

12
18
11
9
11
6
5
8
3
16
1
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Doenças

Hepatite B

Ano

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Área de Estudo (AE)

2014
2015
2016
2017
2013

5
1
1
7

5
10
2
2

2
-

4
8
1
6

14
20
4
1
15

2014

3

2

3

8

16

2015

5

-

-

6

11

2016

4

1

1

7

13

2017

7

-

4

2

13

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, 2019.

Quando questionados sobre a capacidade dos municípios em atender a demanda local e sobre as
vulnerabilidades do setor de saúde, os gestores públicos dos municípios da AE, no geral, apresentaram queixas
sobre a infraestrutura disponível para o atendimento da população.
Em Oriximiná, a Secretaria de Saúde informou que o município possui atendimento de baixa e média
complexidade, sendo necessário fazer referência a outros municípios conforme pactuação para o
encaminhamento de pacientes de alta complexidade, além disso, a demanda local na Atençao Básica é superior
a capacidade instalada e há insuficiência de médicos. Também não existem centros especializados para o
atendimento as crianças, mulheres, pessoas em uso ausivo de álcool e outras drogras. Por fim, foram
menciodados o rebatimento no setor de saúde em função da ausência de saneamento básico na cidade.
Na cidade de Óbidos foi destacado que há demanda reprimida por serviços de saúde e que os casos de alta
complexidade são encamihados a outros municípios de referência. Há insuficiência de médicos, sendo que não
existe nunhum médico anestesista. A gestoa local esclarece que a falta de infrastrura do município faz com que
os médicos busquem outros lugares para vivier, fazendo com que sempre haja escassez de médicos na cidade.
Outra carência do setor de saúde refefer-se a ausência de leitos de UTI.
Em Juruti, o entrevistado afirmou que a cobertura de Atenção Básica atinge cerca de 42,6 %, havendo, portanto,
um número expressivo de comunidades descobertas por serviços de saúde gerando uma demanda reprimida
em relação ao acompanhamento nos diversos Programas de Saúde, sendo necessário na maioria das vezes o
deslocamento desses comunitários para atendimento na zona urbana. Em relação a Média Complexidade são
atendidas no município as especialidades de ginecologia e obstetrícia, anestesiologia e cirurgia geral, as demais
especialidades são encaminhadas via Tratamento Fora de Domicílio – TFD para a rede de referência. Em relação
a Vigilância em Saúde, o departamento enfrenta inúmeras dificuldades de ordem estrutural, uma vez que não
dispõe de sede própria para atendimento de suas demandas, estando instalado no prédio da Secretaria de
Saúde, cujo o mesmo não comporta mais seus serviços e nem seu quadro funcional. Este departamento não
dispõe de veículo próprio para atendimento das ações de rotina e emergenciais, necessitando na maioria das
vezes do apoio da atenção básica, acarretando entraves na execução das atividades voltadas para a prevenção
sobretudo no tocante as pesquisas entomológicas que requerem maior tempo de dedicação, dificultando assim
um controle mais efetivo no que tange aos agravos de importância para a saúde pública.
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Já no município de Parintins foi ressaltado o problema relacionado a demanda por serviços de saúde advinda
de outros municípios, tanto da Regiao de Saúde do Baixo Amazonas, quanto dos municípios circunvizinhos do
estado do Pará. Há também deficiência de equipamentos de suporte a vida e de Apoio Diagnóstico de imagens
e laboratoriais.
Ainda foi destacado que Parintins já dispõe de uma Unidade Básica Fluvial que deverá atender as comunidades
ribeirinhas, possivelmente a partir de julho de 2019, vez que está aberta a fase de licitação dos equipamentos
para a referida Unidade, que vai dispor de atendimento médico, odontológico, enfermagem, laboratório e RX.
E também de equipe multiprofissional nas áreas de farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social.
6.4.2.5

Educação

De acordo com os dados do Censo Escolar 2018, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), há 512 estabelecimentos de ensino da Educação Básica na Área de Estudo, sendo 25,58%
situados na área urbana e 74,41% na área rural como pode ser visto na Tabela 20. A maioria dos
estabelecimentos de ensino da AE situam-se nos municípios de Parintins (34,37%) e de Juruti (24,80%).
Em relação aos resultados apresentados no estudo ambiental protocolado em 2015, é possível verificar uma
queda de 40,39% no número de estabelecimentos de ensino na AE, sendo que centenas de escolas foram
fechadas, em especial, nos municípios de Parintins, Juruti e Óbidos.
A maior parte dos estabelecimentos de ensino da AE são vinculados a rede pública de ensino (96,28%) e
distribuídos nas esferas federal (0,39%), estadual (6,44%) e municipal (89,45%). A rede privada inclui apenas
3,71% do total de estabelecimentos de ensino da AE.
Tabela 20 - Número de estabelecimentos de ensino da Educação Básica, por localização e dependência administrativa
Urbana
Rural
Município
Total
Total Federal Estadual Municipal Privada Total Estadual Municipal
Oriximiná /PA

100

35

-

3

23

9

65

-

65

Óbidos /PA

109

20

1

2

15

2

89

-

89

Juruti /PA

127

22

-

4

16

2

105

1

104

Parintins /AM

176

54

1

19

28

6

122

4

118

Área de Estudo (AE)

512

131
2
28
82
19
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica, 2018.

381

5

376

Nota-se que na AE há mais de escolas com que oferecem as etapas de ensino fundamental (438) e ensino infantil
(345), sendo reduzido o número de estabelecimento com oferta de ensino médio (26) e educação profissional
(9), conforme demonstra a Tabela 21. Entretanto, para fins de análise das informações apresentadas na
supramencionada tabela, é valido esclarecer que o mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa
de ensino.

Município

Tabela 21 - Número de Estabelecimentos da Educação Básica, por Etapa de Ensino
Educação
Educação
Educação
Educação
Ensino
Ensino
Profissional
Profissional de Jovens e
Infantil
Fundamental
Médio
Técnica de
Formação Inicial
Adultos
Nível Médio
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Continuada
(FIC)

Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /PA
Área de Estudo (AE)

76
49
94
126
345

88
103
96
151
438

6
3
4
13
26

2
2
3
7

1
1
2

13
17
19
29
78

61
60
58
106
285

Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica, 2018.

Relativo as matrículas na educação básica, observa-se que há 92.784 alunos matriculados nos estabelecimentos
de ensino inseridos na AE (Tabela 22). Do total de matrículas, 96,26% são vinculadas a rede pública – sendo
67,62% da esfera municipal, 26,85% da esfera estadual e 1,79% da esfera federal – e 3,74% a rede privada. A maior
parte das matrículas da AE está associada a estabelecimentos de ensino situados na área urbana (64,59%).
A despeito da diminuição no número de estabelecimentos de ensino verifica para na AE, o número de alunos
de alunos matriculados não sofreu redução se comparado aos resultados obtidos em 2014, pelo contrário,
houve um acréscimo na ordem de 19,6% no número de matriculas efetuadas em 2018.
Dentre os municípios que compõem a AE, Parintins e Oriximiná são os que concentram o maior número de
matrículas, respectivamente 37,33% e 24,82% do total de matriculas da AE.
Considerando o total de matrículas da AE, 15,31% dos alunos são matriculados no ensino infantil; 60,91% dos
no ensino fundamental, outros 17,65% no ensino médio; 2,89% na educação profissional; 5,65% na educação de
jovens e adultos (EJA), e apenas 1,68% na educação especial.
Considerando os indicadores educacionais ora apresentados, nota-se que a o acesso a escolarização não
sustenta a permanência/continuidade de alunos nos ciclos finais da Educação Básica (ensino médio / educação
profissional), o que pode ser verificado pela incidência em relação à totalidade de estabelecimentos /matrículas
nessas etapas de ensino.
Etapa de
Ensino

Tabela 22 - Número de matrículas, por etapa de ensino, localização e dependência administrativa
Dependencia
Oriximiná Óbidos
Juruti
Parintins
Área de Estudo
Localização
Administrativa
/PA
/PA
/PA
/PA
(AE)

Creche

Urbana
Rural

Pré-Escola

Urbana
Rural

Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental

Urbana

Total

597

237

359

1.005

2.198

Municipal

578

208

337

952

2.075

Privada

19

29

22

53

123

Municipal

125

-

266

465

856

Total

1.483

903

1.002

2.346

5.734

Municipal

1.326

826

959

2.278

5.389

Privada

157

77

43

68

345

Municipal

818

588

1.162

1.321

3.889

Total

5.299

3.301

3.132

6.880

18.616

Estadual

-

-

257

2.870

3.127

Municipal

4.755

3.301

2.758

3.686

14.500
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Etapa de
Ensino

Localização

Rural

Urbana
Anos Finais
do Ensino
Fundamental
Rural

Ensino Médio

Urbana

Rural

Educação
Profissional

Urbana

Urbana
Educação de
Jovens e
Adultos
Rural

Educação
Especial Classes
Comuns

Urbana

Rural
Educação
Especial Classes
Exclusivas

Urbana

Dependencia
Administrativa

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/PA

Área de Estudo
(AE)

Privada

544

-

117

324

985

Total

3.113

3.341

3.648

3.887

13.990

Estadual

-

-

-

236

236

Municipal

3.113

3.341

3.648

3.651

13.754

Total

3.445

2.425

2.084

5.718

13.672

Estadual

-

-

827

4.265

5.092

Municipal

3.110

2.425

1.159

1.385

8.079

Privada

335

-

98

68

501

Total

2.145

2.107

2.873

3.175

10.300

Estadual

-

-

-

280

280

Municipal

2.145

2.107

2.873

2.895

10.020

Total

3.552

1.906

2.072

4.769

12.299

Federal

-

146

-

304

450

Estadual

3.381

1.760

2.007

4.465

11.613

Privada

171

-

65

-

236

Estadual

-

-

471

1.847

2.318

Total

789

551

22

1.033

2.395

Federal

-

493

-

625

1.118

Estadual

540

-

-

221

761

Privada

249

58

22

187

516

Total

1.123

544

918

1.046

3.631

Federal

-

26

-

64

90

Estadual

375

-

429

422

1.226

Municipal

557

397

489

418

1.861

Privada

191

121

-

142

454

Total

67

246

346

389

1.048

Estadual

-

-

-

12

12

Municipal

67

246

346

377

1.036

Total

424

194

173

372

1.163

Federal

-

2

-

5

7

Estadual

29

23

38

162

252

Municipal

374

169

122

193

858

Privada

21

-

13

12

46

Total

58

112

117

158

445

Estadual

-

-

1

18

1

Municipal

58

112

116

140

426

Privada

-

-

-

230

230
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Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica, 2018.

De acordo como os dados do Censo Educacional (2018), a AE possui 6.302 funções docentes distribuídas entre
as diferentes dependências administrativas e etapas de ensino da educação básica. Nota-se que a maior
concentração de docentes ocorre na etapa de ensino fundamental (41,01%). Porém, vale lembrar que um
mesmo professor pode atuar em mais de uma etapa de ensino.
Tabela 23 - Número de funções docentes, por etapa de ensino, localização e dependência administrativa
Etapa de
Rede
Oriximiná
Óbidos
Juruti
Parintins
Área de Estudo
Localização
Ensino
Administrativa
/PA
/PA
/PA
/PA
(AE)
Total Geral
Educação
Infantil

Urbana
Rural

153

90

100

207

550

Total

106

40

47

144

337

Municipal

89

37

40

135

301

Privada

17

3

7

9

36

Municipal

47

50

53

63

213

672

485

455

973

2.585

Total

321

182

167

512

1.182

Estadual

-

-

39

295

334

Municipal

257

182

120

183

742

Privada

68

-

17

43

128

Total

352

303

289

461

1.404

Estadual

-

-

-

47

47

Municipal

351

303

289

426

1.369

139

74

65

295

573

Total

139

74

46

229

488

Federal

-

27

-

40

67

Estadual

107

47

34

189

377

Privada

34

-

13

-

47

Estadual

-

-

19

66

85

Total

28

38

4

79

149

Federal

-

32

-

47

79

Estadual

21

-

-

27

48

Privada

7

6

4

5

22

101

113

111

120

445

Total

82

48

53

77

260

Federal

-

15

-

15

30

Estadual

35

-

23

25

83

Municipal

53

24

31

30

137

Privada

3

12

-

8

23

Total

19

65

59

43

186

Estadual

-

-

-

18

18

Municipal

19

65

59

25

168

Total Geral

Urbana
Ensino
Fundamental

Rural

Total Geral

Ensino Médio

Urbana

Rural

Educação
Profissional

Urbana

Total Geral

Educaçao de
Jovesn e
Adultos

Urbana

Rural
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Etapa de
Ensino

Localização

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA

Juruti
/PA

Parintins
/PA

Área de Estudo
(AE)

401

380

352

834

1.967

Total

328

203

183

578

1.292

Federal

-

9

-

36

45

Estadual

75

47

57

355

534

Municipal

253

162

118

186

719

Privada

43

-

18

18

79

Total

73

177

170

256

676

Estadual

-

-

2

55

57

Municipal

73

177

168

205

623

Privada

-

-

-

33

33

Rede
Administrativa

Total Geral

Educação
Especial Classes
Comuns

Urbana

Rural
Educação
Especial Classes
Exclusivas

Urbana

Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica, 2018.

A taxa de analfabetismo mostra a relação de pessoas que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete
simples, no idioma que conhecem, e possibilita dimensionar a situação de desenvolvimento socioeconômico
de um grupo social em seu aspecto educacional.
A partir dos dados apresentados na Tabela 24, pode-se perceber que entre os anos de 2000 e 2010, todos os
municípios da AE registraram queda na taxa de analfabetismo em todos os grupos etários analisados. Nota-se
que, em 2010, entre as pessoas de 11 até 29 anos de idade residentes nos municípios ora em análise,
apresentaram taxa de analfabetismo inferior à meta do Programa Nacional de Educação, (PNE), cujo objetivo
era alcançar uma taxa de 6,5% em 2015. Esses valores apontam para um perfil dos analfabetos formado
majoritariamente por adultos que, quando eram jovens, não tiveram acesso à escola.
Tabela 24 - Taxa de analfabetismo
Faixa etária
Município
Oriximiná/ PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

11 a 14 anos

15 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 29 anos

25 anos ou mais

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

7,93
8,68
9,22
3,6

5,66
7,23
4,71
3,23

4,87
4,97
4,26
2,45

3,23
3,59
2,35
1,94

5,58
6,84
4,87
3,0

4,0
4,5
2,27
1,72

8,03
9,45
8,22
3,14

5,24
6,46
3,29
2,15

20,54
20,45
21,34
13,49

14,92
16,16
12,33
8,08

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010.

Com relação ao nível de escolaridade da população residente nos municípios da AE, observa-se que um número
considerável de crianças e jovens não permanecem nas escolas tempo suficiente para concluir o ensino básico,
seja na etapa de ensino fundamental ou ensino médio, como pode ser visto nos dados apresentados na Tabela
25.
Tal situação é preocupante, pois a incapacidade de garantir níveis básicos de aprendizado é fator relevante para
manutenção das desigualdades sociais, haja vista que diversos estudos consideram que o baixo nível de
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escolaridade tem relação direta com as situações de pobreza e criminalidade, além da dificuldade para
conseguir emprego.
Tabela 25 - Escolaridade
Indicadores

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

32,44
59,96
33,05
16,62
24,78
19,71
3,08

55,46
71,57
47,43
35,83
39,99
31,45
7,24

% de 15 a 17 anos com fundamental
41,08
45,73
% de 18 a 24 anos com fundamental
57,65
57,08
% de 25 anos ou mais com fundamental
37,34
29,86
% de 18 a 20 anos com médio
20,63
21,22
% de 18 a 24 anos com médio
25,31
25,62
% de 25 anos ou mais com médio
25,06
17,94
% de 25 anos ou mais com superior
4,67
1,99
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica, 2018.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) funciona como um indicador nacional que possibilita
o monitoramento da qualidade da Educação, calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento
escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A Prova Brasil e o SAEB são aplicados a cada dois anos no último
ano das séries iniciais e finais do ensino fundamental, podendo a pontuação variar de 0 a 10.
O Ideb é a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) para a educação básica, que tem estabelecido, como meta, que em 2022 o Ideb do Brasil seja
6,0 – média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos.
No geral, considerando o desempenho do Ideb nos municípios que compõem a Área de Estudo, todos
obtiveram crescimento no índice entre os anos de 2013 e 2017, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finas.
Entretanto, nenhum registrou nota igual ou acima de 6,0 (Tabela 26).
No ano de 2017, Óbidos ocupava a 3.997ª posição, entre os 5.570 municípios do Brasil, quando avaliados os
alunos dos anos iniciais, e na 4.354ª, no caso dos alunos dos anos finais. Quando analisada a sua posição entre os
144 municípios paraenses, Óbidos está na 19ª posição nos anos iniciais e na 42ª, nos anos finais.
O município de Oriximiná também estava na 3.997ª posição entre os municípios brasileiros, considerando os
alunos dos anos iniciais, mas, no caso dos alunos dos anos finais, sua posição foi 3.402ª. Quanto sua classificação
entre os municípios do seu estado, Oriximiná está na 19ª posição nos anos iniciais e na 11ª, nos anos finais.
Juruti ocupava a 4.130ª posição no ranking nacional, quando avaliados os alunos dos anos iniciais, e na 3.402ª,
no caso dos alunos dos anos finais. No ranking estadual sua posição nos anos iniciais foi 30ª, enquanto nos anos
finais ficou com a 11ª colocação.
Dos municípios da AE, Parintins foi o que obteve o melhor desempenho do Ideb, ocupando a 2.491ª posição no
ranking nacional entre os alunos dos anos iniciais, e na 1.954ª, no caso dos alunos dos anos finais. Quando
analisada a sua posição entre os 62 municípios de seu estado, Parintins está na 3ª posição nos anos iniciais e na
5ª, nos anos finais.
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Município
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

Tabela 26 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Anos iniciais
2013
2015
2017
2013
3,6
4,1
4,8
3,9
4,2
4,5
4,8
3,7
4,2
4,7
4,7
3,5
5,1
5,4
5,8
4,3
Fonte: Ministério da Educação – IDEB.

Anos finais
2015
3,9
3,4
3,8
4,6

2017
4,1
3,6
4,1
4,7

A oferta de ensino e formação de natureza acadêmica e profissionalizante estão disponíveis nos municípios por
meio de universidades e institutos politécnicos e escolas superiores.
A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) foi criada pela Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009. Sua
criação faz parte do programa de expansão das universidades federais e é fruto de um acordo de cooperação
técnica firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). A UFOPA
surgiu da incorporação do Campus de Santarém da UFPA e da Unidade Descentralizada Tapajós da
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), as quais mantinham atividades na região Oeste paraense.
Logo depois, foi-se assimilado também outras unidades da UFPA e da UFRA para a formação dos campus de
Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.
No campus de Oriximiná, são disponibilizados os cursos de Ciências biológicas e Sistema de Informação; o
campus de Óbidos oferce somente o curso de Pedegogia e o campus de Juruti oferta os cursos de Agronomia e
Engenharia de minas. Existe também o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(PARFOR), que é uma ação da Capes que visa induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de
qualidade, para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública de educação
básica e que não possuem a formação específica na área em que atuam em sala de aula. A UFOPA oferta cerca
de 5 tipos de formação, que são letras em português e inglês, licenciatura integrada em biologia e química,
licenciatura integrada em história e geografia, licenciatura integrada em matemática e física e pedagogia.
No município de Parintins foram localizadas 3 unidades com oferta de ensino superior e profissionalizante:
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade do Estado de Amazonas (UEA) e Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).
A Universidade Federal do Amazonas foi criada em 1962, como fundação de direito público e em 2002 recebeu
a denominação de Universidade Federal do Amazonas (UFAM) por disposição da Lei nº. 10.468, de 20 de junho
de 2002. Com objetivo de ampliar sua atuação para outros municípios do Amazonas, a UFAM criou novos
campus, sendo o de Parintins instalado em 2007. Atualmente, o campus oferta os cursos de Administração,
Artes plásticas, Comunicação social/jornalismo, Educação física, Pedagogia, Serviço social e Zootecnia.
A Universidade do Estado de Amazonas (UEA) foi criada em 2001 e, em sua estrutura estão cinco Unidades
Acadêmicas na capital (Escolas Superiores); seis Centros de Estudos Superiores e 12 Núcleos de Ensino Superior
no interior do estado. No campus de Parintins, estão disponíveis os cursos de Ciências Biológicas, Geografia,
Letras em língua portuguesa e Matemática.
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) é uma Instituição Pública Indireta,
integrante da Rede Federal de Ensino e vinculada ao Ministério da Educação. Em Parintins, teve seu
funcionamento autorizado no ano de 2010. No IFAM são ofertadas 3 modalidades de ensino, sendo elas a
educação profissional técnica de nível nédio na forma integrada, a educação profissional técnica de nível médio
na forma subsequente e a educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente na modalidade
educação a distância.
A educação profissional técnica de nível nédio na forma integrada significa que o curso garante a formação de
nível médio e técnica profissional e tem como opções os cursos de Administração, Agropecuária e Informática.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Óbidos – iniciou suas atividades em
setembro de 2013. O Instituto oferece cursos técnicos, cursos de nível Integrado (Ensino Médio e Técnico) e
cursos de Nível Superior.
Os estabelecimentos de ensino superior presentes na AE do empreendimento são ilustrados nas Figura 8 a
Figura 13.
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Figura 8 – Campus do IFPA em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 9 – Campus da UFOPA em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 10 – Campus da UEA em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 11 - Campus da UFA em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 12 - Campus do IFAM em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 13 – UFAM em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.

A educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente é oferecida a quem já tenha concluído o
ensino médio. Sua forma subsequente significa que o curso garante formação técnica profissional e confere ao
aluno o diploma de técnico de nível médio. Os cursos disponíveis nesse módulo são de Administração,
Informática, Meio ambiente e Recursos pesqueiros.
Já a educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente na modalidade educação a distância é
uma opção que permite com que o aluno possa ter sua formação técnica profissional a distância, sendo que
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20% das aulas são presenciais e os 80% a distância, por meio de plataformas tecnológicas. Os cursos ofertados
são Agente comunitário de saúde, Eventos e Redes de computadores.
Vale ainda destacar a oferta de educação na modalidade a distancia (EAD) e curso técnicos, dado a atuçao das
seguintes instituições nos municípios da AE: Centro Universitário São Lucas (UNISL), Universidade Paulista
(UNIP), Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) – somente em Óbidos e em Parintins - e Centro
Universitário SENAC – em Parintins.
O centro Universitário São Lucas (UNISL) oferta mais de 10 tipos de cursos a distância, como por exemplo,
Administração, Ciências contábeis, Engenharia de produção, Pedagogia Educação física etc.
A Universidade Paulista (UNIP) tem uma maior oferta de cursos de graduação (18), além de oferecer a
graduação a distância no ensino técnico. A UNIP também oferece cursos superiores de tecnologia, tendo como
diferencial a graduação em menor tempo, onde são ofertados 19 tipos de cursos em tecnólogo, como por
exemplo, Análise e desenvolvimento de sistema, Gestão ambiental, Gestão hospitalar, Gestão pública, logística,
Segurança no trabalho, entre outros. A Universidade Paulista também oferta cursos em pós-graduação a
distância, dividindo-os em 8 tipos de área de atuação: Administração e negócios, Ciências da saúde, Ciência
jurídicas, Ciências multiprofissionais, Comunicação, Educação, Psicologia e Tecnologia da informação.
O Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR), oferta uma variedade de cursos no ensino superior, tendo
também a possibilidade de realizar a formação superior de tecnologia. São disponíveis mais de 27 cursos no
ensino superior tradicional e 18 cursos para formação no superior de tecnologia. Tanto no polo de Óbidos
quanto no polo de Parintins, o Centro Universitário Claretiano disponibiliza os mesmos cursos na graduação
superior tradicional quanto na graduação superior de tecnologia. O CEUCLAR tem uma grande demanda de
cursos para pós-graduação a distância, separando-os em 6 áreas: Educação, Humanidade e artes, Ciências
sociais, Negócios e direito, Ciências, Matemática e computação, Saúde e bem-estar-social, Engenharia,
Produção e construção.
O Centro Universitário SENAC oferece as opções de ingressar em cursos técnicos, graduação e pós-graduação.
Dentre os cursos técnicos oferecidos, destaca-se as áreas de design de interiores, programação de jogos digitais
e recursos humanos. Na graduação, são ofertados 13 cursos, sendo divididos em 2 cursos de bacharelado
(Administração e Ciências contábeis), 1 curso de licenciatura (1 pedagogia) e outros 10 cursos de tecnólogo,
(Comércio exterior, Gestão ambiental, Gestão de recursos humanos, Gestão pública, Logística, entre outros).
Há ainda cerca de 30 tipos de curso de pós-graduação nas áreas de Arte-educação, Comunicação empresarial,
Design instrucional, Educação infantil, Gestão de pessoa, Gestão de saúde, Gestão do varejo, Gestão empresarial,
Logística empresarial, Nutrição clínica, Segurança de informação, Tecnologias e inovação na web etc).
6.4.2.6

Transporte

O sistema de transporte dos municípios que integram a AE do empreendimento comporta rodovias, hidrovia,
ferrovia e aeroportos, como pode ser visto no Mapa 1. As cidades da AE apresentam situações típicas do
transporte nas cidades do Baixo Amazonas, com o predomínio do transporte hidroviário e do transporte
individual.
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O acesso à Oriximiná e Óbidos acontece por meio de via aérea (vôos privados); via fluvial, através de lanchas e
barcos e, ainda, por balsa, com travessia hidroviária a partir de Santarém, seguido de rodovia (PA-254) até a sede
do município.
A cidade de Parintins está localizada a 369 quilômetros de Manaus, numa região com considerável número de
lagos e ilhas, sendo que a sede do município fica na ilha Tupinambarana, que tem seu o acesso realizado por via
fluvial ou aérea. Do mesmo modo, para acessar o município de Juruti existem rotas aéreas, por meio de voos
fretados ou para os aeroportos de Santarém ou Parintins, seguido de viagem de barco.
Em geral, em todas as cidades da AE, o transporte público carece de regulamentação e de planos
complementares para efetivamente funcionar. A exploração dos transportes é precária, mediante autorizações
do executivo, para fins específicos, sendo que a maioria das viagens é feita por transporte informal.
No caso do transporte individual, com exceção do mototáxi, que existe em todas as cidades, tem-se geralmente,
o automóvel, a moto e a bicicleta como os modos mais utilizados.
O barco é o transporte motorizado mais utilizados para viagens entre as áreas urbanas e rurais, explorado por
autônomos ou empresas sem qualquer regulação, sendo que apenas algumas linhas são reguladas pela Agência
Estadual de Regulação do Estado do Pará ou mesmo pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário. A
despeito do barco se manter na preferência de utilização, é reconhecido pela população como um modo de
transporte inseguro e sem conforto, tanto no que diz respeito à embarcação quanto à infraestrutura nos
terminais hidroviários na região. Além disso, o alto custo para se locomover utilizando esse meio de transporte
torna-se um fator de limitação da locomoção da população ribeirinha.
Como em uma reação em cadeia, a limitação da locomoção dos moradores se reflete em praticamente todas
as atividades cotidianas dos habitantes da floresta. No campo da educação, mesmo com o gradativo aumento
do transporte escolar cedido pelo Estado, a carência existente priva muitos alunos do direito fundamental de
estudar. Além disso, o transporte se reflete também na falta de professores, interferindo na qualidade da
educação nas escolas da região. Dificilmente professores que vêm da cidade conseguem se adaptar e fixar
residência nas áreas rurais. O estado inadequado na conservação das rodovias, também provoca impactos
socioambientais (maior risco de acidentes, externalidades negativas resultantes da elevada emissão de CO2,
número de vítimas fatais etc).
A saúde é o setor em que a precariedade no transporte também é muito “sentida”. A dificuldade de locomoção,
em casos de urgência ou mesmo a incapacidade de os moradores acessarem o sistema público de saúde
cotidianamente, interfere, sem dúvida alguma, nos indicadores de saúde pública da região.
Por fim, no campo da geração de renda, o transporte mostra outra face cruel: a dependência dos ribeirinhos e
das populações rurais, em geral, em relação aos atravessadores, assim como as dificuldades cotidianas para se
produzir, armazenar e escoar a produção. A dificuldade de deslocamento dos moradores das comunidades e
de suas mercadorias para as cidades só teria solução com a chegada de barcos, de forma permanente e a um
preço justo, com a melhoria das estradas já existentes até as cidades e com a implantação de uma linha regular
de transporte público.
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Há ainda outros prejuízos gerados no setor econômico (aumento dos preços no transporte de cargas devido o
maior consumo de combustível, tempo de viagem, gasto com manutenção do veículo, constantes interrupções
do tráfego devido a veículos danificados e/ou acidentes, diminuição na competitividade dos produtos, danos
provocados nas cargas etc).
6.4.2.6.1 Rodoviário
A malha rodoviária da Área de Estudo basicamente por rodovias estaduais e municipais, sendo que o transporte
terrestre da região é propício para locomoção entre as sedes municipais que fazem limite territorial e também
para ligar comunidades rurais às sedes dos municípios. As principais rodovias que integram a rede rodoviária
dos municípios interceptados pelo traçado da LT são apresentadas na Tabela 27 e Mapa 1.
Tabela 27 - Principais rodovias inseridas na Área de Estudo
Nome
Município
Situação física da via*
Extensão da via no município
Federal
BR-163
Oriximiná
Leito Natural
53,57
BR-163
Oriximiná
Implantada
226,38
BR-163
Oriximiná
Planejada
253,92
BR-163
Óbidos
Planejada
30,78
BR-210
Oriximiná
Implantada
181,22
BR-210
Oriximiná
Planejada
66,10
Estadual
PA-192
Juruti
Planejada
53,49
PA-192
Juruti
Pavimentada
35,42
PA-254
Oriximiná
Implantada
43,71
PA-254
Oriximiná
Planejada
80,95
PA-254
Óbidos
Implantada
70,41
PA-257
Juruti
Pavimentada
17,54
PA-257
Juruti
Implantada
31,45
PA-260
Juruti
Planejada
47,75
PA-429
Óbidos
Implantada
46,84
PA-437
Óbidos
Implantada
14,17
PA-439
Oriximiná
Pavimentada
6,27
PA-439
Oriximiná
Implantada
19,38
Fonte: DNIT - Setor de Geotecnologias aplicadas, 2018 / IBGE Geociências, 20176.
Nota:* Planejada: Rodovia que consta de um planejamento e cuja construção se acha em perspectiva / Leito natural: Rodovia
construída em primeira abertura, em terreno natural, sem atendimento às normas, podendo eventualmente receber revestimento
primário. / Implantada: Rodovias construídas de acordo com as normas rodoviárias de projeto geométrico e que se enquadram em
determinada classe estabelecida pelo DNIT. Apresentam superfície de rolamento sem pavimentação / Pavimentada: Rodovias
implantadas que apresentam sua superfície com pavimento asfáltico, de concreto cimento ou de alvenaria poliédrica.

A PA-439 possui cerca de 25 km de extensão, sendo que o trecho que interliga a cidade de Oriximiná ao
Aeroporto Brigadeiro Cantídio B. Guimarães mede aproximadamente 6 km e apresenta asfaltamento em bom
estado de conservação.

6

DNITGeo (mapas online e Mapa Modal 2018), disponível em: http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo e
http://servicos.dnit.gov.br/dnitcloud/index.php/s/oTpPRmYs5AAdiNr / IBGE Geociências (2017, escala 250.000), disponível em:
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm.
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A Rodovia PA-254/BR-163 interliga Oriximiná, a partir do trecho final da PA-439, ao município de Óbidos, até
o entroncamento situado a cerca de 12 km da cidade, que interliga Óbidos aos municípios vizinhos de Curuá e
Alenquer. A PA-254 não possui asfaltamento, apresentando trechos muito ruins, com grandes areais,
dificultando o trânsito de carros de passeio, sobretudo na época das chuvas, quando a estrada fica intransitável
até mesmo para carros tracionados, dificultando muito as relações de troca e os fluxos de bens e mercadorias
entre as duas cidades.
Dentre os principais problemas relatados pelos gestores municipais de Oriximiná, ao longo das entrevistas
realizadas em 2019, foram citados os relacionados ao estado de conservação da estrada que interliga as cidades
de Oriximiná e Óbidos, e que serve como principal eixo viário para escoamento das produções rurais das áreas
de planalto. Os interlocutores esclareceram que os caminhões das madeireiras têm contribuído muito para a
pioria das estradas e ramais rurais, sobretudo no período chuvoso (inverno amazônico), danificando também
as pontes de madeira construídas na época da instalação do Linhão de Tucuruí. São veículos muito pesados
(carretas de até 70 toneladas) circulando nessas vias, inclusive nas ruas da cidade, o que causa
descontentamento geral. Na Câmara Municipal de Vereadores de Oriximiná, está sendo votado um projeto de
lei que prevê uma espécie de “seguro defeso das estradas”, para que, na época das chuvas, seja impedida a
circulação dos caminhões das madeireiras nessas estradas. A gestão das estradas é federal (ausente), o ônus é
municipal. Durante a pesquisa de campo, foram observados muitos caminhões circulando à noite. Segundo os
gestores municipais, os caminhoneiros priorizam circular à noite para fugir da fiscalização.
Próximo à Subestação Oriximiná (a ser ampliada), há uma bifurcação na PA-254, local onde se inicia a Estrada
do BEC, construída em 1981, durante o Regime Militar, pelo Batalhão de Engenharia de Construção do Exército.
À época, a estrada havia sido projetada para interligar Almeirim a Manaus, passando por Cachoeira Porteira,
configurando um traçado que ficou conhecido como Perimetral Norte. No entanto, foram construídos apenas
55 km de estrada, até as margens do rio Cuminá, afluente do rio Trombetas. Ao longo da estrada, formaram-se
assentamentos rurais, em áreas de planalto (terra firme). Atualmente, a estrata econta-se com estado de
conservação ruim, inclusive, no período pós carnaval (2019) houveram protestos por parte da população local,
que fechou a estrada em protesto devido as péssimas condições de trafegabilidade e, no mês de março, seria a
vez da população do Repartimento fazer uma manifestação contra o estado de deterioração/degradação da
estrada.
O trecho final da estrada que acessa Óbidos, com 12 km de extensão, possui asfaltamento em estado ruim de
conservação. Trata-se da rodovia PA-437, que também acessa o aeroporto de Óbidos.
Na área rural de Óbidos, assim como em Oriximiná, há inúmeros ramais, como são chamadas as estradas vicinais
(Figura 38), não pavimentadas, que acessam as sedes de fazendas, sítios, chácaras e lotes produtivos da
população rural assentada. Em geral, as condições de trafegabilidade nesses ramais são muito ruins, sendo
acessados somente por carros tracionados ou motocicletas.
Inclusive, durante as entrevistas realizadas em 2019, os gestores municipais de Óbidos destacaram a questão
das péssimas condições de trafegabilidade das estradas e ramais rurais, que prejudica muito a circulação da
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população entre a cidade de Óbidos e as áreas rurais e a cidade de Oriximiná, e também o escoamento das
produções rurais, foi citada como um fator limitante ao desenvolvimento regional.
Outro assunto que foi recorrente nas falas dos gestores públicos e da população rural de Óbidos foi a “ponte do
Bolsonaro”. Mencionaram também outros projetos que há décadas estavam engavetados e agora entraram na
pauta do Governo Federal, como a estrada que ligará Santarém ao Suriname, passando por Óbidos, através da
futura ponte sobre o rio Amazonas, a hidrelétrica de Cachoeira Porteira, no Alto Rio Trombetas, e a interligação
do Estado de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, através da implantação do Linhão de Manaus a Boa Vista.
O município de Oriximiná encontra-se também interligado ao município de Terra Santa por estrada não
pavimentada, a partir do distrito de Porto Trombetas, que atravessa a área da Floresta Nacional (FLONA)
Saracá-Taquera, e se encontra com a rodovia intermunicipal PA-254.
Em Porto Trombetas, todas as vias públicas e a estrada, com 28 km de extensão, que liga a vila residencial às
áreas de mina, são pavimentadas. Há também alguns acessos a igarapés por estradas de terra.
A malha rodoviária municipal de Juruti é composta pelas rodovias PA-192, PA-260 e PA-257, que apresentam
características diferenciadas no que tange ao atual estado de conservação.
Os quilometros iniciais da PA-257, que se refere ao trecho que liga a cidade de Juruti à mina da ALCOA, é de
responsabilidade compartilhada entre a empresa e a Prefeitura Municipal. Trata-se de um trecho pavimentado,
que apresenta bom estado de conservação. No outro trecho da rodovia, que interliga Juruti a Santarém,
conhecida com Translago, com extensão aproximada de 145 km, a responsabilidade de manutenção é do
Estado do Pará, que recentemente foi recuperado e está em boas condições de trafegabilidade.
A Rodovia Estadual PA-192 é uma estrada importante, pois interliga grandes depósitos minerais (Mina de
Bauxita de Juruti) a áreas portuárias do rio amazonas, apesar da importância, somente cerca de 35 km estão em
operação (totalidade em Juruti), sendo o restante da rodovia trechos planejados. Está localizada na Região do
Baixo Amazonas do estado do Pará, atendendo, aos municípios de Juruti, Santarém, Aveiro e Itaituba.
A estrada apresenta péssimas condições de trafegabilidade. Em alguns trechos, o tráfego de veículos é perigoso,
em função de pontes rústicas, em travessias arriscadas sobre igarapés, na densa floresta. A estrada possui uma
extensão de aproximadamente 200 km, passando pelo território municipal de Aveiro. Existe uma expectativa
de que a estrada seja totalmente construída, facilitando o escoamento da produção dos municípios paraenses,
tais como farinha de mandioca, banana, milho, mamão, tomate, limão, cimento, entre outros produtos, para o
Estado do Amazonas.
Ao longo da campanha de campo de 2019, os gestores municipais de Jurui esclareceram que, no geral, as
condições das estradas e ramais rurais atuam como entraves ao escoamento das produções rurais, à circulação
de moradores e ao efetivo serviço de transporte escolar. Há muita dificuldade no acesso à educação, uma vez
que o Ensino Médio é ofertado na área urbana, na cidade de Juruti. No período chuvoso, fica muito difícil acessar
a cidade, ocasionando a perda de aulas.
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A partir da mina da ALCOA, em Juruti, há um ramal, estrada não pavimentada, que segue em direção à Parintins,
mais precisamente, rumo à Vila Amazônia. São cerca de 60 km de trechos intransitáveis, na época das chuvas,
incluindo travessias de igarapés e rios, em balsas precárias, incorrendo em riscos nesse deslocamento terrestre.
Na época seca, as estradas apresentam bolsões de areia, que podem ser ultrapassados com carros tracionados.
A estrada, conhecida como Estrada da Vila Amazônia, acessa as regiões da Valéria, Marituba, Laguinho, entre
outras, compostas por inúmeras comunidades de planalto e de várzea. A partir da região do Laguinho,
melhoram sensivelmente as condições de trafegabilidade do ramal, com trechos bem piçarrados até alcançar a
Vila Amazônia, área urbanizada pertencente ao município de Parintins, que conta com as ruas asfaltadas em
estado de conservação razoável.
De Vila Amazônia, é preciso realizar uma travessia de balsa (ferry boat) (Figura 42), pelo Paraná do Ramos e rio
Amazonas, para alcançar a cidade de Parintins, situada na outra margem do referido Paraná.
A cidade de Parintins não possui ligação por estradas a outro município. Há algumas estradas pavimentadas, e
que apresentam bom estado de conservação, que acessam áreas rurais e periféricas, as comunidades do Aninga,
Parananema e Macurany. Para acessar a região onde será instalada a Subestação Parintins, justamente na área
da Comunidade Macurany, é preciso percorrer a Estrada do Macurany ou Estrada do Contorno, que, como diz
o nome, percorre toda a periferia urbana de Parintins, acessando o Aeroporto Furtado Belém e a área dos
Conjuntos Residenciais Vila Cristina e Parintins.
A partir dos dados dispostos na Tabela 28 demonstram o grande peso dos meios de transporte individuais para
a população dos municípios da AII. Dos 38.576 veículos na Área de Estudo, 73,93% são motocicletas, (55,67%)
automóveis (12,09%), e caminhonetes (6,18%).
Tipo de Frota
Automóvel
Caminhão
Caminhão trator
Caminhonete
Camioneta
Ciclomotor
Micro-ônibus
Motocicleta
Motoneta
Ônibus
Reboque
Semirreboque
Trator rodas
Triciclo
Utilitário

Tabela 28 - Frota de veículos, por tipo
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
Área de Estudo (AE)
1.894
938
338
1.497
4.667
365
223
107
167
862
6
1
3
2
12
917
746
260
463
2.386
135
77
34
99
345
9
14
1
14
38
15
9
12
8
44
5.985
4.392
1.880
9.220
21.477
853
579
286
6.534
8.252
47
75
38
29
189
12
10
13
2
37
12
2
2
6
22
0
0
2
0
2
7
18
4
87
116
44
42
28
13
127
Fonte: DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, janeiro de 2019.

Cabe mencionar que apenas na cidade de Parintins o trânsito é municipalizado, sendo gerenciado pela Empresa
Municipal de Trânsito e Transporte de Parintins.
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Importa destacar os pontos de execução de travessias pela rede de distribuição sob rodovias. Considerando o
traçado planejado para a LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas, identificou-se interferência
em 03 (três) locais, totalizando uma sobreposição de 1,4 ha com a faixa de domínio da PA-254, que possui
tamanho de 30 m para cada lado do eixo (Resolução da Secretaria de Estado de Transportes do Pará- Setran/PA
nº 001/97), conforme apresentado na Figura 14.
As coordenadas dos pontos interceptados são o Ponto 01 (X 643341E, Y 9824793S), Ponto 2 (X 648597E, Y
9823135S) e Ponto 3 (X 650355E, Y 9822309S) (coordenadas planas, Zona 21M, Datum Sirgas2000), sendo a
numeração apresentada rumo ao sentido vante da Linha de Transmissão 230 kV – Oriximiná – Juruti – Parintins
em estudo.

Figura 14 - Interferência da LT sob a rodovia PA-254.
Fonte: Ambientare, 2019.

A LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins ainda possui interferência de 0,3 ha com a faixa de domínio da PA257, que possui tamanho de 30 m para cada lado do eixo (Resolução da Setran/PA nº 001/97), conforme
demonstra a Figura 15. A coordenada do ponto interceptado é X 604661 e Y 9750055 (coordenadas planas,
Zona 21M, Datum Sirgas2000).
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Figura 15 - Interferência da LT sob a rodovia PA-257.
Fonte: Ambientare, 2019.

6.4.2.6.2 Aquaviário
O principal acesso aos municípios de Oriximiná, Óbidos, Juruti e Parintins é realizado pelo rio Amazonas e seu
afluente, o rio Trombetas, no caso de Oriximiná. O transporte fluvial é responsável pela maior parte do
deslocamento de pessoas e mercadorias. As cidades de Óbidos, Juruti e Parintins estão situadas na rota de
barcos que se deslocam entre as cidades de Belém, Santarém e Manaus.
A hidrovia do Rio Amazonas está sob responsabilidade da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos
do Estado do Pará – ARCONFPA e possibilita a interligação dos municípios de Oriximiná, Óbidos, Santarém e
Terra Santa, no Pará, e Parintins, no Amazonas.
Trata-se de uma importante hidrovia, que se configura como uma das principais vias de transportes da região
Norte. A hidrovia é navegável em praticamente todo seu percurso, devido a boa profundidade da calha dos rios
e a inexistência de corredeiras na planície amazônica. Nela acontece tanto o transporte a de passageiros, como
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praticamente todo o movimento de cargas que são direcionados aos grandes centros regionais - Belém e
Manaus.
A hidrovia do Rio Amazonas é dividida em dois trechos: o de Solimões, que se estende de Tabatinga a Manaus,
com aproximadamente 1.600 km e o Amazonas, que vai de Manaus a Belém, com cerca de 1.650 km. O primeiro
trecho possui calado de mínimo de 6 metros, com alguns pontos críticos no período de secas, e o segundo com
calados de aproximadamente 10 metros, o que permite acesso de navios marítimos de maior porte. Ao longo
da hidrovia, há grandes cidades situadas em suas margens, além de ser confluência de outros cursos de água
navegáveis, tais como o Tocantins.
A hidrovia do Rio Amazonas é utilizada para a navegação interior e para navegação de longo curso com saída
para diferentes destinos, tais como Cabo da Boa Esperança, Atlântico Sul Sulamericano, Costa da África, Mar do
Caribe, Norte Europeu, Costa Leste-Americana e Europa Mediterrânea. Nesse sentido, Manaus tem relevância
no transporte aquaviário da região, em função de sua infraestrutura instalada- acesso de Porto Nacional.
Os afluentes do Rio Amazonas, a exemplo do Rio Trombetas, também possuem boas condições de
navegabilidade, assim como alguns dos grandes lagos da região, como o Curumú, em Óbidos, Curumucuri e
Juruti Velho, em Juruti, e Zé Açu, em Parintins; no entanto, em períodos de seca prolongada, a navegação,
mesmo a realizada em pequenas embarcações, fica prejudicada.
A hidrovia do Rio Trombetas está inserida nos municípios de Oriximiná, Terra Santa, Óbidos e Faro. O Rio
Trombetas possui 760 km de extensão e é formado pelos Rios Poana e Anamu, que nascem à cerca de 500 m de
altitude, em elevações situadas na fronteira com a Guiana e Suriname. Possui como afluentes o Rio Mapuera e
o Rio Cachorro, na margem direita, que desembocam próximo da vila Cachoeira Porteira. Na margem esquerda,
a uns 40 km à montante de Oriximiná, desemboca o Rio Cuminá ou Erepecuru. Parte do rio corre sobre escudo
cristalino, com fundos de areia e rochosos e com gradiente acentuado, o que se manifesta pelas inúmeras
quedas d’água e corredeiras, à montante da Cachoeira Porteira. Tal cenário gera dificuldades para a navegação
em alguns pontos da hidrovia. A jusante da Cachoeira Porteira, dominam os lagos marginais de águas pretas,
que desembocam no Rio Trombetas através de um canal estreito de acesso. A Hidrovia do Rio Trombetas
também está sob responsabilidade da ARCONFPA.
O transporte fluvial intermunicipal e intercomunitário nos municípios da AE é, em sua maioria, realizado em
barcos particulares.
A estrutura portuária do município de Oriximiná é formada por dois portos: o Porto de Oriximiná e o Porto
Trombetas. Na cidade de Oriximiná, há ainda um terminal hidroviário.
O Porto de Oriximiná é administrado pela Prefeitura Municipal, possui extensão aportável de 350m ao longo
da margem esquerda do rio Trombetas, permitindo a operacionalidade de barcos de pequeno e médio porte,
que fazem linhas para outras cidades dos Estados do Pará e do Amazonas, inclusive as capitais Belém e Manaus.
O porto oferece o serviço de transporte de passageiros, carga e turismo. Os barcos atracam na estrutura
portuária composta por balsa de ferro encostada em uma rampa de concreto, o que oferece boa estrutura de
embarque e desembarque para passageiros e cargas. As demais estruturas e serviços disponíveis no porto são:
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Banco, lanchonete, loja de souvenir, posto médico, posto policial e ponto de táxi. No geral, as instalações do
porto possuem condição razoáveis.
O Porto Trombeta está sob a responsabilidade da Mineração Rio do Norte, serve ao escoamento da produção
de bauxita, com capacidade de aportar navios de grande calado comportando grandes carregamentos.
Terminal Hidroviário de Oriximiná oferece o serviço de transporte de passageiros, carga e turismo, com venda
de passagens no terminal se dá diretamente nas salas das 3 empresas instaladas no espaço – Cidade Oriximiná,
Tapajós e Agência Lira.
O Porto de Óbidos situa-se em um ponto estratégico do rio Amazonas, no trecho conhecido como garganta
do rio Amazonas, distante cerca de 118 km a montante da cidade de Santarém e a 1.100 km de Belém por via
fluvial.
O porto teve suas instalações entregue oficialmente à administração da Companhia Docas do Pará – CDP no
ano de 1976, através da antiga Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRÁS do Ministério de Estado dos
Transportes. Possui instalações para atracação de embarcações fluviais mistas de pequeno porte (cargas e
passageiros), atendendo demandas intermunicipais e interestaduais. Sua área é constituída de pátio com
acessos pavimentados e iluminados disponíveis à utilização para movimentação de cargas gerais. As estruturas
de acostagem englobam duas instalações acostáveis compostas por uma plataforma de acostagem e uma
rampa lateral escalonada. A área operacional do porto possui um armazém com capacidade para a
armazenagem de 210 m² e um pátio pavimentado com concreto armado com área disponível para
armazenagem de 600 m².
O Porto de Óbidos tem sua vocação voltada para a operação com carga geral e passageiros. A maior
contribuição se verifica na movimentação de produtos importados que abastecem o comércio local. Quando
demandado, opera no escoamento da produção da região que servem de base da economia local como a fibra
de juta, a castanha do Pará e o pescado.
O Porto da Alcoa World Alumina - AWA, localizado em Juruti, às margens do rio Amazonas, é um dos maiores
do estado do Pará, tendo capacidade de receber até mesmo navios de grande calado, como os Panamax. Pelo
porto é escoado a produção de bauxita úmida a granel, óleo diesel, além de produtos de apoio às operações
portuárias. Suas estruturas de acostagem são do tipo píer, dolfins e rampa, com 3 berços. A capacidade total de
armazenagem do porto é de 185000 t e 945 m³. Em 2018, foram exportadas cerca 6,5 milhões de toneladas por
este terminal.
Há ainda outros dois portos organizados no município de Juruti: o Porto da Balsa, sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal e, que oferece serviço de transporte de passageiros, carga e turismo; e o Porto e Balsa São
Domingos, de natureza privada, que oferta o serviço de transporte de passageiros e cargas. Cabe também
mencionar a Marina Náutica Bobina, que oferece apoio portuário para desembarques de carga e aluguel e
guarda de lanchas particulares.
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A cidade de Parintins conta com um grande e movimentado porto, que é considerado o segundo maior do
estado e o maior do interior em movimentação de passageiros e que atende a quase toda a região Norte. O
Porto de Parintins localiza-se na costa do Rio Amazonas, na zona central da cidade de Parintins e atende os
estados do Amazonas, Pará, Rondônia e áreas do Norte do Mato Grosso.
Atualmente existem várias linhas em operação nos municípios da AE, conforme detalhamento abaixo:
x
x
x
x
x
x
x

2 linhas com percurso entre Manaus – Juruti, com extensão de 572 km;
8 linhas com percurso entre Manaus – Parintins, com extensão de 421 km;
2 linhas com percurso entre Santarém – Oriximiná;
2 linhas com percurso entre Óbidos – Manaus; com extensão de 6491 km;
2 linhas com percurso entre Juruti – Parintins;
3 linhas com percurso entre Oriximiná – Juruti; e
3 linhas com percurso entre Santarém – Parintins.

Em Parintins, também há lanchas que fazem linha para as cidades de Manaus, Itacoatiara, Santarém, Oriximiná,
e municípios vizinhos, além dos barcos de linha entre Belém e Manaus.
As cidades da AE possuem diversas empresas que atuam como transporte aquaviário, das quais cita-se:
x
x

x

x

x

x

Agência Batista – oferece o serviço de venda de passagens para as mais diversas embarcações e
diferentes destinos;
Agência Comandante Paiva V – possui linha de Ferri Boalt com percurso: Alenquer – Manaus –
Alenquer, com escalas em Óbidos e Juruti. O barco oferece acomodações em rede e suítes (convés,
primeiro e segundo piso). Suítes com beliche, central de ar, televisor e frigobar) e é equipado com
academia abordo, Wi Fi, enfermaria e serviço de bar e lanchonete;
Empresa Amaral Navegação – possui linha de Ferri Boalt com percurso: Óbidos – Santarém – Óbidos.
A embarcação oferece acomodações em rede 1º, 2º e 3º andar e convés), suítes (cama de casal e solteiro,
armador p\ rede, ar condicionado) e serviço de bar e lanchonete;
Empresa Amaral Vip Navegação – oferece viagens regulares em embarcações que realizam o percurso:
Óbidos – Santarém – Óbidos. O barco conta com acomodações em rede no convés e no primeiro piso
camarotes com central de ar e redes e serviço de barra e lanchonete;
Empresa R.R. Amaral de Paiva e Paiva Leão Ltda – oferta linha de Ferri Boalt com viagens para Manaus,
com escalas em Oriximiná e Juruti. A embarcação oferece acomodações em redes no convés, 1º e 2º
pisos, e suítes confortáveis com central de ar no 1º e 2º pisos com camas de casal e solteiro e armador
de rede e serviço de bar e lanchonete;
Agência Tapajós Endereço – venda de passagens para as lanchas que trafegam na região Oeste do Pará
como: Monte Alegre, Alenquer, Santarém, Oriximiná, Porto Trombetas, Juruti, Itaituba e Óbidos bem
como para viagens de ônibus a partir de Santarém até Belém e cidades intermediárias.
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6.4.2.6.3 Aeroviário
Os municípios da AE contam com infraestrutura aeroviária, sendo que no geral, os aeroportos possuem pistas
de pouso para aeronaves de pequeno porte, que operam voos fretados, embora, haja operação de voos
comercias regulares em Parintins e Porto do Trompetas. As características detalhadas dos aeródromos podem
ser verificadas na Tabela 29.
Denominação

OACI

Tabela 29 - Aeroportos situados na AE
Município
Largura
Comprimento

Trombetas
Oriximiná
Óbidos
Juruti
Parintins

SBTB
SNOX
SNTI
SNRJ
SWPI

Oriximiná/ PA
Oriximiná/ PA
Óbidos/ PA
Juruti/ PA
Parintins /AM

30
30
30
18
30

1.600
1.600
1.520
1.050 m
1.800

Altitute

Tipo Uso

87
80
100
33
26

Público
Público
Público
Privado
Público

Fonte: ANAC – Agencia Nacional de Aviação, 2019.

O município de Oriximiná possui dois aeroportos: Aeroporto Municipal Brigadeiro Cantídio B. Guimarães
(SNOX) e Aeroporto de Porto Trombetas (SBTB).
O Aeroporto Municipal Brigadeiro Cantídio B. Guimarães, localizado PA-254 a cerca 8 km de distância da sede
municipal, dispõe de uma pista de pouso asfaltada, que mede 1.630 metros de extensão, possui infraestrutura
aeroportuária e opera voos particulares para a cidade. A Força Aérea Brasileira (FAB) também opera no
aeroporto, com aeronaves como o Búfalo e o Hércules.
O Aeroporto de Porto Trombetas está localizado a noroeste da vila residencial, possui pista pavimentada e
sinalizada com 1.605m de extensão. Possui voos regulares da companhia Azul Linhas Aéreas. O aeroporto conta
com terminal de embarque e desembarque de passageiros e cargas; banheiros, lanchonete e sala VIP com
condições razoáveis de instalações.
Os aeroportos são classificados como aeroportos públicos regionais com pista de pouso para aviões de
pequeno, médio e grande porte, sendo que o aeroporto da sede municipal não conta com iluminação, não
sendo operado à noite.
O Aeroporto de Municipal de Óbidos (SNTI) situa-se a 5,55 km da sede municipal e possui pista asfaltada com
dimensões de 1520x30m. O aeroporto não possui voos regulares, sendo utilizado para voos fretados.
O Aeroporto de Municipal de Juruti (SNRJ) é privado e utilizado pela empresa Alcoa com voos particulares.
Segundo a administração local, a empresa ASTA opera voos com destino a Trombetas, Santarém, Óbidos,
Oriximiná e Parintins – entretanto, não há registros no site da mesma (www.voeasta.com.br). O aeroporto está
localizado a aproximadamente 2 km da cidade, e a pista de pouso é asfaltada e mede 1.200m de extensão.
O Aeroporto Júlio Belém (SWPI), em Parintins, possui pista com extensão de 1800m com pavimentação
asfáltica. O terminal opera com aeronaves de pequeno, médio e grande porte. Na época do Festival Folclórico,
recebe um fluxo de cerca de 180 aeronaves por dia. A estrutura aeroportuária é composta por brigada de
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incêndio, sala de espera, restaurante etc. O aeroporto conta com voo comercial regular, operado pelas
companhias Azul e Map.
6.4.2.6.4 Ferroviário
O modal ferroviário da AE é pouco estruturado, havendo apenas duas ferrovias: Estrada de Ferro Juruti e Estrade
de Ferro Trombetas.
A Estrada de Ferro Juruti serve às atividades da ALCOA para o transporte de cargas minerais, por meio de um
trajeto interno e particular, que segue da mina até o porto. A ferrovia começou a ser implantada no ano de 2006
e foi construída paralelamente às Rodovias Estaduais PA-192, PA-257 e PA-260.
Ressalta-se que a LT 230 kV Oriximiná – Juruti - Parintins possui interferência de 0,14 ha com a faixa de domínio
da Ferrovia Alcoa, que possui um tamanho de 15 m para cada lado do eixo (Lei nº 6.766/1979 e suas alterações),
conforme apresentado na Figura 16, a seguir. A coordenada do ponto interceptado é X 602637 e Y 9747681
(coordenadas planas, Zona 21M, Datum Sirgas2000).
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Figura 16 - Interferência da LT sob a Ferrovia Alcoa.
Fonte: Ambientare, 2019.

A Estrada de Ferro Trombetas é uma ferrovia industrial pertencente a Vale, que opera transportando bauxita,
sendo que seu trajeto liga as minas de bauxita de Serra do Saracã, no município de Oriximiná, ao Porto
Trombetas.
6.4.2.7

Habitação

De acordo com os dados do último Censo Demográfico do IBGE (Tabela 2), havia, em 2010, 54.892 domicílios
particulares permanentes nos municípios da AE do empreendimento, sendo 37,7% concentrados em Parintins
(20.671 domicílios), 24,9% em Oriximiná (13.673 domicílios), 20,5% em Óbidos (11.254 domicílios) e 16,9% em
Juruti (9.294 domicílios). A maioria dos domicílios recenseados nos municípios da AE (83,6%) encontrava-se sob
a condição de imóvel “próprio” (45.873 domicílios). Dentre os municípios analisados na AE, Juruti apresenta o
maior percentual de domicílios (88,4%), nesta condição de ocupação. Os imóveis alugados estavam na
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proporção de 7,5% dos domicílios permanentes da AE (4.139 domicílios), enquanto que imóveis cedidos
representam 7,4% deles (4.086 domicílios).
Tabela 30 - Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio
Município
Próprio
Alugado
Cedido
Outra condição
Oriximiná / PA
10.853
1.617
1.110
93
Óbidos /PA
9.502
719
977
56
Juruti /PA
8.215
576
494
8
Parintins /AM
17.303
1.227
1.505
636
Área de Estudo (AE)
45.873
4.139
4.086
793
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Nas áreas urbanas centrais da cidade de Oriximiná, predominam as construções em alvenaria, com melhor
padrão construtivo, enquanto, nas periferias, as construções em madeira e taipa, com padrão rústico, são
predominantes. Nas áreas de várzea, devido ao ciclo anual das águas, as casas são construídas sobre palafitas,
utilizando-se a matéria-prima abundante na região, a madeira.
Segundo os gestores públicos entrevistados durante as pesquisas de campo, em bairros centrais, como São José
Operário, Santa Terezinha, Santa Luzia e Barreirinhas, em processo de consolidação, dotados de infraestrutura
de energia elétrica, abastecimento de água, drenagem pluvial e pavimentação, ainda podem ser encontrados
alguns imóveis edificados postos à venda ou aluguel. Contudo, os valores desses imóveis são considerados altos,
em comparação ao baixo nível de renda local.
Por outro lado, a disponibilidade de terrenos na periferia favorece o processo de ocupação urbana, o surgimento
de novos bairros e a consolidação de outros, através da construção de casas de baixo e médio padrão, com
custos reduzidos.
De acordo com gestores municipais, atualmente (2019), a cidade de Óriximiná possui mais de uma frente de
expansão urbana: no sentido Leste da cidade estão sendo implantados empreendimentos habitacionais
(Programa Minha Casa Minha Vida), no sentido Norte ocorrem ocupações irregulares, assim como no sentido
Sul, no entorno do lago Iripixi, onde são observadas áreas de ocupação com alto risco de desabamento de
encosta. Nos últimos anos o volume de chuva tem sido grande, aumentando o risco de desabamento nas áreas
de risco da cidade.
Está em andamento um projeto para retirada de famílias, com o fornecimento do benefício de aluguel social e
encaminhamento para residências populares. No entanto, o Programa Minha Casa Minha Vida está parado e a
Prefeitura não dispõe de recursos arcar com o projeto de forma unilateral. Atualmente, cerca de 27 famílias já
receberam o benefício.
Nos estudos ambientais de 2014/2015 foi destacado, a partir das informações coletadas junto aos gestores
municipais de Juruti e Óbidos, que havia nas cidades áreas de invasões que se encontravam em processo de
adensamento, sem apresentar, no entanto, infraestrutura urbana.
Durante a campanha de campo de 2019, os gestores municipais das cidades de Óbidos e Juruti mencionaram
que as cidades convivem com problemas relacionado a ocupações em áreas de risco, sendo que vem ocorrendo
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desbarrancamentos e erosões em algumas áreas da cidade, em especial a orla. Projetos de reconstrução da orla
dessas cidades estão em andamento, mas persiste o conflito com as grandes embarcações – barcos e ferry boats
– que atracam nas beiradas de ambas cidades.
Em Óbidos, foram destacadas as invasões em áreas que são alagadas (Bela Vista), situadas no no entorno do lago
da Serra e considerada pela Defesa Civil, como áreas com risco de desabamento e inundação. Em Juruti, o Corpo
de Bombeiros apontou problemas nos bairros Palmeiras e Bom Pastor, e no cais de arrimo, na orla da cidade.
Nesse sentido, o Ministério da Integração Nacional, aprovou projeto que autoriza o repasse de verbas para
prevenção de riscos e desastres. Trata-se de ações de caráter preventivo, destinadas à redução de riscos
eminentes de desastres naturais e incluem aquisição e instalação de equipamentos de alertas, reforço à
infraestrutura em áreas urbanas e rurais, estabilização de encostas, contenção de erosões e a realocação de
famílias que vivem áreas de risco, além de outras medidas que visem diminuir a vulnerabilidade da população.
O projeto que está sendo executado em Juruti, e em Óbidos, ainda está na fase de processo licitatório.
Segundo os gestores públicos de Parintins, os bairros de Itaúna I e Itaúna II, Paulo Corrêa, e o mais recente bairro
da União, são oriundos de ocupações irregulares, e são os bairros mais populosos. Além dos elevados índices de
violência, falta infraestrutura urbana, sobretudo saneamento básico.
Em Parintins os gestores municipais mostraram-se preocupadas com a expansão urbana, que possui um
crescimento acelerado e, em parte, desordenado, tendo um vetor em direção a uma área sensível em termos
arqueológicos e ambientais. De acordo com os gestores públicos e a população de Santa Luzia do Macurany, há
sítios arqueológicos antropogênicos (de Terra Preta), ninhais de aves raras da Amazônia e locais de desova
(praias no lago Parananema) de tartarugas (tracajás e pitiús) na região.
Outras preocupações dos gestores de Parintins pairam sobre a destinação final dos resíduos sólidos.
Atualmente há iniciativas para a coleta seletiva – com a implantação de Ecopontos em locais de maior
movimentação turística no município, para coleta e recebimento de material reciclável com destinação final a
Associação de Catadores do Município de Parintins. Também está aberto um edital para Procedimento de
Manifestação de Interesse – cujo objetivo é obter informações acerca do interesse de empresas para a
apresentação de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeiro e jurídica de prestação de
serviço de geração de eletricidade a partir do processamento de resíduos sólidos urbanos. A Prefeitura
Municipal de Parintins espera encontrar uma solução ambientalmente correta para finalizar o descarte no
aterro controlado, bem como utilizar todo o material que lá exista para geração de eletricidade.
Também foi citado o crescimento e adensamento populacional desordenado em outras áreas, sendo uma
próxima a um lixão, onde muitas pessoas vindas de fora de Parintins estão se alojando em suas imediações,
sendo que não existe nenhuma infraestrutura, além de outras três frentes de expansão: Pascoal Alágio, Lady
Laura e Castanheira.
O discurso local é de que a cidade, na última gestão, sofreu com “descaso”. É notório que o município convive
com graves problemas: aumento do desemprego, da pobreza e do déficit de moradias.
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As condições de saneamento são importantes indicadores sobre as formas de controle da sociedade nas
condições de saúde, especialmente no tratamento adequado de poluentes e de vetores de doenças. A política
de saneamento básico adotada pelos municípios é fundamental para a qualidade de vida local e a prevenção
quanto à poluição de rios e solos.
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) o saneamento é o controle de todos os fatores que exercem ou
podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. De outra forma, pode-se dizer que
saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade
ambiental.
A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA é a concessionária que detém a concessão para o serviço
de abastecimento de água e tratamento de esgoto em alguns municípios paraenses da região do Baixo
Amazonas, entre eles Oriximiná, Óbidos e Juruti. Já em Parintins sob a responsabilidade do Sistema Autônomo
de Água e Esgoto Municipal – SAAE. A prestação de serviços de saneamento no município de Oriximiná conta
ainda com a atuação da Prefeitura Municipal de Oriximiná e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano – SEMDURB.
Os sistemas de abastecimento de água dos municípios da AE são formados por sistemas isolados e na maior
parte com captação em poços. A Tabela 31 apresenta as características dos sistemas de abastecimento de água
da AE.

Município

Manacial

Rio Trombetas
Oriximiná /PA
Poços Oriximiná

Tabela 31 - Sistema de abastecimento de água
Participação no
Sistema
abastecimento
Sistema produtor
do município
Adutora, Estação Elevatória de
Água Bruta, Estação de
Isolado Oriximiná 1
67%
Tratamento de Água,
Reservatório Apoiado
Adutora, Estação Elevatória de
Água Bruta, Estação de
Isolado Oriximiná 2
33%
Tratamento de Água,
Reservatório Apoioado
Adutora, Estação Elevatória de
Isolado Óbidos
100%
Água Bruta, Reservatório
Apoiado

Tipo de
caaptaçao
Caaptaçao fio
d'água direta
Caaptaçao fio
d'água direta
Bateria de 15
poços

Óbidos /PA

Poços Óbidos

Juruti / PA

Poços Juruti

Isolado Juruti

100%

Adutora, Tratamento SD

Bateria de 2
poços

Parintins / AM

Poços Parintins

Isolado Parintins

100%

Adutora, Estação Elevatória de
Água Tratada, Reservatório
Apoiado, Reservatório Elevado

Bateria de 22
poços

Fonte: ANA – Atlas do Abastecimento Urbano de Água, 2010.

De acordo com os dados do Censo Demográfico (2010), na Área de Estudo havia 54.892 domicílios com
abastecimento de água, sendo 61,07% com abastecimento por rede geral, 4,64% abastecidos por meio de poço
ou nascente e, 34,27% possuem outras formas de abastecimento (Tabela 32).

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 59

Tabela 32 - Domicílios particulares permanentes, por tipo de abastecimento de água
Município
Total
Rede geral
Poço ou nascente
Oriximiná /PA
13.673
6.924
546
Óbidos /PA
11.254
6.424
705
Juruti /PA
9.294
5.265
1.073
Parintins /AM
20.671
14.913
227
Área de Estudo (AE)
54.892
33.526
2.551
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Outra
6.203
4.125
2.956
5.531
18.815

A partir das informações da Tabela 33, depreende-se que os municípios da AE possuem deficiência no que diz
respeito ao tratamento da água distribuída à população residente, sendo que todos necessitam de alguma
adequação em seus sistemas de produção de água, considerando ampliações da infraestrutura existente ou a
implantação de novas instalações.
Tabela 33 - Informações e Indicadores sobre água
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Prefeitura Municipal de
Prestador
Oriximiná
População total atendida com abastecimento de
57.000
água (Habitantes)
População urbana atendida com abastecimento
30.524
de água (Habitantes)
Quantidade de ligações ativas de água (Ligações)
18.500
Extensão da rede de água (km)
380
Volume de água produzido (1.000 m³/ano)
5.000
Volume de água tratada em ETAs (1.000
0
m³/ano)
Volume de água consumido (1.000 m³/ano)
4.500
Volume de água tratada por simples desinfecção
0
(1.000 m³/ano)
Quantidade de ligações totais de água (Ligações)
19.500
Características

Juruti /PA
-

Parintins /AM
SAAE de
Parintins

-

113.832

-

77.972

-

16.159
180
6.851

-

1.000

-

5.558

-

700

-

19.879

Fonte: SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2017.

No que tange a destinação do esgoto, segundo informações do Censo Demográfico (2010), existiam apenas
9.920 domicílios com tratamento de esgoto adequado, sendo 1.512 pela rede geral (2,82%) e 8.408 com fossa
séptica (15,71%). O restante dos domicílios não dispunham de tratamento adequado, onde 1.384 domicílios
não dispunham de qualquer forma de esgotamento sanitário, 27.735 (51,83%) destinavam o esgoto para fossa
rudimentar e 10.871 despejavam diretamente em vala (20,31%) e outros 233 rio ou lago (0,43%), como
demostra a Tabela 34.
Tabela 34 - Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário
Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento Oriximiná Óbidos
Juruti
Parintins
Área de Estudo
sanitário
/PA
/PA
/PA
/AM
(AE)
Tinham banheiro – rede geral de esgoto ou pluvial
1.053
41
83
335
1.512
Tinham banheiro – fossa séptica
4.110
175
216
3.907
8.408
Tinham banheiro – fossa rudimentar
6.290
5.177
5.068
11.200
27.735
Tinham banheiro – vala
857
4.357
3.525
2.132
10.871
Tinham banheiro – rio, lago ou mar
46
23
29
135
233
Tinham banheiro – outro
934
1.006
169
2.640
4.749
Não tinham banheiro nem sanitário
383
475
204
322
1.384
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Os gestores públicos entrevistados, esclareceram que os municípios da AE não possuem sistema de tratamento
de esgoto sanitário, sendo os efluentes destinados nos lagos e rios da região. Já os resíduos das mineradoras
situadas nos municípios de Oriximiná e Juruti, têm seus rejeitos acondicionados em bacias e lagoas de retenção.
De acordo com as informações repassadas pelo Secretario de Infraestrutura de Óbidos, somente 61% da área
urbana é abastecida pela reda da COSAMPA, e o restante é abastecida por meio da captação em poços de
responsabilidade das associações de comunitários, outros 7% da população urbana não dispõe do serviço de
fornecimento de água. Nas comunidades rurais a prefeitura atende cerca de 47% da população, sendo que o
restante da população capta água dos rios e igarapés. O entrevistado afirma que há baixo investimento na
captação, tratamento e distribuição, e que cerca de 49% da população tem acesso a água de má qualidade.
Quanto a destinação dos resíduos sólidos, de acordo com os do Censo Demográfico (2010), nota-se que grande
parte dos domicílios da AE tem os resíduos coletados, sendo pelo 47,93% pelo serviço de limpeza e 7,88% em
caçamba de serviço de limpeza. Entretanto, uma parcela considerável dos domicílios ainda realiza a queima dos
resíduos na própria propriedade (40,21%), como pode ser visto na Tabela 35.
Tabela 35 - Domicílios particulares permanentes, por destino do lixo
Oriximiná
Óbidos
Juruti
Parintins
Destino do lixo
/PA
/PA
/PA
/AM
Coletado por serviço de limpeza
6.459
3.688
3.612
12.551
Coletado em caçamba de serviço de limpeza
1.462
1.320
1.158
386
Queimado (na propriedade
4.970
5.663
4.325
7.115
Enterrado (na propriedade)
168
100
84
286
Jogado em terreno baldio
523
449
81
247
Jogado em rio, lago e mar
22
8
3
22
Outro destino
69
26
31
64
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Área de Estudo
(AE)
26.310
4.326
22.073
638
1.300
55
190

Conforme dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os municípios de Óbitos
e Juruti têm o lixão a céu aberto como destinação final dos resíduos, sendo que há registro da presença de
catadores de matérias recicláveis no local. Já em Parintins, a destinação final dos resíduos é para o Aterro
Controlado, que teve a operação iniciada em 2000, enquanto o município de Oriximiná, descarta seus resíduos
na Unidade de Tratamento por Incineração, que iniciou sua operação no ano de 2014.
Com exceção de Juruti, todos os municípios da AE têm mais da metade da população total atendida pelo
serviço de coleta de resíduos domiciliares (RDO) e, levando em conta apenas a população urbana, esse
percentual sobe para mais de 90% em todos os municípios em análise.
Tabela 36 - Informações e Indicadores sobre resíduos sólidos
Informações e Indicadores

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Prestador

Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Urbano

Prefeitura
Municipal de
Óbidos

Secretaria
Municipal de
Infraestrutura

Secretaria Municipal
de Obras e Serviços
Públicos
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Informações e Indicadores

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Nome da Unidade

Unidade de
Tratamento por
Incineração

Lixão
Municipal

Lixão de Juruti

Lixeira Pública

Tipo da Unidade

Queima em forno de
qualquer tipo

Lixão

Lixão

Aterro Controlado

Quantidade de RDO* e RDU**
recebida na unidade de processamento
(tonelada/ano)

54

15.552

18.000

54.048

População urbana atendida,
abrangendo distrito-sede e localidades

44.800

26.118

18.000

77.208

Quantidade total de RDO coletada
(tonelada/ano)

16.914,4

14.400,0

10.000,0

54.000

2.533,8

1.152

8.000,0

48,0

30,0

15

20

100

(%) população atendida com
frequência de 2 ou 3 vezes por semana

50,0

80

40

-

(%) população atendida com
frequência de 1 vez por semana

20,0

5

40

-

Quantidade total de RDU coletada
(tonelada/ano)
(%) população atendida com
frequência diária

Taxa de cobertura do serviço de coleta
de RDO em relação à população total
63,94
51,62
45,31
do município
Taxa de cobertura do serviço de coleta
de RDO em relação à população
100
100
96,89
urbana do município
Fonte: SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2016.
Nota: *Resíduos Domiciliares / **Resíduos Públicos.

99,36

100

Finalmente, no que se refere a energia elétrica, constatou-se que nos municípios de Oriximiná, Óbidos e Juruti,
o fornecimento de energia elétrica é efetuado pela GUASCOR do Brasil, a serviço da Rede CELPA – Centrais
Elétricas do Pará, através de sistemas térmicos isolados (grupos de geradores).
No distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná, há duas usinas de geração de energia termelétrica (UTEs),
porém, de acordo com depoimento dos gestores municipais, somente uma delas abastece a vila residencial e a
área industrial (mina).
Na área da ALCOA, em Juruti, também há duas UTEs – no Porto e na planta de beneficiamento –, instaladas
pela Petrobrás Distribuidora S.A. – BR, com potência instalada de 5.644 kW e 9.828 kW, respectivamente.
Em Parintins, o fornecimento de energia elétrica é realizado pela empresa Eletrobrás Amazonas Energia (Figura
58). Há grupos geradores na sede municipal e na Vila Amazônia.
A iluminação pública – ruas, praças e demais logradouros públicos – nas cidades, distritos e vilas dos municípios
da AE é mantida pelas Prefeituras locais, com recursos oriundos da arrecadação de taxas aos consumidores de
energia.
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Na área rural, o serviço de fornecimento é operacionalizado através de pequenos grupos de geradores de luz a
óleo diesel, de propriedade das Prefeituras. O serviço é gratuito, porém precário, funcionando em parte do dia,
das 18 às 22 horas, com a finalidade de atender às aulas noturnas, ao grupo de casas existentes no centro das
comunidades rurais, e a eventos educativos e festivos. No entanto, é comum a realização de coletas de valores
entre as famílias residentes nas comunidades, no sentido de aumentar o tempo de fornecimento de energia
elétrica.
Através do Programa de Eletrificação Rural Luz Para Todos, do Governo Federal, grande parte da população
rural dos municípios da AE foi atendida. No entanto, segundo depoimentos de representantes do Poder Público
local, costuma ocorrer muita “queda de luz”, em função da fragilidade da rede elétrica e das árvores perante a
força dos temporais, acarretando, entre outros problemas, a suspensão das aulas noturnas nas escolas rurais.
Vale ressaltar que algumas propriedades rurais contam com o aproveitamento de energia solar de forma
isolada.
Segundo as informações do Censo Demográfico (2010), na Área de Estudo existem 46.082 domicílios com
suprimento de energia elétrica, sendo 85,25% fornecido pela companhia distribuidora e 14,75% de outras
fontes. Cerca de 8.810 não possuem provisão de energia elétrica, o que corresponde a 16,04% do total de
domicílios na AE (Tabela 37).
Tabela 37 - Domicílios particulares permanentes, por existência de energia elétrica
Oriximiná
Óbidos
Juruti
Parintins
Área de Estudo
Existência de Energia Elétrica
/PA
/PA
/PA
/AM
(AE)
Tinham
11.675
8.904
7.808
17.695
46.082
Tinham – de companhia distribuidora
9.163
7.968
6.240
15.916
39.287
Tinham – de outra fonte
2.512
936
1.568
1.779
6.795
Não tinham
1.998
2.350
1.486
2.976
8.810
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Também é importante mecionar que uma parcela da população rural residente nos municípios da AE ainda é
desfavorecida no que se refere ao serviço de abastecimento de energia elétrica.
Em Parintins, os gestores municipais entrevistados em 2019, mencionaram que o número de famílias ainda
desassistidas em termos de fornecimento de energia elétrica ainda é grande, fazendo com que haja uma
pulverização de ligações clandestinas (“gatos” improvisados nos postes) na cidade, sobretudo nas áreas de
ocupações irregulares, o que tem gerado uma série de problemas na rede. Além disso, muitas empresas não se
instalam na cidade em função da questão energética precária, a exemplo da rede DB Supermercado Carrefour,
Fábrica de Cimento etc.
Segundo depoimento do Secretario de Infraestrutura de Óbidos, a cidade possui menos de 15% das
propriedades rurais atendidas com serviço de energia elétrica, e na zona urbana, há um déficit de
aproximadamente 650 residências, de acordo com levantamento feito no ano de 2018.
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Em Juruti, as constantes quedas no fornecimento de energia influência negativamente inclusive no sistema de
abastecimento de água da cidade, vez que ocorrem danos nos equipamentos do sistema de distribuição de
água.
6.4.2.8

Segurança Pública

A Constituição Federal do Brasil, de 1988 determina, em seu Art. 144, que a segurança pública constitui “um
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, cuja finalidade precípua é “a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.
O texto constitucional aponta também os órgãos estatais atribuídos do exercício das funções de segurança
pública. Deste modo, compromete expressamente com os fins a que ela se destina todos os entes federativos: a
União, competente para organizar e manter as polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal; as
Unidades da Federação, às quais se vinculam as Polícias Civis e Militares e os Corpos de Bombeiros Militares; e
os municípios, que podem instituir Guardas Municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações.
No entanto, uma atuação integrada entre a União e os demais entes federativos na gestão da segurança pública
só começou a se desenhar a partir dos anos 2000, com a elaboração de Planos Nacionais de Segurança, que
trouxeram diretrizes para as três esferas de governo. O primeiro deles instituiu, por meio da Lei n. 10.201, de
14.02.2001, o Fundo Nacional de Segurança Pública, concebido para apoiar projetos na área de segurança
pública de responsabilidade dos governos das Unidades da Federação e dos municípios onde houvesse Guarda
Municipal. Posteriormente, com a oficialização como Plano Nacional de Segurança Pública do Projeto de
Segurança para o Brasil, por meio da Lei n. 10.746, de 10.10.2003, alterou-se o objetivo do Fundo Nacional de
Segurança Pública para o apoio de projetos enquadrados nas orientações do Plano de Segurança Pública do
Governo Federal. Por fim, com a Medida Provisória n. 384, de 20.08.2007, convertida na Lei n. 11.530, de
24.10.2007, instituiu-se o Plano Nacional atualmente em vigor, o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania - Pronasci, cuja execução é de responsabilidade da União, mediante articulação dos órgãos federais,
em regime de cooperação com as Unidades da Federação e os municípios.
Analisando-se os resultados da Munic 2014, constatou-se que os municípios da AE não contam com órgão
específico para gerir a segurança pública, bem como não possuíam Fundo e Plano para o setor. Todos
municípios em análise possuem delegacia de polícia civil, embora somente o município de Parintins possua
delegacias especializadas (de proteção ao idoso, criança e do adolescente e no atendimento à mulher), Instituto
Médio Legal e Unidade do Corpo de Bombeiros, como pode ser visto na Tabela 38.
Tabela 38 - Caracterização da gestão e estrutura de Segurança Pública
Oriximiná
Óbidos /PA
Juruti /PA
Setor de Segurança Pública
/PA
Órgão gestor de segurança pública
Não
Não
Não
Conselho de segurança pública
Não
Não
Não
Conselho comunitário de segurança pública
Não
Não
Não
Fundo de segurança pública
Não
Não
Não
Plano de segurança pública
Não
Não
Não
Delegacia de polícia civil
Sim
Sim
Sim
Delegacia de homicídios
Não
Não
Não
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Não
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Não
Não
Não
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Setor de Segurança Pública
Delegacia de proteção ao idoso
Delegacia de proteção à criança e ao adolescente
Delegacia da criança e do adolescente
Delegacia de proteção ao meio ambiente
Delegacia de polícia especializada no atendimento à
mulher
Guarda Municipal
Instituto Médio Legal
Unidade do Corpo de Bombeiros

Oriximiná
/PA
Não
Não
Não
Não
Não

Óbidos /PA

Juruti /PA

Parintins /AM

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Sim
Não
Sim
Não

Não

Não

Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Coordenadoria Coordenadoria Coordenadoria
Defesa Civil
municipal
municipal
municipal
Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2014.

Não
Sim
Sim
Coordenadoria
municipal

A Polícia Militar também tem atuação nos municípios da AE por meio da 12ª Companhia Independente da
Polícia Militar de Oriximiná, 29ª Companhia Independente da Polícia Militar de Óbidos, 28ª Companhia de
Polícia Militar de Juruti e o 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins.
O município de Óbidos possui ainda um contingente da Polícia Federal com atuação na Base Candiru (Avenida
Siqueira Campos) e no Porto de Óbidos (Companhia das Docas do Pará).
Cabe mencionar, que ao longo da campanha de campo de 2019, o gestor municipal da Pasta de Segurança de
Oriximiná entrevistado, afirmou que o município possui atuação da Guarda Muncipal, e informou sobre a
infraestura geral da segurança pública no município: o contigente de agentes policiais inclui 42 policiais
militares, 02 delegados, 04 investigadores e 02 escrivães da polícia civil, além de 08 servidores do Corpo de
Bombeiros. A Polícia Milita conta com 03 viaturas e 06 motocicletas para patrulhamento na cidade. Dentre as
vulnerabidades do setor, foram citados o baixo contigente policial e a ausência de seguraça privada nas agências
bancarias e comércios da cidade. Já entre as potencialidades, houve destaque para características geográficas do
município que dificulta a rota de fuga para infratores e a existência de uma rede de monitoramento eficaz.
De acordo com o depoimento dos técnicos na área de segunça pública de Óbidos, a polícia militar no município
conta com um efetivo formado por quarenta policiais e um pelotão destacado (17 policiais), enquanto a polícia
civil possui um efetivo formado por um delegado, três investigadores, um escrivão e dois funcionários
administrativos.
Constatou-se ainda que, em Juruti, a Guarda Municipal foi instituída por meio da Lei nº 1.029, de 29 de
dezembro de 2011, sendo esta vinculada e subordinada ao Gabinete do Prefeito.
Considerando que a responsabilidade pelas estruturas de segurança pública e gestão da Polícia Militar são dos
governos estaduais, são as secretarias de governo de cada estado que disponibiliza os dados referentes à
criminalidade e violência em seu território. Entretanto, os registros e estatísticas criminais da AE estão
disponíveis de forma digital apenas para os municípios paraenses (Tabela 39).
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Tabela 39 - Ocorrências de crimes e mortes no trânsito
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Tipo de Crime

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Área de Estudo (AE)

HNT - Homicídio no trânsito
Latrocínio
Lesão Corporal Seguida de Morte
MCP - Morte em Confronto com
a Polícia
Estupro
Furto
Homicídio doloso
Lesão corporal
Lesão no trânsito
MNT - Morte no Trânsito
Roubo
Tráfico de drogas

3
1
0

7
2
0

6
0
0

1
2
0

4
1
0

3
0
0

4
0
0

4
0
0

6
0
0

2
0
0

0
0
0

1
0
0

13
2
0

12
2
0

10
0
0

6
2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

23
520
6
132
45
1
109
20

31
770
11
215
47
4
175
45

42
856
18
241
61
3
207
40

34
811
10
217
22
2
171
47

20
241
3
107
22
1
80
19

9
346
4
126
22
0
50
14

19
335
9
144
30
1
76
21

10
367
10
135
16
1
69
30

21
326
6
92
57
1
39
12

23
472
6
125
35
7
70
17

17
489
3
182
47
2
93
10

29 64
63
78
73
579 1.087 1.588 1.680 1.757
7
15
21
30
27
246 331 466 567 598
53 124 104 138
91
4
3
11
6
7
51 228 295 376 291
21 51
76
71
98

Fonte: SEGUP/PA - Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), 2019.

Considerando os municípios paraense da AE, em 2018, foram registradas 2.950 ocorrências, sendo as mais
recorrentes a do tipo “furto” (59,55%), seguidas por “lesão corporal” (20,27%) e “roubo” (9,86%). A série histórica
(2015-2018) de ocorrências criminosas, mostra que os municípios paraenses da AE possuem padrão semelhante
ao verificado em 2018 no que se refere aos tipos de crimes mais recocorrentes.
O gestor de Segurança Pública de Oriximiná, informou que as ocorrências mais frequentes na cidade são
associadas a crimes contra mulheres (Lei Maria da Penha), furtos, roubos, embriagues no volante, e desordem
pública.
O Atlas da Violência é produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP), e busca produzir indicadores para melhor compreender o processo de acentuada
violência no país.
Ao analisar a evolução dos homicídios na AE, é possível observar variações na taxa no período 2014-2016, sendo
que houve um crescimento de 66,3%, porém a taxa de homicídio permanece baixa. Os municípios com maiores
contingentes populacionais foram os que registraram maiores taxas, em 2016, Parintins atingiu 26,09
homicídios por 100 mil/hab. e Oriximiná 25,69 homicídios por 100 mil/hab., como pode ser visto na Tabela 40.

Município
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
Área de Estudo (AE)

2014
9
14
2
9
34
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Tabela 40 - Homicídios
Quantidade
2015
2016
5
18
5
4
5
6
13
30
28
58
IPEA - Atlas da Violência, 2019.

Taxa por 100 mil habitantes
2014
2015
2016
13,25
7,24
25,69
27,82
9,91
7,91
3,79
9,26
10,87
8,15
11,65
26,62
12,08
9,82
20,09
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A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) juntamente com algumas Instituições parceiras7
realizam pesquisa na área de violência, denominada “Mapa da Violência” cujo o foco é problemática da
violência letal relacionada com as armas de fogo.
Considerando os dados da supramencionada pesquisa, percebe-se que a ocorrência de homicídios por arma de
fogo nos municípios da AE é baixa, sendo que o município de Oriximiná registrou a maior taxa média (6,7
homicídios por 100 mil/hab.) entre ao anos de 2012 a 2014, por outro lado, o município de Parintins não
registrou nenhuma ocorrência de homicídio por ama de fogo no período em análise (Tabela 41).

Município

Tabela 41 - Homicídios por arma de fogo por 100.000 mil habitantes
Quantidade homicídio
2012
2013
2014

Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

0
4
0
1

3
2
0
0

Taxa Média por 100
mil/hab.

3
4
0
2

3,0
6,7
0
0,9

Fonte: FLACSO - Mapa da Violência, 2016.

6.4.2.9

Comunicação e Informação

Este item visa apresentar informações sobre a infraestrutura relacionada ao sistema de comunicação e
informação. Para tanto, buscou-se dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC, 2014)
realizada pelo IBGE, bem como, por meio dos levantamentos de campo e pesquisa em sites da internet.
A Tabela 42 elenca os principais meios de comunicação existentes nos municípios que compõem AE.

Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais, Suplemento de Cultura – 2014.

Canais de TV
aberta captados
no município

Provedor de
internet

Geradora de TV

TV comunitária

Rádio
comunitária

Rádio FM local

Rádio AM local

Revista impressa
local

Município

Jornal impresso
local

Tabela 42 - Meios de Comunicação

2
5
3
Mais de 5

A partir dos dados apresentados, pode se verificar que, em 2014, somente Oriximiná e Parintins possuíam jornal
impresso local, sendo que a imprensa escrita em Oriximiná é representada pelos jornais locais “Folha de

7

Centro Brasileiro de Estudos Latino-americano – Cebela, Instituto Ayrton Senna, Instituto Sangari, Ministério da Justiça, Ministério
da Saúde, Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI, Ritla, Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – Seppir, Secretaria Geral da Presidência, Secretaria Nacional de Juventude e Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco.
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Oriximiná”, “A Cidade” e “Lado Oeste” e em Parintins pelo “Jornal da Ilha”. Nenhum dos municípios da AE
dispunham de revista impressa local.
Com relação à existência de rádios locais na frequência AM, observou-se que Óbidos e Parintins contam com
esse serviço de radiodifusão, quanto a rádios locais na frequência FM, somente o município de Óbidos não
dispõe desse meio de comunicação. Todos os municípios da AE possuíam rádio comunitária. A Tabela 43
apresenta as principais emissoras de rádio com abrangência nos municípios da AE.
Tabela 43 – Rádios.
Municípios

Frequência
87.9 FM
96.3 FM
-

Nome da rádio
Rádio comunitária de Oriximiná
Rádio sucesso
Rádio poste

87.9 FM
90.9 FM

Rádio santana de Óbidos
Rádio sentinela

-

Rádio favela

Juruti /PA

-

Rádio Tribus

Parintins /AM

1460 AM
100.1 FM

Rádio Clube de Parintins
Rádio Alvorada

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Fonte: Radios, 2019.

No que se refere a geradora de TV, apenas Óbidos e Parintins contam com essa infraestrutura. Nenhum dos
municípios da AE possuem TV comunitária e, todos captavam sinal de canais aberto de TV, sendo que
Oriximiná possui acesso a 2 canais, Óbidos acessa 2 canais, Juruti capta 3 canais e Parintins possui mais de cinco
canais. No Quadro 4 são discriminadas as principais emissoras de TV identificadas nos municípios da AE.
Municípios

Oriximiná /PA

Óbidos /PA

Juruti /PA
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Quadro 4 - Canais de televisão.
Analógico
Boas Novas
SBT
Tv Brasil
Globo
Tv novo tempo
Gazeta
Record
Boa vontade tv
Globo
Tv Brasil
Band
Rede Tv
SBT
Rede viva
Tv Nazaré
Tv novo tempo
Band
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Digital

Boas Novas
SBT
Tv Universal
Record
Boa vontade Tv

Rede Tv
SBT
Rede viva
Tv Universal
Tv Nazaré
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Municípios

Analógico
Tv Brasil
SBT
Globo
Amazonsat
Rede Viva
Boas Novas
Globo
Canção Nova
Record
Tv Nazaré
Tv Universal
SBT
Tv Envagelizar
Band
Tv novo tempo

Parintins /AM

Digital
SBT
Tv Universal

Amazonsat
Rede Viva
Boas Novas
Globo
Record
Tv Nazaré
Tv Universal
SBT
Canção Nova
Band

Fonte: Line up, 2019.

Quanto aos serviços telefônicos, verificou-se que há distintas empresas que ofertam esse serviço no municípios
da AE, como pode ser visto nos dados apresentados no Quadro 5. Verificou-se ainda que todos os municípios
da AE dispõem de acesso ao provedor de internet.
Municípios
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

Quadro 5 - Operadoras de serviços telefonicos
Operadoras
Vivo, OI, Tim e Claro
Vivo, OI, Tim e Claro
Vivo, Claro e Tim
Vivo, OI, Tim e Claro
Fonte: Teleco, 2019.

6.4.2.10 Lazer, Turismo e Cultura
Este item apresenta uma caracterização geral acerca dos recursos paisagísticos, culturais e turísticos dos
municípios que compõem a Área de Estudo. Em síntese, busca levantar e identificar os serviços e equipamentos
turísticos, atrativos naturais e patrimoniais, bem como as manifestações culturais e folclóricas mais relevantes
dos municípios em estudo. As informações apresentadas foram coletadas em publicações da Secretaria de
Estado Turismo, Prefeituras Municipais e Secretarias de Turismo Municipais, além de jornais e sites
especializados de viagens.
Oriximiná, Óbidos e Juruti fazem parte do Polo Turístico Tapajós, o qual é constituído por 19 municípios que
compõem a Região de Integração do Baixo Amazonas e do Tapajós. Neste polo destaca-se as atividades
associadas ao ecoturismo, em função dos inúmeros atrativos naturais presentes na região e o turismo de
eventos culturais e de negócios, este último, em especial, no setor de agronegócio.
Dentre os atrativos naturais encontrados no Polo Tapajós, há lagos, diversas cachoeiras, rios exuberantes, a
exemplo do Tapajós e Amazonas, várias praias fluviais, além de áreas preservadas: a Floresta Nacional do
Parintins Amazonas Transmissora
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Tapajós; a Reserva Extrativista Arapiuns-Tapajós; as Áreas de Proteção Ambiental de Alter do Chão e de
Aramanaí; o Parque Nacional da Amazônia; o Lago Maicá; além de inúmeras terras indígenas e áreas
demarcadas para uso de remanescentes de quilombolas, entre outros.
O Polo Tapajós também é rico em atrativos culturais, como o artesanato e as diversas manifestações folclóricas
e populares, bem como atrativos históricos e patrimoniais.
Vale mencionar que o plano “Ver-o-Pará” destaca o município de Oriximiná como prioritário do Polo Tapajós.
Parintins, sede do arquipélago das Ilhas Tupinambaranas, está localizada a 369 quilômetros de Manaus, na
região da divisa com o Pará. A cidade é palco de uma das maiores manifestações culturais do país: o Festival
Folclórico de Parintins, e conta com outros atrativos turísticos, como a Serra da Valéria, Praia de Itaracuera, Lago
Ca e o Rio Amazonas; e um cronograma anual de evento que inclui festas com manifestações culturais
tradicionais que permitem ao público apreciar as danças, ritimos, ritos e culinária regionais.
6.4.2.10.1 Oriximiná
O município de Oriximiná, juntamente com município de Óbidos fazem parte do Polo Turístico Tapajós, o qual
é constituído por 19 municípios que compõem a Região de Integração do Baixo Amazonas e do Tapajós. Neste
polo destaca-se as atividades associadas ao ecoturismo, em função dos inúmeros atrativos naturais presentes
na região e o turismo de eventos culturais e de negócios, especialmente, no setor de agronegócio.
Oriximiná, também conta com vários equipamentos de cultura e lazer, dos quais pode-se citar: Biblioteca
Pública Eneias Cavalcante; Escola de Música de Oriximiná; os espaços para eventos – Auditório do Centro
Integrado de Atendimento a Criança e ao Adolescente, Parque de Exposição José Antônio Picanço Diniz Filho;
Clipper Santo Antônio; Bancrevea, além dos centros desportivos – Estádio Municipal Dr. Picanço Diniz; Ginásio
Poliesportivo Guilherme Imbiriba Guerreiro; Quadra Poliesportiva Santa Luzia, as diversas praças, entre outros
equipamentos.
Além disso, há diversos grupos culturais, a exemplo das agremiações carnavalescas, grupos tradicionais
religiosos, grupos de teatro, grupos de dança e quadrilhas juninas.
Em função de sua localização geográfica, às margens do rio Trombetas, Oriximiná possui rico um patrimônio
natural, com vários atrativos de veraneio como praias, lagos, cachoeiras, entre outros. Abaixo são listados os
principais atrativos naturais do município:
x
x

Praia do Caipuru: durante a época de vazante dos rios Amazônicos, uma pequena faixa de areia se forma
no Lago do Caipuru, comunicando-se com o rio Trombetas. Seu acesso é somente via fluvial (Figura 17);
Praia do Mirisal: localizada no meio do rio Caipuru, tem essa denominação devido a existência de
muitas árvores nativas (Mirisal) ao longo da faixa de areia da praia (Figura 18);

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 70

Figura 17 - Praia do Caipuru.
Fonte: Google Imagens, 2019.

x

x

Cachoeira do Jurutarana: possui uma queda d’agua de 12 metros de altura no formato de véu e um
poço raso. As águas do poço seguem formando um pequeno igarapé. Possui acesso fácil e situa-se a
cerca de 40 minutos do centro da cidade por via rodoviária (Figura 19);
Cachoeira da Porteira: localiza-se na área da Reserva Biológica do Trombetas, perto da área de desova
das tartarugas, formada pelo Rio Trombetas com forte queda d’água que vai de uma margem até a
outra do rio. Conta com uma estrada de acesso às trilhas que levam aos igarapés no meio da floresta.
Para conhecer o local, é preciso apresentar uma justificativa e solicitar uma autorização de entrada ao
IBAMA (Unidade Trombetas) e à Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do
Município de Oriximiná –ARQMO (Figura 20);

Figura 19 - Cachoeira do Jurutarana.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x

x

Figura 18 - Praia do Mirisal.
Fonte: Google Imagens, 2019.

Figura 20 - Cachoeira da Porteira.
Fonte: Google imagens, 2019.

Cachoeira do Chuvisco: localizada na Comunidade Quilombola da Pancada, possui queda de 26 metros
que é projetada em uma gruta no rio Erepecuru;
Cachoeira da Pancada: o Rio Erepecuru divide a Comunidade Quilombola da Pancada em duas partes.
Em frente à comunidade, o rio possui uma barreira de pedras. No período da seca, algumas das pedras
emergem e as corredeiras ficam visíveis;
Cachoeira do Ventilado: localizada na Comunidade Quilombola da Pancada pela margem esquerda de
quem sobe o Rio Erepecuru. Formada por uma queda de cerca de 30 metros, envolta por um paredão
de rocha e um poço;
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x

x

Floresta Nacional Saracá-Taquera: criada pelo Decreto nº 98.704/1989, trata-se de uma unidade de uso
sustentável que prevê o desenvolvimento de projetos e pesquisas que contribuam para o uso adequado
dos recursos da floresta (Figura 21);
Reserva Biológica do Rio Trombetas: criada por meio do Decreto nº 84.018/1979, com objetivo de
proteger amostras de ecossistemas amazônicos, assegurar a sobrevivência da tartaruga-da-amazônia
(Podocnemis expansa) e demais quelônios, assegurar a permanência dos processos naturais de
sazonalidades e proteger áreas encachoeiradas, que abrigam fauna e flora pertence ao Bioma
Amazônico (Figura 22);

Figura 21 - Floresta Nacional Saracá-Taquera.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

x

Figura 22 - Reserva Biológica do Rio Trombetas.
Fonte: Google imagens, 2019.

Balneário Praia Iripixi: localizado no Bairro São José, na orla do Lago Iripixi. O balneário com barragem
de armamento de concreto, com uma rampa que dá acesso uma praia de águas mornas e turvas. Conta
com quiosques de bebidas e alimentação, alguns bancos e canteiros com jardins;
Lago Caipuru: localizado entre a área das comunidades ribeirinhas de Nossa Senhora do Rosário, e São
João. Na época da vazante e baixa do rio Trombetas (julho a dezembro), são formadas praias, dentre as
quais a Ponta da Agulha, Terra Preta, Antônio Braz, Ponta do Violão, Ponta dos Aros e Mirisal (Figura
23);
Lago do Iripixi: possui águas cristalinas durante o verão e faixas de areias finas que formam uma pequena
praia. É utilizado para prática de esportes náuticos e pesca esportiva (Figura 24);
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Figura 23 - Lago Caipuru.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x
x

Figura 24 - Lago Iripixi.
Fonte: Google imagens, 2019

Lago Sapucuá: formado no Rio Nhamundá e é considerado o maior lago em extensão de Oriximiná. No
período de setembro a dezembro, acontece a formação de praias de águas mornas e areias fofas. É
margeado por várias comunidades ribeirinhas;
Terra Indígena Nhamundá-Mapuera: território de uso tradicional de povos das etnias Hixkaryána e Wai
Wai, situado entre os munícipios de Parintins, Maués, Barreirinha, Aveiro, Itaituba;
Terra Indígena Trombetas-Mapuera: território de uso tradicional de povos de diversas etnias (Katuena,
Xereu, Wai Wai, Tunayana, Sikiyana, Hixkaryána, Isolados, Karafawyana, Katuena, Waimiri Atroari),
situado entre os munícipios de Nhamundá, Urucará, Caroebe, São João da Baliza, Oriximiná, Faro.

O Patrimônio histórico e cultural de Oriximiná apresenta uma diversidade de manifestações culturais e
artísticas, que envolvem, danças, rituais e costumes tradicionais, música, teatro, artesanato tradicional, festas
religiosas, comidas típicas etc, conforme detalhado a seguir.
x
x

Praça Santo Antônio: situada em frente à igreja matriz de Santo Antônio, a praça é bem arborizada e
possui um coreto central e alguns bancos (Figura 25);
Praça da Saudade: situada em área alta da cidade com mirante para o Rio Trombetas. Conta com área
de convívio social equipada com jardins e alguns bancos (Figura 26);

Figura 25 - Praça Santo Antônio.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

Figura 26 - Praça da Saudade.
Fonte: Google imagens, 2019.

Praça do Centenário: equipada com playground, quadra esportiva arena para evento, fonte de água,
jardins e quiosques de alimentação (Figura 27);
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x

Igreja Matriz de Santo Antônio: prédio com arquitetura colonial de inspiração europeia e com vitrais
(Figura 28);

Figura 27 - Praça do Centenário.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x
x

x

x
x

x

Figura 28 - Igreja Matriz de Santo Antônio.
Fonte: Google imagens, 2019.

Centro Cultural Parloreiro: inaugurado em 1982, o centro presta suporte aos grupos de cultura e
folclore de Oriximiná e organiza ensaios de música, dança e teatro para apresentações em festas e
eventos em geral no município e região;
Casa de Cultura de Oriximiná: espaço artístico, educacional e cultural de Oriximiná. Possui um acervo
fotográfico do município, biblioteca, auditório e sala para ensaios de teatro e dança;
Grupo Carimbó Afro: grupo de dança formado por homens e mulheres que se reúnem para praticar
dança do ritmo regional de carimbó incluindo no repertorio musicas contemporâneas e tradicionais
da região. O Grupo existe há10 anos;
Grupo Cultural Garça Branca: com 20 anos de existência, o grupo atua em representações culturais e
artísticas com o objetivo de valorizara cultura regional. Dentre as manifestações estão o Carimbó, o
Lundum, o Forró Pé de Serra e patrimônio cultural das comunidades tradicionais de Oriximiná;
Grupo de Capoeira Carafricó: formado por crianças e jovens da Comunidade Quilombola Serrinha;
Festividade de Nossa Senhora Aparecida: realizada na quadra e na igreja da comunidade, com
programação consiste de um círio com as embarcações decoradas, celebração de missas, além de
leilões, bingo, torneio de futebol, brincadeiras e apresentações musicais (Figura 29);
Carnaval Orixifolia: a tradição carnavalesca Oriximinaense envolve uma diversidade cultural, por meio
da veiculação de produções artísticas e típicas da manifestação carnavalesca. A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo valoriza e fomenta a diversidade cultural, dando ênfase à cultura carnavalesca, então
o evento tornou-se uma ferramenta de inclusão social inclusive na economia local, movimentando o
setor de comércio e serviços. O evento é realizado em momentos específicos com o chamado PréCarnaval, realizado na Praça do Centenário, sendo que o período de carnaval propriamente dito, segue
o calendário nacional, com a tradição de blocos de empolgação e de enredos, com Levadas
Carnavalescas até o Palco Central (Figura 30);
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Figura 29 - Festividade da Nossa Senhora Aparecida.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

x

Figura 30 - Carnaval de Orixifolia.
Fonte: Google imagens, 2019.

Semana Santa Cultural: organizada pelas Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Associação dos
Grupos de Dança, Associação dos Artesãos e Produtores e Grupos Culturais, em parceria com as
comunidades locais e a Paróquia de Santo Antônio, a Semana Santa Cultural é realizada nas
comunidades rurais e na sede do município com procissões, missas e noites culturais com
apresentações de grupos folclóricos locais! e! exposição de arte sacra. O objetivo é a valorização das
manifestações culturais originarias da religiosidade popular e da Igreja Católica. Destaca-se a atração
˜Encomendação das Almas” – tradição secular que foi trazida da Europa ao Brasil pelos padres
capuchinhos e mantida até hoje entre as populações ribeirinhas e as comunidades remanescentes de
quilombos. O ritual católico tem início quando grupos de homens trajados com mantos brancos se
dirigem ao cemitério da cidade para, à meia noite, “apanharem” as almas e seguirem em uma longa
procissão pelas ruas de Oriximiná, entre orações e ladainhas entoadas em latim, os “encomendadores
de almas”, como são chamados, também fazem paradas nas casas dos moradores que solicitam ou,
como rege a tradição, deixam uma vela acesa na frente de suas residências. Como retribuição, os
familiares costumam ofertar um lanche na madrugada. A manifestação popular, que se mantém em
poucas cidades do Brasil, segue até a meia noite da Sexta-feira Santa, quando as almas são devolvidas
ao cemitério;
Festival da Castanha: evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, cujo objetivo é
incentivar, fomentar e valorizar os Grupos Culturais das Comunidades Tradicionais do Município que
produzem artes plásticas e visuais tais como; danças, pinturas, esculturas, artesanatos, utensílios,
iguarias típicas (culinária), buscando sempre preservar a identidade cultural local. Tem a participação
de todos os seguimentos artísticos e abarca ainda, uma grande interação entre educação e cultura. Tem
como premissa estimular os Grupos Tradicionais Culturais locais a estabelecerem uma organização
interna capaz de gerir recursos humanos e financeiros, abrilhantando eventos com seus espetáculos e
marcantes produções, além de atender os demais Festivais realizados por Instituições de Ensino Público
ou Privado, entre outros eventos. Tem a castanha do Pará, e seus derivados, como sua principal matéria
de utilização, que vai das lendas criadas, histórias contadas, arte feita, talhada, esculpida e tecida (Figura
31);
Festival Junino de Oriximiná: evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, cujo
objetivo é incentivar, fomentar e valorizar os Grupos Juninos locais através da realização de um
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Concurso de Quadrilhas. Assim com o Festival da Castanha, tem como premissa incentivar os Grupos
locais a estabelecerem uma organização interna capaz de auto-gestão, além de atender os demais
Festivais realizados por Instituições de Ensino Público ou Privado, Quadras Juninas e outros eventos,
como concursos regionais no estado paraense, em especial na região da calha norte (Figura 32);

Figura 31 - Festival da Castanha.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

Figura 32 - Festival Junino.
Fonte: Google imagens, 2019.

Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio: um dos maiores eventos turístico religioso, acontece no
primeiro domingo de agosto, na sequência de festividades em homenagem ao padroeiro do município.
A festa religiosa é um espetáculo com os fogos de artifícios, barcos iluminados e barquinhas de anhinga
com velas enfeitam o rio no dia do evento. Contudo, no final de semana que antecede o Círio Fluvial,
em parceria com o Senhor João Aragão, organiza-se o denominado Círio das Canoas, evidenciando os
Círios de outrora. Nesse período, fica possível entrar em contato com todas as manifestações culturais
de raízes da região, porque é período em que as famílias se encontram e comungam os velhos usos e
costumes, formam laços de afetividade na recepção dos que chegam, selando valores de solidariedade
cristã, intensificado pela fé em Santo Antônio. Portanto, considera-se este projeto de maior
importância para impulsionar o fortalecimento turístico cultural local na criação de espaço e
possibilidades para que os turistas identifiquem e conheçam as danças folclóricas, os teatros populares,
as músicas regionais, outros como modalidade de criação local. Com este propósito foi criado um
espaço para a realização do evento chamado Ação Cultural Pré Círio, que se constitui de duas noites de
apresentações Culturais, que por sua expressividade nos permite garantir que é assistida por mais de
oito mil pessoas que chegam para participar do Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio. Considerando
os fatores relacionados à cima, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem dado incentivo aos
eventos culturais, procurou promover espaço de acessibilidade para que os produtores culturais,
artistas, grupos tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, mostrem seu potencial criador, suas
expressões de raízes e divulgue a cultura do município aumentando as oportunidades de trabalho e
geração de renda. A expectativa para o projeto é fortalecer parcerias, prioritariamente, com a Paróquia
de Santo Antônio, Prefeitura Municipal, Mineração Rio do Norte, Agência Planeta de
Cultura/Sustentabilidade e Secretarias de Governo, Empresas, para que seja realizado o espetáculo,
promovendo assim, o fortalecimento da cultura, atendimento e bom serviço aos que chegam para
prestigiar o maior evento Turístico e Religioso do Município (Figura 33);
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x

x

x

Festival de Música Popular de Oriximiná – FEMPO: em 1988 a Associação Cultural Filantrópica
“Mapuera”, formada por artista locais, idealizou e organizou um Festival de Música para que fosse dada
aos músicos, sobretudo, à compositores e interpretes a oportunidade e local para apresentarem suas
criações, surgindo a assim o FEMPO. Nos anos seguintes, o FEMPO, mesmo alternando organizadores,
quantidade e qualidade de realizações, tornou-se um evento de referência regional para a linguagem
musical e para os discursos de compositores e intérpretes, transmitindo imaginários individuais e
coletivos de valorização e fomentação à cultura amazônica;
Torneio Oriximanaense de Pesca Esportiva – TOPE: realizado nos Lagos do médio do Rio Trombetas, o
torneio de pesca e solta é realizado considerando as técnicas ˜corrico˜ e “arremesso”, sendo que todos
os peixes capturados, após serem medidos, são devolvidos à água em condições que permitiam a sua
sobrevivência e sem qualquer sinal que identificasse a utilização de outras formas de pesca diferentes
da permitidas sob pena de desclassificação. Normalmente, a programação do torneio tem duração de
três dias, sendo que no primeiro dia ocorre a confraternização dos competidores e a abertura oficial do
evento, com as inscrições e a! entrega de material aos participantes. O segundo dia acontece a
fiscalização das embarcações e as competições de pesca propriamente dita. No último dia são
anunciados os vencedores e realizadas as premiações;
Feira Agropecuária de Oriximiná: realizada através de parcerias firmadas entre o Governo Municipal, a
COOPERAGRO, a SIPROX, empresários, pecuaristas e comunidade oriximinaense, é uma das mais
movimentas feiras agropecuárias do oeste do Pará, com volume expressivo de negócios realizados, além
de várias atrações para o público, a exemplo da realizações de cavalgada, rodeios, shows, desfile de
garota country, provas competitivas, palestras, entre outras atividades (Figura 34).

Figura 33 - Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 34 - Feira Agropecuária de Oriximiná.
Fonte: Google imagens, 2019.

6.4.2.10.2 Óbidos
O município de Óbidos oferece grandes atrativos turísticos, principalmente de origem natural, a exemplo de
cachoeiras, rios e igarapés, lagos e serras. Entretanto, a cidade também possui vários atrativos históricos e
culturais como, por exemplo, prédios arquitetônicos do século XVII, monumentos históricos, festividades
religiosas e folclóricas e inúmeros eventos culturais e de negócios.
A cidade conta ainda com diversos centros desportivos, tais como: Esporte Clube Vila Nova; Quadra
Poliesportiva Milk Shake; Quadra Poliesportiva Mariano Futebol Clube; Quadra Poliesportiva Nilton Melo;

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 77

Estádio Municipal Ary Augusto Ferreira, além de outros equipamentos de cultura e lazer, a exemplo de praças,
biblioteca e museu.
Há também grupos folclóricos tais como os grupos de dança de carimbó: Cantos das Guaribas, Forte Pauxis e
Swing de Carimbó.
Com relação ao patrimônio natural, destaca-se: o rio Amazonas; o rio Curuçambá, de águas verdes
transparentes e areias muito limpas; as cachoeiras Pancadas e Jaramacaru; os diversos lagos, entre eles,
Mamauru, Santana, Arapucu, considerados piscoso, o Sucuriju, de grande beleza cênica e o Curumu, cercado
de praias alvíssimas com garças e outras aves. Outros destaques do patrimônio natural do município são:
x

x
x

x

x

Balneário Apoema: localizado em propriedade particular, a cerca de 9 km da cidade, sendo o acesso
realizado por estrada de terra. O balneário abriga um igarapé de águas transparentes e geladas, tem
ligação com igarapé Curuçambá;
Cachoeira da Pancada: localizada na região de fronteira, divisa de Óbidos com o Suriname, no rio
Erepecuru, região de Mocambos;
Cachoeira do Jaramacaru: situada nas proximidades da estrada que segue para Oriximiná. A cachoeira
é umas das mais belas da região, com 50 metros de altura e suas águas escuras que em certa
profundidade variam do tom escuro para um avermelhado (devido a alta concentração de ferro na
região e nascente) - Figura 35;
Igarapé Grande: sua denominação já demonstra sua extensão. Durante seu percurso de acesso, que
inicia no rio Amazonas, já se pode notar a presença da fauna diversificada, como de garças, marrecos.
Anuns e uma infinidade de passarinhos. Ao longo dele nota-se a presença de várias comunidades possui
notável piscosidade, onde a pesca é praticada regularmente pelos moradores de sua margem;
Igarapé do Curuçambá: é o igarapé mais popular do município. Possui águas de cor marrom
transparente de areia limpa e clara no leito. Costuma receber visitação de banhistas do município e de
outras localidades. No local há uma infraestrutura de bar-restaurante, com pontes suspensas que levam
até pequenas malocas onde se pode consumir e descansar (Figura 36);

Figura 35 - Cachoeira do Jaramacaru.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

Figura 36 - Igarapé do Curuçambá.
Fonte: Google imagens, 2019.

Lago Curumu: com aproximadamente mil metros de extensão, o lago é distante da sede e de difícil
acesso possui água azul – esverdeada e está ligado ao Rio Amazonas por um canal, por onde as
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x
x

embarcações circulam. Durante o verão as praias se formam, sendo o período de maior fluxo de
visitantes (Figura 37);
Lago Arapucu: situa-se em área distante da sede municipal sendo mais utilizado pela comunidade local
que aproveita para o lazer e a pescaria artesanal para subsistência das famílias;
Lago Mamauru: localiza-se na Comunidade Mamauru, zona rural do município de Óbidos, possui vias
de acesso terrestre e fluvial, apresenta ecossistemas diversificados e apresenta grande diversidade de
pescado e aves (Figura 38);

Figura 37 - Lago Curumu.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

x
x

Figura 38 - Lago Mamauru.
Fonte: Google imagens, 2019.

Lago Castanhanduda: localizado na Comunidade Castanhanduba, trata-se de uma área conservada e
preservada no seu meio ambiente, onde pode-se observar várias espécies da flora e fauna, tais como
quelônios, cobras e outras espécies silvestres;
Serra da Escama: localizada em frente à cidade de Óbidos na a serra possui uma altura aproximada de
80m, no seu topo está localizada a Fortaleza Gurjão de onde se pode ter uma vista panorâmica do rio e
da cidade. A Serra é toda recoberta por vegetação fechada e com vários pontos de acesso através de
trilhas que levam até a Fortaleza (Figura 39);
Serra do Curumú: com aproximadamente 122m de altura, está localizada próxima a Vila União
Curumú;
Praia da Cabeça do Padre: possui maior frequência de banhistas na época do verão quando a praia fica
em maior extensão e mostra sua beleza cênica. Recebe este nome, por existir nela uma antiga
construção no formato de chapéu que os padres Capuchos usavam (Figura 40);
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Figura 39 - Serra da Escama.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x
x

Figura 40 - Praia da Cabeça do Padre.
Fonte: Google imagens, 2019.

Roteiro das Comunidades: ecoturismo de base comunitária, que busca proporcionar ao turista uma
viagem diferente, que possibilite o contato com atividades mais representativas da cultura local das
comunidades (Castanhanduba, Cuecé, Matá, Silencio);
Terra indígena Zo´é: território tradicional de usufruto imemorial para índios da etnia Zo´é situado
entre os rios Cuminapanema, Erepecuru e Urucuriana – municípios de Óbidos e Alenquer;
Parque Nacional Indígena Tumucumaque: território tradicional de usufruto imemorial para índios das
etnias Aparaí e Waiana, localizado entre os estados do Pará e Amapá (municípios Laranjal do Jari,
Almeirim, Alenquer, Oriximiná, Óbidos), na região de fronteira entre o Brasil (rio Paru de Leste, Pará), o
Suriname (rios Tapanahoni e Paloemeu) e a Guiana Francesa (alto rio Maroni e seus afluentes Tampok
e Marouini).

No que se refere aos atrativos culturais, o município possui grande variedade, sendo a cultura e a história da
cidade valorizadas e preservadas. Os principais pontos de atração histórica local são as construções do século
XVII, com destaque para o Forte Pauxis (1697) e a Fortaleza Gurjão localizada na Serra da Escama; além de
centenas de construção antigas residenciais e comerciais de arquitetura colonial portuguesa no centro da
cidade, fazendo com que Óbidos seja considerada a cidade mais portuguesa na linha do equador Dentre os
monumentos históricos e os equipamentos e manifestações culturais do município, destacam-se:
x

x

Forte Pauxis: localizado as margens do rio Amazonas, o Forte Pauxis, construído em 1697, foi um dos
quatro Fortes erguidos na Amazônia a fim de proteger e garantir a soberania portuguesa no local.
Atualmente, o Forte representa um ponto turístico da cidade, onde ocorrem exposições e visitações
das escolas locais e municípios vizinhos. Cabe mencionar que o prédio é tombado pelo IPHAM (Figura
41);
Museu Integrado: casarão histórico da cidade, inaugurado em 1985 pela Associação Cultural Obidense,
que mobiliou e transferiu o acervo para referida entidade que abriga o acervo da história e da cultura
de Óbidos. Os visitantes podem apreciar um acervo fotográfico, documentos, moedas e móveis antigos,
artesanato local, arte sacra, pinturas, peças arqueológicas e líticas (Figura 42);
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Figura 41 - Forte Pauxis.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x

Figura 42 - Museu Integrado.
Fonte: Google imagens, 2019.

Mirante Pauxis: o local é protegido por uma fachada de um casarão antigo, que se dá acesso a uma
pequena praça com bancos e uma bela vista para o rio;
Igreja de Nossa Senhora de Sant’Ana: teve sua construção iniciada em 1786, e concluída em 1827. A
composição arquitetônica da fachada da Igreja Matriz permaneceu a mesma até a segunda metade do
século, quando então recebeu uma série de modificações que foram se agrupando até atingir a forma
atual. Quanto ao seu interior, na década de 196,0 sofreu uma perda irreversível com a demolição do
Altar – Mor (Figura 43);

Figura 43 - Igreja de Nossa Senhora de Sant’Ana.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Casa de Cultura – antigo Quartel de Óbidos: Quartel projetado pela Comissão Construtora da Vila
Militar da Capital Federal, construído na Pracࡤa do Bom Jesus, em um terreno próximo a Antiga
Fortaleza de Óbidos, teve sua inauguração em 1909. Destinava-se primeiramente, ao aquartelamento
do antigo 4º Batalhão de Artilharia de Posição, depois ocupado pelo 4º Grupo de Artilharia de Costa;
Fortaleza Gurjão: localizada no alto da Serra da Escama, a cerca de 80 metros acima do nível do rio, a
fortaleza se situa em uma posição estratégica de ataque e defesa, o ponto mais estreito do rio, essa
fortificação é composta por 04 canhões Armstrong, retirados do Navio Escola Benjamim Constant,
montados reparos, e era guarnecida por um destacamento da Fortaleza de Óbidos. Em 1908, passou
por remodelações de forma a solucionar determinadas deficiências da antiga fortaleza. A ascensão ao
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x

x

x

Forte, faz-se por uma estrada desertada, à retaguarda e o abastecimento de água, era feito através de
bomba. O forte foi construído durante os eventos revolucionários entre 1924 e 1932, e serviu de base
militar;
Diocese de Óbidos: prédio construído em 1886 para servir de residência a família de Vicente Augusto
Figueiredo, um grande fazendeiro filho de portugueses chegados a Óbidos em meados do século XIX.
Na década de 1960, passou por considerável reforma, modificando alguns elementos arquitetônicos
originais, principalmente na fachada retirada das sacadas corridas (balcões entalhamento em alvenaria
dos vãos de acesso das sacadas); colocação de grades em vãos, mudança de platibanda por empena na
mesma inclinação da cobertura em total desacordo com a concepção original e, ainda adição da
escadaria de acesso;
Antiga Câmara e Cadeia Pública Municipal: localizada na Praça Barão do Rio Branco, antiga Praça de
Sant’Ana e depois Largo da Cadeia. Em 1758, quando Mendonça Furtado elevou a povoação de Pauxis
à categoria de Vila, foi aberta uma Praça, provavelmente Sant’Ana e nela foi levantado o Pelourinho,
símbolo da Justiça Colonial; nessa época foram instaladas a primeira Câmara Municipal e a Cadeia, que
passaram a funcionar na Palhoça. Ao mesmo tempo, Mendonça Furtado empossou os primeiros Edis
(atualmente Vereador) da Câmara e criou o Diretório, representante no local do poder do Estado
Português e responsável pelo trabalho educacional junto aos índios, em substituição aos religiosos
expulsos do Brasil pelo Marques de Pombal. O estado precário em que se encontrava a Palhoça obrigou
as autoridades locais a solicitarem providências para a construção de uma Câmara e uma Cadeia. Após
a Cabanagem (1835), houve um empenho muito grande por parte dos governantes em construir uma
nova Cadeia. Em 1970, o prédio passou a funcionar como Biblioteca Pública (Figura 44);
Praça de Sant’Ana – Antigo Largo da Cadeia: logradouro público de grande referencial para cidade de
Óbidos, seu surgimento aconteceu no ano de 1758, por iniciativa do governador da Província do GrãoPará, Mendonça Furtado, que criou com a finalidade de nela levantar um pelourinho. Atualmente é
chamada como Praça Barão do Rio Branco (Figura 45);

Figura 44 - Antiga Câmara e Cadeia Pública.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

Figura 45 - Praça de Sant'Ana.
Fonte: Google imagens, 2019.

Mercado Central Municipal de Óbidos: inaugurado em 1926, composto por belas formas
arquitetônicas, exemplos do estilo eclético, com predominantes características do “Cottages” inglês
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popularizado com a denominação de casa de “enxamel”. A composição arquitetônica do mercado eé
peculiar do traço inconfundível do arquiteto José Sidrin.
Outras atrações são representadas pela gastronomia típica, pelas manifestações culturais e pelos demais
eventos do calendário anual:
x

x

Festa de Carnaval de Rua da Cidade de Óbidos: é tradicionalmente conhecido como “Carnapauxis – A
Festa do Mascarado Fobó”. O evento reúne as mais diversas figuras dos folguedos carnavalescos por
meio de blocos que reverenciam o Mascarado Fobó, ícone da tradição carnavalesca, cuja figura é a
maior atração para o público presente durante os dias de festa, desfilando pelas ruas e ladeiras estreitas
da cidade de Óbidos e finalizando na Praça do Sesquicentenário. Durante o carnaval, a praça denominase de Fobódromo. As manifestações do Carnaval de iniciam-se no primeiro dia do mês de janeiro. Após
a abertura do Carnaval, o Bloco Pai da Pinga, nas tardes de segundas-feiras, arrasta multidões pelas ruas
da cidade. E, nos sete domingos que antecedem a semana oficial do Carnaval, cada bloco faz seu
arrastão pelas ruas da cidade, com um número expressivo de foliões, finalizando na Praça da Cultura.
Vale mencionar que em 2008, o Carnapauxis foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico do
Pará (Figura 46);
Festival da Castanha: a castanha do pará, hoje patenteada como Castanha do Brasil, por muitos anos,
serviu como fonte de recurso ao povo da Amazônia, especialmente nesta região, onde os castanhais
eram extensos. Na comunidade Andirobal, em 1987, a safra foi abundante e surgiu a inspiração de um
grupo de pessoas para realizarem um festival para comemorar aquele período. Devido ao grande
sucesso do evento, deu-se continuidade e, em 2019, o Festival da Castanha terá sua XXXIII edição
(Figura 47);

Figura 46 - Festa de Carnaval de rua.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Figura 47 - Festival da Castanha.
Fonte: Portal Obidense, 2019.

O Festival do Milho: evento de caráter popular, realizado no bairro Central. Em 2019, o evento chegará
a sua 29ª edição. O objetivo é fomentar as iguarias advindas do milho. Durante a programação há shows
culturais, exposições artesanais e a escolha da Rainha do Festival;
O Auto da Semana Santa: realizado pelos grupos de teatro Getsêmani e Nova Aliança, os quais
apresentam a Via Sacra, saindo de um determinado bairro da cidade e percorrendo algumas ruas até
sua finalização no bairro Central (Figura 48);
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x

O Festival do Jaraqui: acontece desde o ano de 1987, quando foi organizado pela Associação Cultura
Obidense. O evento conta com apresentação de cantores regionais, desfile de candidatas a Rainha do
Festival, Corrida de Bajara e Concurso de Pesca (Figura 49);

Figura 48 - O Auto da Semana Santa.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

x

Figura 49 - Festival do Jaraqui.
Fonte: Google imagens, 2019.

O Arraiá dos Pauxis: evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e reúne
diversas manifestações culturais da quadra junina, visando enaltecer a identidade e a cultura local
(Figura 50);
A Exposição Feira Agropecuária de Óbidos – EXPOFAO: originalmente idealizado pelo Sindicato Rural
de Óbidos, visando à melhoria do rebanho local, tendo em vista a compra e venda de matrizes,
equipamentos agrícolas, entre outros. O evento tem duração de uma semana e a programação inclui
exposição de animais, competição de rodeio, leilões, festas com apresentações de bandas locais e
regionais, prova de laço, a tradicional corrida de valos, entre outras atividades;
A Festividade de Senhora Sant’Ana: festividade religiosa realizada pela Diocese de Óbidos e Paróquia
de Sant’Ana no mês de julho, em que a população católica demonstra sua fé e devoção à Padroeira da
Cidade, Nossa Senhora Sant’Ana. A programação conta círio fluvial, missas e procissões terrestres
(Figura 51);
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Figura 50 - Arraia do Pauxis.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x

x

O Torneio de Pesca Esportiva; tem o objetivo de estimular a prática da Pesca Esportiva no município,
proporcionando à população, lazer, entretenimento e turismo local;
O Festival do Acarí: promovido pelos moradores do Distrito Flexal, que além de fomentar a
gastronomia do referido peixe da Amazônia, também reúne manifestações culturais diversas que
caracterizam a cultura local (Figura 52);
O Festival Folclórico de Óbidos: realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, e tem o objetivo de promover o desenvolvimento de programas
e acessos à cultura, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do município, a qual
estabelece que as manifestações vinculadas à cultura popular e grupos étnicos devem ser destacados.
O evento conta com apresentações de diversas danças populares, como: Carimbó, Boi Bumba, Lundu,
Desfeiteira, Marambiré, Quadrilhas Juninas, Dança Portuguesa e apresentações de folias das
comunidades locais (Figura 53);

Figura 52 - O Festival do Acarí.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

Figura 51 - Festividade de Senhora Sant’Ana.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 53 - Festival Folclórico.
Fonte: Google imagens, 2019.

O Festival do Tucunaré: acontece no segundo final de semana de setembro no Lago Curumu, com
oferta de diversos pratos típicos da culinária obidense feitas com o peixe Tucunaré. No decorrer da
programação há apresentações culturais, shows musicais, competição de rabetas, torneio de pesca e
encerra com o concurso da Miss do Festival (Figura 54);
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x

O Festival do Açaí: reúne vários produtores para comercializar produtos beneficiados. Durante o
evento há o desfile da Rainha do Açaí, além da oferta de vários pratos da culinária local servido com o
fruto: açaí com charque, c açaí com amarão, açaí com pirarucu, sorvete de açaí e suco de açaí (Figura
55);

Figura 55 - Festival do Açaí.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 54 - Festival do Tucunaré.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x

Concurso de Poesias: realizado em outubro, cujo o objetivo é promover a divulgação de novos talentos
da literatura, oportunizando aos poetas e poetizas um meio de divulgarem seus trabalhos;
O Tacacá Fest: organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, visando
incentivar e valorizar as vendedoras de tacacá do município de Óbidos, enfatizando a importância da
iguaria no cenário nacional. No decorrer da programação, há apresentações culturais e show com
artistas da terra, exposição do artesanato local, exposição de artistas plásticos e apresentação da Rainha
do Festival (Figura 56);

Figura 56 - Tacacá Fest.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

A Exposição Internacional de Presépios do Baixo Amazonas e Oratório de Nata: segundo a devoção
franciscana, o presépio foi encenado pela primeira vez por São Francisco de Assis na cidadezinha de
Greccio, na Itália. Com os franciscanos, essa devoção ganhou o mundo. Outrora, Óbidos recebera o
nome de “Cidade Presépio” e esta foi uma das motivações que levou o Bispo D. Bernardo Bahlmann a
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idealizar a Exposição de Presépios. O evento conta com um acervo vindo de diversos países como Israel,
Peru, Angola, Birmânia, Itália, Alemanha, México, Índia, inclusive da cidade de Jesus Cristo, Belém de
Judá e das comunidades de Óbidos.
6.4.2.10.3 Juruti
O município de Juruti possui belezas naturais que encantam, com um rico patrimônio ecológico repleto de
possibilidades e cheio de tendências aptas a receber o ecoturismo e a pesca esportiva na região, além de uma
diversidade cultural, rica em manifestações culturais, em especial, aquelas relacionadas as populações
tradicionais presentes no município.
Dentre os equipamentos de cultura e lazer, se destaca: Biblioteca Manuel Marinho da Silva, os espaços para
eventos – Aldeia Muirapinima, Arena Cultural, Centro Cultual Priante (Tribódromo), Espaço Universo
Mundukuru, Oásis Caranã, além dos centros desportivos – Estádio Pimpão – Remo, Campo de Esporte dos
Clubes locais (Juruti, Juventos, Veterano e Palmeiras).
Quanto ao patrimônio natural, o território de Juruti possui paisagens nativas exóticas, lagos e igarapés de águas
límpidas e geladas, assim como praias fluviais e balneários. A seguir são apresentados os principais atrativos
naturais identificados:
x

x

Balneário da Ponte: situado na Vicinal Curumucuri, próximo a primeira ponte, que cruza o igarapé da
Ponte. O local conta um pequeno deck, em uma das margens do igarapé, formando uma área que se
assemelha a uma piscina natural, sendo bastante frequentado pelos moradores locais (Figura 57);
Lago Jará: com área aproximada de 69,5 km2 o lago a tem águas calmas e azuis, vitórias-régias e uma
variedade de peixes e pássaros, formando uma bela paisagem. O lago abrange a sede municipal e a zona
rural do município, sendo que na área urbana, parte de sua margem está ocupada por propriedades
particulares. O local é utilizado pelos moradores para lazer (pesca e banho) - Figura 58;
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Figura 57 - Balneário da Ponte.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Praia do Formigão: no período de seca do Lago Juruti Velho, surgem em suas margens, imensas “pontas˜
de areia branca, que se estendem até o meio do lago – uma dessas é a Praia do Formigão. O contraste
das águas azuis com o branco da areia e o verde da vegetação forma uma paisagem cênica (Figura 59);
Praia do Pompom: localizada na comunidade do Pompom a cerca de 60 km da sede municipal, a praia
tem seu acesso apenas pelas águas do Lago Juruti Velho. Do lago, pode-se ver uma bonita paisagem das
casas margeadas pela faixa de areia, sendo que no período de seca, a faixa de areia aumenta e o local se
torna opção de lazer para os jurutienses (Figura 60);

Figura 59 - Praia do Formigão.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x

x

Figura 58 - Lago Jará.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 60 - Praia do Pompom.
Fonte: Google imagens, 2019.

Sítio Balneário Tropical: localizado às margens do Lago Jará, o balneário tem área ampla, com árvores,
quiosques, churrasqueiras e palco. A entrada é gratuita, porém a infraestrutura é simples;
Sítio Surval – Balneário Igarapé do São Pedro: situado na comunidade de São Pedro, dispõe de uma área
de 115 hectares com vegetação nativa e três igarapés conservados. Os proprietários montaram uma
estrutura simples, onde funciona um restaurante - cuja especialidade é a galinha caipira;
Várzea Paraná da Dona Rosa: trata-se da região formada por um braço do rio Amazonas, localizada em
uma área de várzea que, no período de cheia, chega a uma profundidade de até12 metros. Durante a
época da vazante, com o transbordamento do canal, águas invadem a área, possibilitando que muitos
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animais ocupem o local em busca de alimento e abrigo. A paisagem do lugar é de extrema beleza, sendo
comum encontrar aves como Araras Canindé, Bico de agulha, Bico de brasa, Graça, Socó-boi, jacarés
etc;
No que se refere ao patrimônio histórico cultural, Juriti é marcada pela cultura das comunidades tradicionais,
que em seus modos de vidas específicos geram tradições históricas em forma de música, artes cênicas, alegorias
e danças, além de diversas festividades religiosas, eventos culturais, produção de artesanatos e áreas de convívio
social. Abaixo são detalhados aos atrativos culturais mais relevantes da cidade:
x

x
x

Praça da República: com amplo espaço arborizado, banquinhos coreto, quiosques para alimentação, e
uma vista para Igreja Matriz (localizada no entorno da praça) e do Rio Amazonas. A praça conta ainda
com uma arena cultural, (o espaço comporta um público de aproximadamente 1.500 pessoas)
playground, quadra poliesportiva e banheiros (Figura 61);
Praça do Trevo: localizada em canteiro central na Rua Joaquim Gomes do Amaral, é equipada com
bancos de madeira, jardins e algumas brinquedos;
Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde: fundada em 1950 pelo frei Wenceslau, a igreja possui arquitetura
singela, sendo a fachada composta por uma torre, um relógio e um brasão com a imagem de Nossa
Senhora. No interior, a nave é ampla e, no nártex, um belo órgão (Figura 62);

Figura 61 - Praça da República.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Figura 62 - Matriz Nossa Senhora da Saúde.
Fonte: Google imagens, 2019.

Carnacristo: evento realizado na arena cultural da Praça da República e organizado pela Renovação
Carismática Católica da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, com uma programação que inclui missa
campal, momentos de louvores, apresentação de show musical, além da participação de pregadores
convidados de outras paróquias e municípios (Figura 63);
Círio de Nossa Senhora da Saúde: cério fluvial, no qual as embarcações enfeitadas partem da
comunidade de Santa Terezinha, sendo a maior delas, leva a imagem da Santa. Os barcos atracam no
porto principal de Juruti, onde milhares de fiéis aguardam. A imagem é desembarcada e colocada na
berlinda. O cortejo segue até a Igreja Matriz. Durante o percurso, os fiéis prestam homenagens e
agradecimentos às preces atendidas à Santa. Ao chegar à matriz, o bispo da Diocese de Óbidos retira a
imagem da berlinda e a ergue. Posteriormente, realiza-se uma missa campal, seguida por um leilão para
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angariar fundos para a paróquia. Nos demais dias também são realizadas missas e o traslado da imagem
para casas e instituições notórias (Figura 64);

Figura 63 – Carnacristo.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

x

Festividade de Nossa Senhora da Saúde: festa em homenagem a padroeira do município, onde
acontecem celebrações litúrgicas, missas, procissão e programação cultural entre os meses de junho e
julho;
Congresso da Paz: evento realizado no Centro Cultural Deputado José Priante conta com
apresentações de bandas de música gospel, dança, teatro e pregação de pastores locais e convidados
de outras igrejas e municípios (Figura 65);
Festival da Mandioca: tem como objetivo a disputa entre os produtores rurais, como uma forma de
comemoração da colheita, valorizando as raízes da comunidade atraindo visitantes a região (Figura 66);

Figura 65 - Congresso da Paz.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

Figura 64 - Círio da Nossa Senhora da Saúde.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 66 - Festival da Mandioca.
Fonte: Google imagens, 2019

Festa de São Sebastião (Vila de Tabatinga): a tradicional festa atrai os jurutienses que imigraram, os
moradores da sede e das comunidades próximas à Vila Tabatinga, onde a festividade é realizada
anualmente há mais de 50 anos. Próximo à data de realização da festa, os foliões vão de casa em casa
para angariar donativos para o evento, a chamada “esmolação”. Eles vão vestidos de vermelho e de
branco, cores que representam São Sebastião. No primeiro dia de festa, acontece o círio terrestre e o
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x

x

x

levantamento do mastro enfeitado com fitas, frutas e derivados da mandioca. Durante os demais dias,
ocorrem missas e ladainhas. No último dia, há uma nova confraternização com a subida no pau de sebo,
a derrubada do mastro, a realização de leilões e de uma grande festa dançante. Nesse dia, o publico
presente chega a 3 mil pessoas;
Festa de São Sebastião (Vila de Muirapinima): festividade é realizada anualmente há mais de 60 anos na
Vila de Muirapinima, a qual dista cerca de 70 km da sede. Tem duração de 11 dias e se inicia com a
escolha da comunidade de onde partirá a imagem de São Sebastião, no dia do círio fluvial. Após
escolhida a comunidade, acontece o círio, com o translada da imagem em um barco enfeitado e com
as cores que representam o santo rumo ao porto da Vila de Muirapinima. Após o desembarque, a
imagem é acompanhada pelos fiéis que cantam o hino do santo e tocam uma variedade de
instrumentos, até o local de realização da festividade (Rua Prudêncio Pimentel). Nas noites dos
primeiros 7 dias do festejo, são realizados ritos e tradições religiosas, bem como atividades lúdicas
regionais, a exemplo do levantamento de mastro, novenas, procissão, bingos e outras atividades. Nos
últimos 4 dias do festejo, há a realização de festa com show de bandas, concurso de dança e amistosos
de futebol, além do encerramento da festa, que acontece com a tradicional derrubada de mastros, que
reúne milhares de devotos;
Festival das Tribos Indígenas de Juruti – Festribal: evento de divulgação das culturas regionais,
representando pelas tradições e costumes dos povos tribais. A primeira edição do Festival aconteceu
em 1986, quando diversos grupos folclóricos disputavam o prêmio pela melhor apresentação. A partir
de 1993, o Festribal passou a ter apenas a participação de dois grupos: a Associação Folclórica Cultural
e Recreativa Tribo Muirapinima e a Associação Folclórica Tribo Mundurukus. O espetáculo retrata a
cultura indígena através de música, arte cênica, coreografias, alegorias e rituais. Ambos grupos
(chamados de tribo) têm grandes estruturas cênicas, efeitos de luz e som e alegorias repletas de cor e
movimento. Atualmente, o Festival atrai cerca 8 mil pessoas por dia. No primeiro dia, acontece a Festa
dos Visitantes, com show de banda de repercussão nacional. No segundo dia, há o ensaio técnico e
apresentação infantil das duas tribos. Por fim, no último dia, os Mundurukus (vermelho e amarelo) e os
Muirapinima (vermelho e azul) fazem suas apresentações, (3 horas de duração para cada tribo) e se
enfrentam pela conquista do título. Cada tribo é formada por 600 pessoas que atuam desde a produção
até a apresentação. Ao logo dos anos, o Festribal se consolidou como um dos maiores eventos de
manifestação cultural do estado. Em 2008, foi declarado como Patrimônio Cultural do Estado do Pará
(Lei nº 7.113/2008) por divulgar as culturas regionais, representando as tradições e costumes do povo
jurutiense (Figura 67);
Festival da Canção de Juruti –FECANJ: evento cujo objetivo é estimular e valorizar a criação, a produção
e a difusão musical no município e também estreitar o contato entre os compositores, músicos,
intérpretes e o público. Nas duas primeiras noites, acontece a apresentação das canções que são
avaliadas nos quesitos da sonoridade, afinação, letra e desenvoltura no palco. No terceiro dia, ocorre
premiação dos três primeiros lugares (Figura 68);
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Figura 67 - Festival das Tribos Indígenas de Juruti.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 68 - Festival de Canção de Juruti.
Fonte: Google imagens, 2019.

Festival de Verão: evento com duração de dois dias, sendo que a programação do primeiro dia inclui desfile das
candidatas a Garota Verão, seguido por uma festa animada com bandas e som mecânico. No segundo dia, pela
manhã acontece um torneio de futebol e a noite a festa continua com a apresentação de bandas e danças.
6.4.2.10.4 Parintins
Parintins possui várias opções de lazer e turismo, com atrativos naturais exuberantes, além de inúmeras
manifestações de cultura popular, com forte influência da cultura indígena e cabocla. O maior destaque vai para
o Festival Folclórico de Parinitns, que engloba vários eventos, como o Concurso de Cartaz, Festival de
Quadrilhas, Danças e Boi Miniaturas, Festa dos Visistantes, com atrações nacionais e apresentação de três dias
de disputa entre os Bois Caprichoso e Garantido. O Festival atrai cerca de 80 mil turistas (durante a semana do
evento), vindos de diversos lugares, na sua maioria das Regiões Norte e depois Sudeste, além de turistas
estrangeiros, que segundo dados da Amazonastur, em 2018, representou cerca de 30% do público total do
evento. O Festival Folclórico de Parinitns injeta cerca de 80 milhões de reais na econômica local.
Além do período do festival, os maiores fluxos turísticos acontecem na época do carnaval com cerca de 15 mil
turistas e na temporada entre os meses de outubro a abril, quando o município recebe por volta de 15 mil
turistas estrangeiros.
Dentre os equipamentos de lazer, destaca-se os espaços para a realização de eventos – Parque de exposições
(Luís Lourenço de Souza), salas em hotéis para eventos de pequeno porte (Amazon River), o Bumbódromo e o
Complexo Desportivo Canta Galo. De acordo com a gestora da Pasta de turismo, está em fase de execução a
reforma da antiga prefeitura – Palácio Cordovil, onde será implantado o Museu Histórico de Parintins.
Parintins tem um rico patrimônio natural, vez que é cercada por belos e piscosos lagos e conta nas proximidades
com praias de areias brancas, que têm seu auge no verão amazônico, entre agosto e setembro. Os atrativos
naturais com maior notoriedade são a Serra da Valéria, o Lago do Mucurany e o Arquipélago do Uaicurapá. A
seguir são listados os atrativos identificados no município.
x

Serra de Parintins: formação geográfica de 152 metros de altitude, situada de frente para o rio
Amazonas e na região do Lago da Valéria, entre as divisas do Estados do Pará com o Amazonas. A serra
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é circundada por uma vegetação bastante espessa rica em flora e fauna, além de oferecer uma vista
panorâmica da região, onde é possível observar lagos e paranás. Na base da serra está localizada a
comunidade de São Paulo, sítio arqueológico da região (Figura 69);
Balneário Cantagalo: localizado na comunidade do Aninga é dotado de píer, balneário, serviço de bar,
restaurante e lanchonete, além de quadras de areia para futebol e voleibol, palco para shows e bosque
para acampamentos. O acesso é por estrada asfaltada, com iluminação e sinalização. Durante o Festival
Folclórico oferece shows de toadas dos bois Caprichoso e Garantido (Figura 70);

Figura 69 - Serra de Parintins.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

x

Figura 70 - Balneário Cantagalo.
Fonte: Google imagens, 2019.

Rio Amazonas: um dos rios mais extensos do mundo com a maior bacia hidrográfica do mundo. Ao
entrar no território brasileiro, é chamado de rio Solimões e, em Manaus, após a junção com o rio Negro,
assim que suas águas se misturam, ele recebe o nome de Amazonas e como tal segue até a sua foz no
oceano Atlântico. Na orla de Parintins é possível apreciar a beleza e a força do rio Amazonas, que passa
em frente à cidade. Um calçadão circunda a orla, que oferece bares e restaurantes com pratos regionais
(Figura 71);
Lagoa da Francesa: local onde os barcos atracam e muitos pescadores chegam com a produção do dia.
A região do médio-baixo Amazonas vive, nesta época do ano, parte da piracema, com fartura de jaraqui,
matrinxã, pacu, sardinha e outros peixes pouco comercializados em Manaus, como o aracu e o bodó;
Vila Amazônia: situa-se a 20 minutos de barco de Parintins e, foi o berço da imigração japonesa na
década de 1930 e pioneira no cultivo da juta. O local possui de trilhas, igarapés e cachoeiras. Uma balsa
sai diariamente do porto do Lago da Francesa para a Vila (Figura 72);
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Figura 71 - Rio Amazonas.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Rio Uaicurapá: durante a vazante, entre os meses de agosto e fevereiro, é onde se localizam as belas
praias fluviais, de areias brancas que contrastam com as águas escuras. Próximo ao rio estão as ilhas do
Pacoval, das Onças e das Guaribas. Os parintinenses costumam chamar a região do Uaicurapá de
“Caribe Parintinense”, devido à profusão de ilhas com praias de areias muito brancas (Figura 73);
Praia de Itaracuera: localizada no Rio Uaicurapá, com uma extensão de mais de um quilômetro. Dista
cerca de 2 horas e 30 minutos da sede de Parintins (Figura 74);

Figura 73 - Rio Uaicurapá.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Figura 72 - Vila Amazônia.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 74 - Praia de Itaracuera.
Fonte: Google imagens, 2019.

Lago Macuricanã: integra um complexo lacustre com cerca de 40 lagos, mas é melhor apreciado no
verão amazônico. Trata-se de uma reserva que atravessa diversos Municípios, com maior parte do
território em Parintins e Nhamundá. Parintins tem, nos seus arredores, os lagos do Aninga, Parananema
e Macurani, que funcionam como berçário de espécies raras de pássaros;
Complexo de Esporte e Lazer Cantagalo - Balneário Cantagalo: situado na comunidade do Aninga,
oferece estrutura de píer de madeira, bares com petiscos e drinques, chuveiros, banheiros públicos, três
quadras de areia para futebol e vôlei, palco para shows e bosque para acampamentos;

Relativo aos atrativos culturais da cidade, merecem destaque o folclore popular, os artefatos arqueológicos que
evidenciam registros de ocupações humanas passadas, o artesanato regional e indígena, confeccionado a partir
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de raízes de árvores, palha, juta, penas e outros materiais naturais, a gastronomia regional que inclui diversas
receitas baseadas em ingredientes típicos locais e regionais, bem como os equipamentos de cultura e lazer: Liceu
de Artes e Ofícios do Bumbódromo, os Currais dos bois (Garantido e Caprichoso) e Catedral de Nossa Senhora
do Carmo. Os atrativos culturais identificados em Parintins são listados abaixo:
x

x

Praça do Comunas: Reduto dos torcedores do boi Garantido, mas de vez em quando “invadida”
também pelo pessoal do Caprichoso, fica na orla da cidade e é uma das áreas mais agitadas durante o
festival. Oferece uma bela vista do rio Amazonas e do por do sol na cidade (Figura 75);
Praça do Cristo Redentor: um dos primeiros núcleos da cidade de Parintins, ocupa um lugar especial na
memória afetiva dos cidadãos parintinenses, sendo reconhecidamente um espaço de socialização e
lazer (Figura 76);

Figura 75 - Praça do Comunas.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Figura 76 -Praça do Cristo Redentor de Parintins.
Fonte: Google imagens, 2019.

Igreja do Sagrado Coração de Jesus: segunda igreja mais antiga de Parintins, inaugurada em 1888. A
primeira foi construída onde, atualmente, está localizada a Praça Digital Cristo Redentor, construída
entre os anos de 1805 e 1806, servindo ao povo por mais de um século. Com a demolição, a Igreja foi
reconstruída no novo local e recebeu novo nome após a construção da Catedral, na Avenida Amazonas.
Fundada em 1945 com o nome de Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus
passou a ser chamada desta maneira no ano de 1962, após a construção da Catedral. A Igreja do Sagrado
Coração de Jesus faz parte de um conjunto arquitetônico composto pelo Obelisco de Fundação da
cidade e o Cruzeiro das Missões, edificações que representam o patrimônio histórico e edificado de
Parintins (Figura 77);
Catedral de Nossa Senhora do Carmo: primeira construção da igreja em honra "Nossa Senhora do
Carmo", foi no ano de 1806, na Praça do Cristo Redentor, pelo Frei Carmelita José A. das Chagas,
passando a ser denominada de São Benedito e demolida em 1905 por ordem do superintendente
Capitão Sarmento, após a imagem da Santa ter sido deslocada para a nova igreja instituída na Praça do
Sagrado Coração de Jesus em 1895, no qual permaneceu com o nome da Padroeira até o ano de 1962.
A construção do prédio atual da igreja de Nossa Senhora do Carmo, iniciou-se em 1961, assinado pelo
engenheiro italiano Giovanni Butori, que teve auxílio de Dom Arcangelo Cérqua, pela sua campanha
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para a edificação da Catedral de Parintins em 1958. A Catedral conta com uma torre de 42 metros de
altura e 176 degraus, e no topo da estrutura se encontra a imagem da Padroeira de Parintins (Figura 78);

Figura 77 - Igreja do Sagrado Coração de Jesus.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Figura 78 - Catedral Nossa Senhora do Carmo.
Fonte: Google imagens, 2019.

Festival Folclórico de Parintins: acontece anualmente no Bumbódromo, onde as agremiações dos bois
(Caprichoso e Garantido) realizam suas apresentações folclóricas, sendo o ponto mais importante do
evento é a disputa dos bois-bumbá. A primeira edição do Festival Folclórico de Parintins aconteceu em
1965, criado por um grupo de amigos ligados à Juventude Alegre Católica (JAC), entre os quais Xisto
Pereira, Jansen Rodrigues Godinho, Lucinor Barros e Raimundo Muniz, além do padre Augusto, com o
objetivo de arrecadar fundos para a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. No primeiro
ano, vários grupos se apresentaram, sem a presença dos bois Caprichoso e Garantido. Somente em 1966
os bois bumbás foram convidados a participar do festival. Em 1966, pela primeira vez, os bois
Caprichoso e Garantido participaram juntos do festival. Nessa época, o critério estabelecido para
definir o campeão foi o boi mais aplaudido pelos presentes. A partir de então, houve o acirramento da
rivalidade entre os bois Garantido e Caprichoso. No ano de 1975, a organização do Festival foi assumida
pela Prefeitura de Parintins, mudando o local para o Centro Comunitário Esportivo. O festival tem
ganhado cada vez mais notoriedade, sobretudo no cenário nacional, desde que começou a ser
transmitido ao vivo (Figura 79);
Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes - Bumbódromo: inaugurado em 1988, tornou-se o
primeiro anfiteatro construído a céu aberto, para ser palco do Festival Folclórico de Parintins. O
anfiteatro tem formato de uma cabeça de boi estilizada e com a ampliação da estrutura a capacidade
foi para 17,5 mil pessoas (Figura 80);
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Figura 79 - Festival Folclórico de Parintins.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 80 - Bumbódromo.
Fonte: Google imagens, 2019.

x

x

Liceu de Artes e Ofícios do Bumbódromo: iniciativa por parte do poder público com a criação de
memoriais dos Bois Caprichosos e Garantido - exposição de itens, fantasias e adereços mostrando a
história de ambas as agremiações. A estrutura disponível no local conta com: balcão de visitantes,
banheiros, material informativo, além de cumprir quesitos de acessibilidade (Figura 84);
Currais dos Bois: cada boi (Caprichoso e Garantindo) tem o seu curral, onde ocorrem os ensaios e são
criadas as fantasias e alegorias da apresentação do boi bumbá; O Curral do Boi Caprichoso Zeca Xibelão,
leva o nome do primeiro tuxaua da história do bumbá, é o lugar onde são realizados os ensaios da
Marujada de Guerra (nome dado ao conjunto de ritmistas do Caprichoso), tribos e festas nos finais de
semana como a Tarde Alegre, onde as crianças brincam em um bem organizado boi-mirim e cultivam
desde cedo a paixão pelo folclore local; já o Curral do Boi Garantido é chamado “Cidade Garantido”,
um complexo de galpões instalado aproveitando e expandindo a estrutura ociosa da extinta Fabril,
antiga indústria da tecelagem de juta que tinha grande importância na vida econômica do município
(Figura 81 Figura 82);
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Figura 81 - Curral do Boi Caprichoso.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 83 - Mercado Municipal de Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.

x
x

x
x
x

Figura 82 - Curral do Boi: Garantindo.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 84 - Liceu de Artes e Ofícios do Bumbódromo.
Fonte: Ambientare, 2019.

Sítios arqueológicos: de acordo com a Superintendência do Iphan do Amazonas, existem nove sítios
arqueológicos na região de Parintins, entre eles os das regiões de Macurany e da Valéria;
Mercado Municipal de Parintins: local ideal para experimentar produtos típicos, em especial o café
regional, a tapioquinha e o “x caboquinho” (pão recheado com tucumã e queijo coalho). A tapioca vem
direto do produtor e não tem qualquer tipo de aditivo ou processo industrial posterior, feita com goma
refeita da fécula de mandioca e servida com tucumã, na maioria das vezes, saiu do pé no dia em que é
servido. A tapioquinha fica, portanto, mais autêntica (Figura 83);
Chapão: fica na orla da cidade, ideal para ver o por do sol. É reduto dos torcedores do boi Caprichoso e
mantém um sistema de som que anima as tardes dos simpatizantes e turistas;
Flutuante da Soraya: oferece comidas regionais e também é ideal para banho no rio, situado no lago do
Macurani;
Gastronomia local: as receitas mais conhecidas utilizam peixes de água doce (curimatã, jaraqui,
pirarucu, matrinchã, pescada, tambaqui, tucunaré, pacu etc.), servidos em moquecas, postas, bolinhos,
assados, fritos e em caldeirada. e carne de búfalo. Entre as mais populares estão o tambaqui moqueado,
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caldeirada de tucunaré com pirão, maniçoba, pirarucu assado, bolinhos de piracuí, peixe no tucupi,
pato no tucupi, caldeirada de bodó, bodó assado e no vinho, e tacacá;
Festa de Soltura de Quelônios (janeiro): evento associado ao projeto que promove a pesquisa e o
manejo de quelônios em comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas. O projeto busca conservar as
populações de quelônios através do manejo participativo, envolvendo ribeirinhos, produtores,
professores e alunos, através de um trabalho de Educação Ambiental presente em 118 comunidades
do Baixo Amazonas e Juruá. O evento tem duração de dois dias e a programação envolve tanto a
solturas de filhotes de quelônios em algumas localidades contemplados pelo Projeto, como palestras,
festa dos visitantes, amistosos das seleções masculina e feminina do projeto, jogos lúdicos, concurso de
piadas, concurso de calouros, desﬁle Garota ˜Pé de Pincha˜, bingo e baile dançante (Figura 85).

Figura 85 - Festa da Soltura de Quelônios.
Fonte: Google imagens, 2019.

Destaca-se ainda os demais eventos do calendário anual de eventos do município de Parintins:
x
x

Encenação da Paixão de Cristo (abril) - Figura 86;
Temporada de Festas e Ensaios dos Bois Bumbás - Caprichoso e Garantido (abril a junho);

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 99

Figura 86 - Encenação da Paixão de Cristo.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x
x
x
x
x

Festival Folclórico e Festival de Quadrilhas - Comunidade do Zé Açu (junho) - Figura 88;
Festa de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira do Município (julho) - Figura 87;
Festival de Pesca do Peixe Liso - Comunidade do Paraná do Espírito Santo (agosto);
Festival de Verão do Uaicupará (setembro);
Festival de Verão do Cabury (setembro);
Festival Folclórico (junho) Campanha "Jesus, Água da Vida" (junho);

Figura 87 - Festa de Nossa Senhora do Carmo.
Fonte: Google imagens, 2019.

x
x
x
x
x

Figura 88 - Festival Folclórico.
Fonte: Google imagens, 2019.

Festival de Música Sacra - Femusa (setembro);
Festival do Beijú - Agrovila do Mocambo (setembro);
Festival de Pastorinhas (23 de dezembro) - Figura 89
Carnailha (carnaval) - Figura 90;
Festa do Jaraqui - Vila Amazônia.
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Figura 89 - Festival de Pastorinhas.
Fonte: Google imagens, 2019.

Figura 90 - Carnailha.
Fonte: Google imagens, 2019.

6.4.2.11 Organização Social
Organização Social trata da forma como uma sociedade estruturada é organizada, considerando as diferentes
esferas sociais, tais como cultural, econômica, religiosa, política, entre outras. As formas de organização social
são influenciadas pelos comportamentos e pelo relacionamento entre pessoas individualmente ou em grupo e
podem apresentar mudanças conforme as necessidades da sociedade ao longo do tempo.
No que se refere ao universo associativo e fundacional dos municípios que compõem a Área de Estudo, e
segundo dados da pesquisa “Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos”, realizada pelo IBGE,
existiam oficialmente 281 unidades locais das fundações privadas e associações sem fins lucrativos na AE, no
ano de 2010, das quais 70,45% estavam estavam sediadas nos municípios de maior porte, Parintins e Oriximiná
– vide Tabela 44.
Nessas unidades locais estavam registrados um contingente de 547 pessoas contratadas como trabalhadores
assalariados, sendo que o salário médio era de 2,51 salários mínimos. Entre salários e outros tipos de
remuneração pagas pelas fundações privadas e pelas associações sem fins lucrativos, um total de R$ 12.446,78
(doze mil quatrocentos e quarenta e seis mil reais) foi desprendido no setor para o ano de 2010.
Tabela 44 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salário médio mensal das fundações privadas e
associações sem fins lucrativos
Oriximiná
Juruti
Parintins
Área de
Óbidos /PA
Indicadores
/PA
/PA
/AM
Estudo (AE)
Número de unidades locais das fundações privadas e
34
88
49
110
281
associações sem fins lucrativos (Unidades)
Pessoal ocupado assalariado em 31/12 das fundações
privadas e associações sem fins lucrativos (Pessoas)

187

81

11

268

547

Salários e outras remunerações das fundações privadas
e associações sem fins lucrativos (Mil Reais)

7.601,62

835,40

434,23

3.575,51

12.446,76

Salário médio mensal das fundações privadas e
associações sem fins lucrativos (Salários mínimos)

5,76

1,66

1,21

1,44

2,51

Fonte: IBGE - Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos, 2010.
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Ainda no mesmo ano, de acordo com os dados dispostos na Tabela 45, o número de entidades sem fins
lucrativos totalizava 484 nos quatro municípios da AE. Essas entidades empregavam 632 pessoas, com um
salário médio de 2,36 salários mínimos. Dessas entidades, 77,27% estavam concentradas nos municípios de
Parintins e Óbidos.
Entre salários e outros tipos de remuneração pagas pelas entidades sem fins lucrativos, R$ 13.193 (treze mil,
cento e noventa e três mil reais) foram investidos no setor no ano de 2010.
Tabela 45 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31.12 e salário médio mensal das entidades sem fins lucrativos
Oriximiná
Óbidos
Juruti
Parintins
Área de
Indicadores
/PA
/PA
/PA
/AM
Estudo (AE)
Número de unidades locais das entidades sem fins
41
141
69
233
484
lucrativos (Unidades)
Pessoal ocupado assalariado em 31/12 das entidades sem
214
86
11
321
632
fins lucrativos (Pessoas)
Salários e outras remunerações das entidades sem fins
7.874,76
861,70
434,23
4.023,29
13.193,98
lucrativos (Mil Reais)
Salário médio mensal das entidades sem fins lucrativos
5,19
1,64
1,21
1,42
2,36
(Salários mínimos)
Fonte: IBGE - Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos, 2010.

6.4.2.11.1 Organizações Sociais Atuantes na Região
Foi identificada uma complexa rede de organização social, indicativa de uma capacidade de mobilização
coletiva para atendimento aos diversos interesses e necessidades que permeiam as existências dos cidadãos.
Os conselhos são organizações que integram representantes da sociedade civil e do poder público, discutindo
e promovendo a busca de soluções para os problemas que incidem sobre suas áreas de atuação. É o caso das
associações de bairros, cujo fator de mobilização está associado, em geral, à melhoria das condições
habitacionais, onde as reivindicações acerca dos serviços públicos de saneamento, pavimentação etc.
prevalecem.
Os sindicatos mais atuantes são os dos Trabalhadores (e Trabalhadoras) Rurais de Oriximiná, Óbidos, Juruti e
Parintins, que apresentam focos de atuação amplos, possuindo grande quadro de associados e formas rápidas
de comunicação com as diversas comunidades rurais, mantendo-as atualizadas sobre os acontecimentos.
A Igreja Católica também possui atuação marcante com a população dos municípios da AE, tanto na área
urbana quanto nas comunidades rurais, principalmente as ribeirinhas, através da celebração de missas e das
comissões pastorais. Nesse sentido, percebe-se que movimentos ligados à Igreja Católica possuem grande
alcance e inserção junto à população local. Também deve ser ressaltada a atuação da Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná – ARQMO e da Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Óbidos – ARQMOB, espécies de “associações
mães”, que assessoram as associações “menores” das comunidades quilombolas localizadas nos municípios de
Oriximiná e Óbidos na reivindicação do direito de posse das terras ocupadas por elas, como assegura a
Constituição Federal de 1988.
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Nos municípios de Juruti e Parintins, merecem destaque a Associação das Comunidades da Região de Juruti
Velho – ACORJUVE e o Conselho dos Assentados da Gleba de Vila Amazônia – COAGVA. Trata-se de
associações “mães” que representam, respectivamente, os assentados de dois projetos de reforma agrária:
Projeto Agroextrativista (PAE) Juruti Velho e Projeto de Assentamento (PA) Vila Amazônia.
A ACORJUVE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída pela união e
solidariedade dos moradores das comunidades da região de Juruti Velho. Com sede na Vila de Muirapinima, foi
fundada em 21 de março de 2004. É concessionária e administradora das terras ocupadas pelas comunidades
que integram o Projeto Agroextrativista – PAE Juruti Velho, beneficiando mais de 2.000 unidades familiares.
A Igreja Católica e a ACORJUVE são as instituições que trabalham juntas em defesa do direito legítimo das
comunidades da região do lago Juruti Velho. Vale também destacar a importância das igrejas evangélicas, como
lideranças em algumas comunidades, tais como Nova Galileia, Monte Carmelo (antiga Germano) e Monte
Muriá. Muitas associações comunitárias passaram a fortalecer a ACORJUVE, como uma espécie de “associação
mãe”, na luta coletiva frente à falta de informação e segurança e ao conflito socioambiental gerado pelo
processo de instalação e operação da mineradora ALCOA nos territórios que, segundo as comunidades do PAE
Juruti Velho, “seus ancestrais construíram e legaram às gerações atuais” (LOPES, 2012).
A COAGVA é uma entidade de utilidade pública (Lei nº 013/2003 – PGMP), com personalidade jurídica de
caráter associativista, sem fins lucrativos, constituída a partir da necessidade em que viviam os assentados,
abandonados pelo INCRA, que nada fazia para cumprir o que determinava as leis de Reforma Agrária. Com sede
nas instalações da antiga fábrica da Cooperativa Mista dos Juticultores de Parintins – COOPJUTA (Figura 84),
na cidade de Parintins, foi fundado em 12 de março de 1993.
De acordo com a liderança entrevistada durante a pesquisa de campo, o principal objetivo da COAGVA é
representar e defender os direitos e deveres coletivos e individuais dos assentados, suas famílias e comunidades
da Gleba de Vila Amazônia.
A seguir, no Quadro 6, são apresentadas as principais organizações sociais atuantes nos municípios da AE do
empreendimento.
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Grupo Artístico Cultural Urua Tapera
Fundação Ferreira de Almeida
União Recreativa Clube Dos 30
Agencia de Desenvolvimento Municipal de
Oriximiná

Oriximiná /PA

Ass. da Comunidade Remanescente de
Quilombo Boa Vista
Ass. Comunitaria Santa Cruz
Ass. dos Moradores do Bairro da Area
Pastoral
Ass. dos Moradores do Bairro de São Pedro
Ass. Pais e Mestres da EMEF Maria Q. de
Souza
Conselho Escolar Indigena Wai-Wai
Ass. dos Moradores do Bairro de Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro
Ass. de Mulheres Trabalhadoras do
Municipio de Oriximiná
Instituto Amazônico de Transformação
Faria Neto

Entidades

Associações de defesa de direitos sociais

Organizações associativas ligadas à cultura e à
arte
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Ass. Comunitária de Fatima
Ass. Comunitária do Silêncio
Casa da Amizade das Damas Rotarianas de
Óbidos
Ass. Carnavalesca Bloco Unidos do Morro
Ass. Carnavalesca Mário Prata

Ass. dos Deficientes de Juruti
Ass.Folclórica Tribo Mundurukus
Ass. Folclórica Cultural e Recreativa Tribo
Muirapinima
Ass. dos Artesãos do Município de Juruti
Ass. Beneficente e Promocional Paz

Quadro 6 - Principais organizações sociais
Óbidos /PA
Juruti /PA
União Associativa Comunitária Água
Cristalina
Ass. Comunitária de Fatima
Ass. Beneficente Fonte de Água Clara
Ass. Beneficente Fonte de Água Viva
Conselho Escolar Deputado Américo
Ass. Comunitária O Bom Samaritano
Pereira Lima
Ass. Fonte de Água Cristalina
Ass. de Pais e Mestres da EMF Mário
Ass. Comunitária dos Vizinhos Ordeiros de
Pereira Filho
Óbidos
Ass. de Filhos e Amigos do Parana de Dona
Ass. Comunitária do Muratubinha
Rosa
Ass. das Comunidades Remanescentes de
Ass. Comunitária da Gleba Curumucuri
Quilombos do Município de Óbidos
Ass. Rádio Comunitária da Vila de
Ass. Comunitária Coração de Jesus
Tabatinga
Ass. de Segurança Anjos da Paz
Ass. dos Moradores do Bairro São Francisco
Ass. Comunitária do Bairro do Perpetuo
Socorro
Conselho Escolar Mestre Pacifico

Pág. 104

Ass. de Artesãos & Artistas Rurais e de
Turismo Ecológico
Ass.o das Mulheres de Parintins
Ass. Beneficente dos Novos Agricultores
do Rio Jacu
Ass. Carnavalesca Kam
Ass. Carnavalesca Kam
Liga de Blocos Carnavalescos de Parintins
Ass. Foliões da Amazônia Xamanística
Ass. das Tradições Culturais do Mocambo
do Arari
Ass. Cultural Colombo-Brasileira

Ass. das Mulheres de Parintins
Sociedade Colônia Agrícola Toledo Pizza
Grupo Ambiental Natureza Viva
Ass. de Desenvolvimento Comunitário
dos Agricultores da Ponta Alta
Associação Esportiva Novo Talento
Esporte Clube
Sociedade Colônia Agrícola Toledo Pizza
Ass. dos Moradores do Bairro Ituana
Ass. dos Cidadãos Aposentados,
Pensionistas e Beneficiários da Agrovila
São João do Mocambo do Arari

Parintins /AM

Entidades

Organizações associativas patronais , empresariais e de
trabalhadores

Cooperativa Mista Agroindustrial de
Óbidos
Ass. dos Magarefes de Óbidos
Ass. dos Agricultores e Extrativistas do
Ramal São Pedro
Ass. Agroextrativista dos Pescadores e
Pescadoras Artesanais
Ass. dos Mini e Pequenos Produtores Rurais
do Paiol

Associação dos Moto Taxistas Autônomos
de Óbidos
Ass. dos Pescadores e Pescadoras Artesanais
de Amador, Auerana e Ourives

Câmara de Dirigentes Lojistas de Oriximiná
Cooperativa de Consumo dos Empregados
da MRN e de Terceiros Prestadores
Permanentes de Servico
Ass. dos Tec Agricolas e Agropec do
Municipio de Oriximiná
Cooperativa de Trabalho da Comunidade
do Boa Vista
Ass.dos Produtores do Copaiba
Cooperativa de Prestação de Serviços da
Comunidade do Moura
Ass. Agrícola dos Produtores do Ananizal

Ass. de Moto Taxista de Oriximiná
Cooperativa de Serviços e Artesanatos do
Município de Oriximiná
Ass. dos Ciclistas de Oriximiná e
Maratonistas
Ass. de Marchantes Magarefes Açougueiros
e Produtores Rurais de Oriximiná
Ass. dos Vendedores Ambulantes do
Município de Oriximiná
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Cooperativa dos Taxistas Profissionais de
Parintins
Ass. dos Talhadores de Carne do
Município de Parintins
Ass. Carona Moto-Taxi de Parintins
Instituto das Organizações Comunitárias
e Sociais
Ass. dos Trabalhadores no Abate de Gado
de Parintins
Ass. de Guias Turísticos de Parintins

Ass. Comercial e Industrial de Vila
Amazônia
Ass. de Pais Mestres e Comunitários
Apmc do Centro Educacional Infantil
Castanheira
Ass. dos Micros Produtores Rurais do
Araua
Ass. dos Catadores de Lixo de Parintins
Cooperativa dos Produtores Rurais da
Agrovila de Cabury Ltda
Ass. de Artesãos & Artistas Rurais e de
Turismo Ecológico
Ass. de Moto Taxistas do Porto de
Parintins

Cooperativa Agropecuária dos Produtores
do Oeste do Para
Cooper-Oeste (Cooperativa de Consumo e
Vendas no Oeste do Para
Ass. do Mini e Pequenos Agricultores e
Pecuaristas do Município de Juruti
Ass.dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e do Mobiliário de Juruti
Ass. dos Artesãos do Município de Juruti
Ass. Comercial e Empresarial de Juruti
Associação dos Estivadores do Município
de Juruti
Ass. dos Motociclistas de Juruti
Ass. dos Produtores Ruraise e Pescadores
Artesanais Assentados no PAE Sale no
Município de Juruti
Ass. de Produtores Rurais Familiares
Grupos Unidos
Colônia de Pescadores Z 42
Ass. dos Produtores Rurais Assentados no
Soco I
Ass. Regional de Agropec Pescado
Artesanais e Extrativistas em Regime
Familiar do Lago do Juruti Velho
Ass. Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Capitão
Ass. Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Açaí
Ass. Comunitária dos Agricultores de
Caraná

Parintins /AM

Juruti /PA
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Óbidos /PA

Oriximiná /PA
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Partido Democrático Trabalhista
Partido dos Trabalhadores
Diretório Municipal do Partido Verde
Partido Trabalhista Cristão
Partido Social Cristão
Partido Social Liberal
Diretório Municipal do Partido Verde

Associação Comunitária dos Agricultores
de Caraná
Partido da Frente Liberal Diretório
Municipal de Juruti
Partido Progressista Brasileiro
Partido dos Trabalhadores Do Municipal
de Juruti
Partido Republicano Brasileiro

Partido da Social Democracia Brasileira
Partido Progressista
Partido Trabalhista Brasileiro
Partido Verde
Partido Social Cristão
Partido da Frente Liberal
Partido dos Trabalhadores Municipal de
Óbidos

PMDB-Diretorio Municipal de Oriximiná
PRB - Partido Republicano Brasileiro de
Oriximiná
Comissão Provisória do PRB de Oriximiná
PEN– Partido Ecológico Nacional
PSD - Partido Social Democrata Cristão PSDC - Partido Social Democrata Cristão
Comissão Provisória Municipal Oriximiná
Fonte: Fonte: Empresas do Brasil, 2019.

Parintins /AM

Juruti /PA

Óbidos /PA

Oriximiná /PA

Entidades

Organizações políticas

6.4.2.11.2 Conflitos e Tensões sociais
O processo de ocupação e colonização da região amazônica esteve imbricado à exploração dos recursos
naturais, políticas públicas intervencionistas e por ações da iniciativa privada. Nos últimos 50 anos, a Amazônia
Brasileira, conhecida como a última fronteira do capital natural, foi alvo de interesses diversos, marcada pela
implantação de estratégias de exploração da terra e recursos naturais, de políticas públicas para colonização e
povoamento e para promoção de desenvolvimento, sobretudo, aquele orientado para o crescimento
econômico.
Tais ações intervencionistas tiveram grande influência no processo histórico de ocupação da região e
produziram diversos fenômenos e tensões sociais que ainda hoje atuam sobre o território, a exemplo, dos
conflitos fundiários, grande movimento migratório, forte nível de desigualdade socioeconômica, rápida
expansão da urbanização, entre outros. Porém, esses fenômenos e tensões sociais experimentados na região
amazônica estão interlacionados entre si e também aos “modelos de desenvolvimento” implementados na
região.
Anterior a implantação destas estratégicas/ações, a região amazônica já era ocupada por uma enorme
quantidade de grupos sociais com uma cultura própria e que praticavam agricultura, complementada pela caça,
pesca e coleta de frutos e sementes da floresta. Cabe mencionar que, até meados de 1960, as terras amazônicas
pertenciam basicamente à União e aos estados, sendo minoria absoluta as terras que possuíam título de
propriedade privada.
A partir da década de 1970 houveram esforços no sentido de promover “frentes de exploração/ expansão”
(projetos de colonização oficiais) e “eixos de desenvolvimento” (realizados por meio da construção de estradas
de longa distância, as quais redefiniram todo o sistema de acesso à região, de circulação das frentes de expansão
e das mercadorias). O novo modelo objetivava atrair capitais e era orientado para à exploração de recursos
primários ou semi-elaborados, principalmente relacionados as atividades de agropecuária, de extração
madeireira e mineral, bem como de aproveitamento hidroelétrico.
As facilidades concedidas (facilidades legais, os incentivos tributários e outros benefícios concebidos para atrair
investidores de capital nacional e internacional) acabaram por atrair inúmeras empresas e estimularam o acesso
a grandes extensões de terra e aos recursos naturais em geral. Além disso, a própria demanda por mão de obra
necessária para construção das obras civis dos distintos projetos, sobretudo os de infraestrutura, aliada a
propaganda oficial acerca da existência de “terras livres” e do “vazio demográfico” funcionaram como fator de
atratividade de pessoas exógenas em busca de melhores oportunidades socioeconômicas na região amazônica.
As alterações decorrentes das diversas frentes de exploração e desenvolvimento econômico na região
(investimentos em infraestruturas - rodoviária, hidroviária, ferroviária, de potencial energético; e em atividades
de agropecuária, agroindustriais e de extrativismo florestal e mineral) causaram inúmeros impactos nos ciclos
ecológicos e na dinâmica social local.
Como rebatimento desse processo, tem-se uma contínua e progressiva transfiguração da região amazônica
expressa pelas inúmeras problemáticas socioambientais existentes na área: imbróglios fundiários de toda
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ordem (transferência da terra pública para grupos privados, concessões e favorecimentos, grilagem, fraude,
pistolagem, ocupação indevida de terras indígenas e áreas de preservação ambiental, lento avanço dos trabalhos
para demarcação de territórios tradicionais – terras indígenas/quilombolas – e de conservação ambiental etc.),
crescente taxa de desmatamento, progressiva degradação do meio ambiente, forte desigualdade na
distribuição social de seus recursos naturais, deterioração da cultura de populações tradicionais (índios,
quilombolas, ribeirinhos, caboclos etc.), intensa mobilidade populacional, urbanização desordenada,
ineficiência do sistema de saneamento básico, baixas taxas de emprego formal, trabalho infantil, trabalho
análogo ao escravo, altas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo, expansões de atividades associadas
ao narcotráfico, dentre outras contradições surgidas e/ ou desencadeadas no curso do processo de colonização
e ocupação da Amazônia.
Esses fenômenos exercem grande pressão sobre o sistema ecológico natural da região amazônica e sobre os
grupos sociais aí presentes.
O conjunto de todas essas ações intervencionistas produziram grandes transformações na ordem econômica,
política e social da região amazônica, fazendo com que os atores atingidos reagissem às transformações sofridas.
Nesse sentido, os movimentos populares são um produto dos conflitos deflagrados na relação contraditória e
dialética com o poder público e as corporações privadas.
Atualmente, a instalação de grandes projetos na Amazônia vem sendo acompanhada de forma cada vez mais
intensa pela sociedade civil, atenta às transformações causadas por políticas públicas e/ou grandes projetos no
meio ambiente, no modo de vida da população local e suas relações sociais.
A partir da organização e expressão política concreta por intermédio de organizações não-governamentais
(ONG's) e movimentos nativos de segmentos sociais organizados, há forte pressão para que sejam implantadas
novas práticas políticas, objetivando a melhoria da qualidade socioambiental do meio e para fomento do
desenvolvimento sustentável, priorizado a viabilização de um novo modelo de desenvolvimento
fundamentado na redução das desigualdades socioeconômicas, na inclusão social, no respeito à diversidade
cultural, na viabilização de atividades econômicas dinâmicas e competitivas que gerem emprego e renda e no
uso sustentável dos recursos naturais, com a valorização da biodiversidade e a manutenção do equilíbrio
ecológico da região.
6.4.2.12 Aspectos Econômicos
6.4.2.12.1 Produto Interno Bruto
Os principais agregados macroeconômicos derivados das Contas Nacionais, que medem as atividades
econômicas de um País em seus múltiplos aspectos, são as medidas de produto, renda e despesa, que dizem
respeito às sínteses do esforço produtivo num determinado período. Assim, o Produto Interno Bruto – PIB
representa o resultado de todas as unidades produtoras da economia – empresas públicas e privadas
produtoras de bens e prestadoras de serviços, trabalhadores autônomos, governo, etc. – a preços de mercado.
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O PIB a preços correntes mede o valor da produção da economia, sendo calculado conforme o ano em que o
produto foi produzido e comercializado, considerando-se as variações nas quantidades obtidas dos bens e
serviços e seus preços de mercado (PIB Nominal ou a preços correntes).
De acordo com os dados publicados pelo IBGE, o valor do PIB a preços correntes da AE era de 3.057.803 em
2010, passando para 4.389.783 milhões de reais, em 2016, o que representa um aumento de 43,56% no valor do
PIB a preços correntes. Em conjunto, os municípios de Oriximiná e Parintins, contribuem em 64,63% para
composição do PIB a preços correntes da AE (Tabela 46).
Analisando-se a evolução do PIB a preços correntes, entre o ano de 2010 e 2016, é possível notar que todos os
municípios da AE obtiveram crescimento nesse indicador, porém o município de Parintins registrou
crescimento mais significativo (66,48%).
O PIB per capita é obtido por intermédio da divisão do PIB por habitantes no período de referência e, aponta a
divisão da produção por cada habitante, o que não significa, necessariamente, uma medição eficaz da qualidade
de vida e do nível de renda, em razão da alta desigualdade social que formata a sociedade brasileira.
Dentre os municípios da AE, Oriximiná apresenta o maior PIB per capita (R$25.867), que constitui um indicador
médio de produto gerado por habitante. Esse valor se deve, sobretudo, às atividades de extração mineral da
MRN, que ocorrem no distrito de Porto Trombetas. Juruti possui o segundo maior PIB per capita (R$17.038),
sendo que esse valor também se deve em função das atividades de extração mineral, que neste município é
operacionalizado pela Alcoa. Parintins foi o município que registrou o menor PIB per capita (R$9.093) da AE.
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199.699

251.053

587.856
83,537

456.140

24.611
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175.633

351.128

24.377

480.752

2010

129.156

899.783

40.369

940.152

2016

136.438

557.631

20.707

578.337

2010

276.930

989.005

35.886

1.024.890

2016

2.940,977

116.825

3.057.803

2010

4.185.321

204.463

4.389.783

2016

Área de Estudo (AE)
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64.098

1.076.026

1.143.580

1.108.877

158.048

Valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária (Mil Reais)

1.708.677

12.040

612.233

2016

Parintins /AM

Valor adicionado bruto a preços correntes da indústria (Mil Reais)
917.218
698.559
25.339
37.636
180.630 327.497 28,100
45,185
1.151,287
Valor adicionado bruto a preços correntes dos serviços, exclusive
administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social (Mil
367.204
539.669
64.728 116.194
92.094
232,046 140.885
255.671
664.911
Reais)
Valor adicionado bruto a preços correntes da administração, defesa, educação
133.609
270.749
85.429 182.974
99.878
211.084 252.208
411.219
571.124
e saúde públicas e seguridade social (Mil Reais)
PIB per capita (R$)
25.976
25.867
7.373
12.100
10.202
17.038
5.666
9.093
49.218
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, 2010 /2016.

1.576,078

Valor adicionado bruto a preços correntes total (Mil Reais)

103.831

363.169

2010

Juruti /PA

856.838

59.467

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes (Mil Reais)

1.812.508

2016

Óbidos /PA

553.656

1.635.545

2010

Oriximiná /PA

Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais)

Produto Interno Bruto

Tabela 46 - Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto (VAB) a preços correntes

Quanto ao Valor Adicionado Bruto, em 2016, os municípios da AE somavam 4.185.321 milhões de reais, sendo
a participação relativa do setor de serviços (inclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade
social) mais relevante para a composição do VA Bruto Total, correspondendo a 53,03%; seguido pelo setor da
indústria, que naquele ano, foi equivalente a 26,49% do VA Bruto Total.
Do mesmo modo, ao observar os municípios de maneira particularizada, nota-se que Oriximiná e Juruti
apresentam a mesma tendência de predominância da participação relativa dos setores de serviços e indústria
na geração do VA Bruto Total verificadas na AE, enquanto os municípios de Parintins e Óbidos se destacam os
dos setores de serviços e agropecuária.
6.4.2.12.2 Setores Econômicos
Atualmente, a região da AE vem sendo dinamizada pela exploração minero-metalúrgica, pela produção da soja,
no eixo da BR-163, havendo, também, destaque econômico para a fruticultura, o turismo, como as atividades
econômicas de maior potencialidade na região e, ainda, as atividades tradicionais ligadas à extração da madeira,
culturas da mandioca e arroz, a pecuária, a pesca etc.
Oriximiná é uma das cidades mais importantes da região do Baixo Amazonas, com a extração de bauxita em
porto Trombetas sendo considerada uma referência a nível mundial. A base da economia é voltada para a área
rural, com destaque para a agropecuária e a extração de minério e, no sítio urbano, a parte de comércio e
serviços.
O município de Óbidos ainda é diminuto em sua proporção e população, oferecendo uma pequena demanda
para os setores econômicos. Logo as atividades econômicas são limitadas, acompanhando o baixo mercado
consumidor. A base de sua economia está centrada na atividade extrativismo natural, sobretudo na coleta da
castanha do Pará para beneficiamento, sendo a segunda maior indústria beneficiadora da castanha, ficando
atrás somente da capital do estado, na produção da agricultura de subsistência, com destaque para a produção
familiar da mandioca do qual é produzida a farinha branca, farinha de tapioca, a tapioca (goma), o tucupi e uma
variedade de bejú, além da produção de fibra de juta e pesca.
A dinâmica produtiva do município de Juruti, varia desde pesca e extrativismo vegetal (em especial, madeira e
açaí) até mais recentemente a chegada da empresa mineradora ALCOA (2009), voltada para a extração de
bauxita. A economia do município, tradicionalmente, sempre esteve conectada ao pequeno comércio varejista
e atacadista, por meio da redistribuição de alimentos, bebidas, vestuário, material de construção, combustível
etc. Alguns produtos semi-industrializados são produzidos no município e atendem parcialmente às demandas
do município – alimentos, cerâmicas, móveis em madeira e vestuário. Outro aspecto importante da economia
municipal gira em torno de serviços pouco especializados e do consumo por parte de funcionários públicos,
aposentados, pensionistas e pequenos produtores rurais.
Já o município de Parintins, tem sua economia baseada na produção da agricultura de subsistência e na
pecuária, que tem um dos maiores rebanhos bovinos e bubalinos do estado. A produção de carne e leite destinase ao consumo local e à exportação para outros municípios. Além disso, a cidade desponta como um dos
principais entrepostos de pesca no Amazonas, tanto para o consumo local como exportação para outros
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municípios. Nas atividades extrativistas, destaca-se a exploração de borracha, cumaru, gomas não elásticas,
madeira, óleo de copaíba e puxuri.
Os municípios da AE somavam, em 2016, um total de 1.597 empresas e outras organizações, dessas, 89,99%
estão associadas ao setor terciário, com destaque para as empresas registradas com “comércio, reparação de
veículos automotores e motocicletas” (59,04% do total de empresas), e “educação” (6,26% do total de
empresas); 9,45% vinculadas ao setor secundário, sobretudo, na indústria de transformação (5,65% do total de
empresas) e apenas 0,87% no setor primário (Tabela 47).
Tabela 47 - Empresas e outras organizações por seção CNAE 2.0
Oriximiná Óbidos Juruti
Empresas e outras organizações por seção CNAE 2.0
/PA
/PA
/PA
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
4
5
1
Indústrias extrativas
2
9
Indústria de transformação
21
19
11
Eletricidade e gás
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
1
1
Construção
17
7
12
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas
215
206
109
Transporte, armazenagem e correio
19
12
3
Alojamento e alimentação
13
8
8
Informação e comunicação
7
4
4
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
3
1
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, científicas e técnicas
17
4
6
Atividades administrativas e serviços complementares
11
6
10
Administração pública, defesa e seguridade social
2
4
2
Educação
27
53
11
Saúde humana e serviços sociais
12
11
4
Artes, cultura, esporte e recreação
5
7
3
Outras atividades de serviços
28
20
19
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Total
404
376
204
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2016.

Parintins
Área de
/AM
Estudo (AE)
4
14
11
39
90
2
4
10
46
413
943
20
54
25
54
5
20
4
1
1
18
45
19
46
2
10
9
100
23
50
9
24
14
81
613
1.597

No que se refere ao setor de serviços, no geral, os municípios da AE possuem o comércio local diversificado, com
uma variedade de estabelecimentos, tais como: mercadinhos, bares, farmácias, lojas de utensílios domésticos
além das atividades informais que se concentram nas feiras aos finais de semana onde há maior movimento,
produtores rurais vendem seus produtos no mercado municipal e feiras. Vale ainda mencionar que, via de regra,
o principal empregador da região é o Poder Público Municipal, por meio de suas secretarias e serviços que são
prestados à comunidade.
Com relação ao setor secundário, além da exploração de bauxita nos municípios de Oriximiná e Jururu, merece
destaque a extração mineral em Óbidos, sendo os principais recursos explorados: areia, argila, seixo e pedra,
além da atividade industrial em Oriximiná relacionada a construção naval que, em épocas passadas, chegou a
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ser considerada a mais aperfeiçoada da região, pela excelente qualidade dos serviços de acabamento das partes
interiores como convés, tolda e camarotes, as chamadas “obras mortas”.
O setor secundário da AE apresenta ainda alguma expressão, considerando, sobretudo que as atividades
instaladas na área urbana, destinadas ao beneficiamento dos produtos locais (indústrias beneficiando madeira,
castanha, pesca, materiais não metálicos, borrachas, ceras, gomas, produtos aromáticos, carvão vegetal, entre
outras). Já as empresas de construção civil são pouco relevantes na AE.
As atividades do setor primário referem-se ao grupo composto por agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura.
A agricultura familiar no Baixo Amazonas consiste em muitas atividades, tais como roças, pesca e coleta e
criação de pequenos animais (porcos, galinhas, patos) sendo que algumas famílias também criam gado a solta,
principalmente as que habitam nas várzeas. Uma parte do que é produzido e coletado é utilizada para o
sustento da família a outra parte é comercializada com os atravessadores ou marreteiros.
Na agricultura familiar existem formas peculiares de organização das atividades produtivas, muitas vezes
lançam mão do mutirão, que denominam de puxirum, para o qual são convidados os amigos. A família que
promove o puxirum prepara as refeições e as bebidas para serem servidas antes de iniciar os trabalhos, tendo
em vista que a equipe só pode parar de trabalhar quando a tarefa estiver concluída. Geralmente os puxiruns são
usados nos trabalhos de derrubada para roças, abertura de estradas etc. Mas chama atenção que as práticas
associativas e solidárias fazem parte diretamente das estratégias de sobrevivência das populações que vivem no
campo, nos municípios da AE. Normalmente, o trabalho envolve todos os membros da família desde muito
sedo, o que significa dizer que as crianças também fazem parte do processo produtivo.
Observa-se que, em 2017, as principais lavouras temporárias praticadas nos municípios da AE eram: a mandioca
com cerca de 5,7 hectares de área colhida e 58.212 toneladas produzidas; a cana de açúcar com
aproximadamente 124 hectares de área colhida e uma produção de 2.731 toneladas e a melancia com 376
hectares de área colhida e 2.104 toneladas produzidas (Tabela 48).
A mandioca é comercializada, na forma de farinha e outros produtos – tucupi, goma etc. –, em Feiras Livres do
Produtor e nos Mercados Municipais, nas cidades de Oriximiná, Óbidos, Juruti e Parintins, e para as regiões do
entorno que incluem Santarém e Manaus (grande parte da produção). À exceção de Parintins, os municípios
que compõem a AE do empreendimento são grandes produtores e exportadores de farinha de mandioca.
Entre os produtos da lavoura permanente, é mais significativa a produção de banana (3.382 t), cultivada nos 4
municípios da AE; de goiaba (276 t), sendo a maior parte produzida em Parintins, embora também seja cultivada
em Oriximiná e Óbidos, além do açaí (181 t), produzido em Parintins e Óbidos (
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Tabela 49). São também produtos da lavoura permanente: cupuaçu (68 t), laranja (66 t), maracujá (41 t), café fruto (17 t), manga (14 t), guaraná (11 t), pupunha (6 t), pimenta-do-reine (5 t) e cacau – amêndoa (5 t).
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Área colhida (ha)

Quant. produzida
282
86
423
117
15
14
45
1
2.659 107
8
7
1
1
17.050 1.465
361
74
2
1
518
179

Quant. produzida

N de
estabelecimentos
(Und)

Área colhida (ha)

Quant. produzida

N de
estabelecimentos
(Und)
78
105
19
9
1
106
63
23
29
18
22
28
24
20
43
3
3
2
13
2
3
12
2
8
2
X
26
7
9
2
X
23
47
1.313
14.530 1.260
940
7.040
218
319
57
42
198
7
3
1
4
4
452
430
327
78
136
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 2017.

Área colhida (ha)
2
4
1
X
X
21
1.135
19
1
60

N de
estabelecimentos
(Und)
143
269
1
37
45
32
29
1.674
435
83
206

29
310
X
27
6
3
72
19.592
1.226
47
118

Quant. produzida
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Nota: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X.

616
263
14
3
509
15
3
1.600
153
5
170

N de
estabelecimentos
(Und)

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Abacaxi (Mil frutos)
Abóbora, moranga, jerimum (t)
Arroz em casca (t)
Batata-inglesa (t)
Cana-de-açúcar (t)
Feijão preto em grão (t)
Feijão fradinho em grão (t)
Feijão verde (Toneladas)
Malva - fibra (t)
Mandioca (aipim, macaxeira) (t)
Melancia (t)
Melão (t)
Milho em grão (t)

Produtos da lavoura temporária

Área colhida (ha)
59
84
X
13
15
4
40
1.933
226
12
77

846
667
36
3
569
13
74
63
52
5.527
848
99
906

N de
estabelecimentos
(Und)
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417
814
X
45
2.731
2
X
X
119
58.212
2.104
56
1.202

166
228
X
1
124
3
X
X
61
5.793
376
15
643

Área de Estudo (AE)
Quantidade
produzida

Tabela 48 - Número de estabelecimentos agropecuários, Quantidade produzida e Área colhida, por produtos da lavoura temporária
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

Área colhida (ha)

7
X
10
X
X
37
2
13
X
9
X
-

37
9
24
62
27
22
16
56
51
87
31
32
1

14

16

23

X

1

2

X
1
1,139
-

N de
estabelecimentos
(Und)

16
8
6
817
4

Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes
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Abacate (t)
Açaí - fruto (t)
Acerola (t)
Banana (t)
Cacau - amêndoa) (t)
Café arábica em grão
verde (t)
Cajú - fruto (t)
Carambola (t)
Coco-da-baía (Mil frutos)
Goiaba (t)
Graviola (Mil frutos)
Guaraná (t)
Jaca (Mil frutos)
Jambo (t)
Laranja (t)
Limão (t)
Manga (t)
Mamão (t)
Maracujá (t)
Pimenta-do-reino (t)
Tangerina, bergamota,
mexerica (t)
Urucum - semente) (t)
Pupunha - cacho frutos
(t)

Produtos da lavoura
permanente

N de
estabelecimentos
(Und)
78

26

84

167
13
239
233
73
71
54
303
179
309
43
45
4

-

156
170
93
495
51

Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes
X

-

-

3
12
1
X
7
31
0
X
-

-

X
55
X
626
0

N de
estabelecimentos
(Und)

Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes
X

-

-

X
X
X
-

-

7
33
-

64

4

8

182
1
103
204
113
66
6
5
134
121
235
31
69
3

3

127
151
32
716
12

N de
estabelecimentos
(Und)
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3

-

1

10
8
19
25
10
16
1
6
-

1

11
78
2
56
-

4

-

X

7
X
3
265
1
11
22
X
1
X
32
5

X

X
118
X
1,584
5

Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes

Área de Estudo (AE)

168

46

107

396
23
374
518
213
66
99
75
518
361
647
106
152
8

5

310
407
133
2.084
67

N de
estabelecimentos
(Und)

Tabela 49 - Número de estabelecimentos agropecuários e quantidade produzida, por produtos da lavoura permanente
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
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6

X

X

17
X
15
276
1
11
X
X
66
33
14
X
41
5

X

0
181
X
3.382
5

Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes

63
180
57

Parintins /AM

163
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Juruti /PA

6
30
X
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 2017.

Óbidos /PA

Nota: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X.

5

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Cupuaçu (t)

Produtos da lavoura
permanente
Oriximiná /PA

N de
estabelecimentos
(Und)
Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes
N de
estabelecimentos
(Und)
Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes
N de
estabelecimentos
(Und)
Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes
N de
estabelecimentos
(Und)
Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes

436
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68

Área de Estudo (AE)

N de
estabelecimentos
(Und)
Quant. produzida
nos
estabelecimentos
com 50 pés e mais
existentes

Outra atividade praticada nos municípios da AE relaciona-se ao extrativismo vegetal e animal, caracterizada
pela produção para o autoconsumo, com uma produção de excedente com baixo valor agregado, apesar do
potencial pesqueiro e da biodiversidade.
Na produção extrativista vegetal o maior destaque é para castanha do brasil (1.533 t), sendo que a produção de
Oriximiná, Óbidos e Parintins exportada para outras regiões, inclusive o mercado intrcional; seguidas pelo açaí
(782 t) e bacaba (679 t).

Açaí - fruto (t)
320
623
59
59
1
X
184
100
564
Andiroba -semente (t)
11
3
7
0
21
5
39
Bacaba (fruto) (t)
117
618
33
12
153
49
303
Bacuri (t)
5
2
1
X
6
Buriti – coco (t)
358
342
1
X
33
10
392
Buriti (palha) (t)
1
X
10
19
11
Cajarana (t)
1
X
1
X
2
Castanha-do-Brasil (t)
778
1.289
126
122
7
5
81
117
992
Copaíba - óleo (t)
43
22
4
0
46
25
10
0
103
Cumaru -semente (t)
8
19
66
8
2
X
76
Cupuaçu (t)
15
23
4
5
7
12
26
Lenha (Mil metros cúbicos)
652
207
197
60
1
X
1.084 223
1.934
Madeira em toras outra finalidade (Mil
9
4
1
X
6
0
47
3
63
metros cúbicos)
Murici (t)
11
10
3
0
14
Oiticica (semente) (t)
6
0
6
Pupunha (coco) (t)
10
16
3
0
30
4
40
Tucumã (t)
47
78
3
0
2
X
245
394
297
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e Silvicultura, 2017.
Nota: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X.

Quant. produzida

N de
estabelecimentos
(Und)

N de
estabelecimentos
(Und)
Quant. produzida

Quant. produzida

N de
estabelecimentos
(Und)

Quant. produzida

N de
estabelecimentos
(Und)

Quant. produzida

Produtos da extração vegetal

N de
estabelecimentos
(Und)

Tabela 50 - Número de estabelecimentos agropecuários e quantidade produzida, por produtos da extração vegetal
Parintins
Área de Estudo
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
/AM
(AE)

782
8
679
2
352
19
X
1.533
47
27
40
490
7
10
0
20
472

A pesca é outra atividade extrativa de suma importância nos municípios da AE, ela divide-se em artesanal
(jaraqui, pacu, tambaqui, entre outros) e industrial (mapará, surubim, arraia e dourada). A produção abastece o
mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Na pecuária, o gado de corte é o ponto forte do criatório dos municípios da AE, com um rebanho estimado em
mais de 244 mil cabeças. Destaca-se também a produção avícola (202 mil cabeças) e as criações de suínos (20
mil cabeças) – vide Tabela 51.
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N de
estabelecimentos
(Und)
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697
4
237
2
3
33
33
256
1.023

N de
estabelecimentos
(Und)

N de cabeças

N de
estabelecimentos
(Und)

N de cabeças

N de
estabelecimentos
(Und)

N de cabeças
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53.986
1.456
112.882
318
15.558
784
62.231
343
18
170
18
1.453
63
4.157
1.389
686
4.548
174
995
599
4.112
X
5
10
0
8
28
12
26
103
1
X
5
10
712
63
1.589
36
1.079
39
784
1.172
104
3.177
2
X
88
1.790
6.859
334
4.024
156
2.411
529
6.927
40.250
1.692
67.810
639
39.116
1.371
55.122
Fonte: IBGE - Produção da Pecuária Municipal, 2017.
Nota: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X.

Bovinos
Bubalinos
Equinos
Asininos
Muares
Caprinos
Ovinos
Suínos
Aves (galinhas, galos, frangas e frangos)

Espécie da pecuária

N de cabeças

Área de Estudo (AE)

3.255
103
1.696
15
35
171
227
1.275
4.725

N de
estabelecimentos
(Und)

Tabela 51 - Número de estabelecimentos agropecuários com pecuária e Efetivos, por espécie da pecuária
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
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244.657
6.123
11.044
X
X
4.164
X
20.221
202.298

N de cabeças

O escoamento da produção se dá predominantemente por via fluvial. A produção da zona de planalto (terra
firme), nos municípios da AE é escoada através das rodovias estaduais PA-254, PA-439, PA-257, e vicinais
(estradas rurais ou ramais), por caminhões, contando algumas vezes com o apoio logístico das Prefeituras locais.
6.4.2.12.3 Trabalho e Renda
Os indicadores de trabalho e renda assinalam as características da força de trabalho e possibilitam avaliar as
flutuações e a tendência, a médio e a longo prazos, do mercado de trabalho, bem como seus efeitos na
conjuntura econômica de determinado local.
De acordo com o IBGE, a População Economicamente Ativa (PEA) corresponde a mão de obra com a qual o
setor produtivo pode contar, ou seja, é o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum
ofício no mercado de trabalho, ou seja, é composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram
classificadas como ocupadas (pessoas possuem algum ofício em um período de referência, sendo esse ofício
remunerado, não remunerado, por conta própria ou como um empregador) ou desocupadas (pessoas que não
possuem emprego e que estão aptas a trabalhar, tendo realizado algum mínimo esforço para tal) na semana de
referência da pesquisa (Censo Demográfico). Nesse sentido, o conceito de População em Idade Ativa (PIA)
compreende a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa.
Segundo os dados do último Censo Demográfico, havia 197.683 pessoas em idade ativa na AE, das quais 100.302
foram classificadas como população economicamente ativas e 97.381 como população não economicamente
ativa, o que corresponde a uma taxa de atividade de 50,73%, conforme demonstra a Tabela 52. Tal índice é um
pouco inferior aos averiguados para o país (57,73%) e os estados amazonense (53,72%) e pararense (52,68%).
Considerando a população economicamente ativa da AE, haviam 91.825 pessoas ocupadas (POC),
representando uma taxa de ocupação de 91,54%, enquanto outras 8.477 pessoas eram desocupadas, o que
correspondia a uma taxa de desocupação (ou desemprego aberto) de 8,45%. Relativamente ao Brasil (7,65%) a
AE tem uma taxa de desocupação superior, porém, com relação aos estados do Amazonas (9,72%) e Pará
(9,15%) a taxa registrada era inferior.
Tabela 52 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade e de ocupação na semana de referência
Juruti Parintins
Área de
Oriximiná Óbidos
Condição de atividade
/PA
/AM
Estudo (AE)
/PA
/PA
População em Idade Ativa (PIA)
47.557
37.788
34.834
77.504
197.683
População Economicamente Ativa (PEA)
24.434
19.666
17.379
38.823
100.302
População Não Economicamente Ativa (PNEA)
23.123
18.122
17.455
38.681
97.381
População Ocupada (POC)
21.979
18.591
15.862
35.393
91.825
População Desocupada (PD)
2.455
1.075
1.517
3.430
8.477
Taxa de Atividade (%)
51,38
52,04
49,89
50,09
50,73
Taxa de Ocupação (%)
89,95
94,53
91,27
91,16
91,54
Taxa de Desocupação (%)
10,04
5,46
8,72
8,83
8,45
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Individualmente nenhum município da AE obteve taxa de atividade superior à registrada para o país ou mesmo
no contexto estadual onde se inserem. No entanto, Oriximiná e Óbidos obtiveram taxas de atividade superior
à verificada para a AE.
Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág.
120

Quanto a taxa de ocupação, merece destaque o município de Óbidos, que registrou valor superior ao
averiguado para país, estado e AE. Por outro lado, o município de Oriximiná obteve o pior desempenho se
comparado ao país, estado e demais municípios da AE. Já os municípios de Juruti e Parintins apresentaram
desempenho semelhante ao apurado para AE, atingindo, respectivamente, 49,89% e 50,09%.
Do total de pessoas economicamente ativas (100.302), 59,24% situam-se na área urbana e 40,75% na área rural.
Os municípios de Oriximiná e Parintins concentram 63,06% da PEA da AE e, possuem perfil semelhante à da AE
no que se refere a distribuição por situação (urbana / rural), ou seja, com predominância urbana. Já no município
de Juruti é mais significativo a PEA na área rural (62,90%), enquanto no município de Óbidos, a PEA é distribuída
de forma mais equilibrada, com 50,23% na área urbana e 49,76% na área rural (Tabela 53).
Tabela 53 - População Economicamente Ativa (PEA) por situação de domicílio
Municípios
Total
Urbana
Oriximiná /PA
24.434
14.695
Óbidos /PA
19.666
9.880
Juruti /PA
17.379
6.447
Parintins /AM
38.823
28.404
Área de Estudo (AE)
100.302
59.426
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Rural
9.739
9.786
10.932
10.419
40.876

A partir dos dados apresentados na Tabela 55, nota-se a preponderância do setor terciário nas ocupações da
AE, que corresponde a 49,52% do total de pessoas ocupadas. Os municípios de Parintins e Oriximiná
apresentam os maiores percentuais: 58,58% e 48,01%, respectivamente. O setor secundário responde por
14,28% das ocupações de toda a AE, sendo sua maior representatividade em Oriximiná, onde 16,81% de todas
as ocupações locais estão ligadas a esse setor. Destaca-se que 37,72% das ocupações deste setor são oriundas da
indústria de transformação. O setor primário, por sua vez, comporta 36,19% das ocupações da AE, destinadas
às atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Óbidos e Juruti são os municípios
com maior oferta: 47,03% e 41,85%, respectivamente.
Considerando a distribuição das pessoas ocupadas por sexo da AE, verifica-se uma predominância de homens
(62,57%). Essa situação se repete em praticamente todas seções de atividades do trabalho principal, exceto nas
áreas de serviços domésticos, serviços de educação e serviços de saúde humana e serviços sociais, que são
atividades tradicionalmente exercidas por mulheres no mercado de trabalho. Individualmente, os municípios
apresentam o mesmo perfil aferido para a AE, sendo que em Oriximiná e Óbitos as mulheres superam os
homens na seção de atividades imobiliárias e, em Juruti e Parintins, acontece o mesmo para as atividades
associadas a Alojamento e alimentação.
Tendo em vista a classificação segundo as seções de atividades do trabalho principal, as atividades com maior
taxa de ocupação na AE são Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (36,19% do total de
pessoas ocupadas), Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (13,94% do total de pessoas
ocupadas), Indústria da transformação (6,49% do total de pessoas ocupadas), Administração pública, defesa e
seguridade social (6,27% do total de pessoas ocupadas) e Educação (5,99% do total de pessoas ocupadas).
Analisando os municípios da AE de forma particularizada, observa-se que, de modo geral, todos apresentam
um padrão semelhante ao visto na AE, sendo a Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura e
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o Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas as duas atividades com maior número de
pessoas ocupadas e, nas terceira, quarta e quinta posições, os municípios apresentam alternância entras as
atividades de Indústria da transformação, Administração pública, defesa e seguridade social, Educação e
Construção. Por exemplo, enquanto no município de Óbitos a terceira posição para a atividade que mais ocupa
pessoas é a Indústria da transformação, em Parintins, essa posição é ocupada pelas atividades associadas a
Educação.
Do total da população ocupada na AE (91.825), cerca de 44,78% estavam empregados (41.125). Dentre esses,
32,17% representavam os empregados com carteira assinada, 13,37% correspodima aos empregados militares
e funcionários públicos estatutários e outros 54,45% eram de empregados sem carteira assinada, denotando
que os municípios formadores da AE possuem um alto grau de informalidade no mercado de trabalho.
Oriximiná e Parintins concentram cerca de 68,23% do total de pessoas empregadas na AE (Tabela 54).
Em relação a população ocupada da AE, também merece destaque os trabalhadores por conta própria (32.183)
e os trabalhadores na produção para consumo próprio (14.400), que juntos totalizavam 50,73% da POC da AE.
Tabela 54 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência por posição na ocupação e categoria do
emprego no trabalho principal
Posição na ocupação e categoria do emprego no
Oriximiná
Óbidos
Juruti
Parintins
Área de
trabalho principal
/PA
/PA
/PA
/AM
Estudo (AE)
Empregado
10.160
6.544
6.520
17.901
41.125
Empregado - com carteira de trabalho assinada
3.922
1.657
2.407
5.246
13.232
Empregado - militar e funcionário público estatutário
2.022
831
1.172
1.474
5.499
Empregado - sem carteira de trabalho assinada
4.216
4.056
2.941
11.181
22.394
Não remunerado em ajuda a membro do domicílio
936
795
261
1.251
3.243
Trabalhador na produção para o próprio consumo
3.631
3.213
3.697
3.859
14.400
Empregador
119
241
107
406
873
Conta própria
7.133
7.797
5.277
11.976
32.183
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

No que diz respeito ao emprego formal, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), percebe-se a relevância do setor terciário no estoque de empregos formais na AE
que, no ano de 2018, foi equivalente a 64,05% das admissões do período, seguido pelo setor secundário que
detém 29,56% do estoque de empregos formais (

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág.
122

Tabela 56).
De maneira geral, a flutuação do emprego formal na AE apresentou saldo neutro ou positivo na maior parte das
seções de atividades, com exceção de Serviços (-182), Indústria da Transformação (-166) e Agropecuária,
Extração vegetal, Caça e Pesca (-145), as quais tiveram saldo negativo, fato que de certo, repercute
negativamente nas economias dos municípios da AE, haja vista a relevância local dessas atividades, sobretudo
nas seções de Serviços e Indústria da Transformação. Tal situação foi influenciada principalmente pelas
demissões ocorridas no município de Oriximiná, considerando as três seções supramencionadas, nos
municípios de Óbidos e Parintins na seção de Indústria da Transformação e no município de Juruti na seção de
Serviços.
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5.178
898
799
24
90
1.166
1.611
935
141
97
30
10
182
188
938
327
113
44
120
89
563

7.731

982
1.394
24

90

1.205

2.919

1.000
390
105

67

28
231

286

1.559

1.286
377
58
289
989

-

969

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Eletricidade e gás
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos
e descontaminação
Construção
Comércio; reparação de veículos
automotores e motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
Alojamento e alimentação
Informação e comunicação
Atividades financeiras, de seguros e serviços
relacionados
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, científicas e técnicas
Atividades administrativas e serviços
complementares
Administração pública, defesa e seguridade
social
Educação
Saúde humana e serviços sociais
Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais
Atividades mal especificadas
406

-

959
264
15
169
900

621

98

18
48

37

65
250
9

1.308

40

-

85
594
-

2.553

563

-

834
128
72
245
739

839

323

9
86

12

730
165
17

2.362

916

54

90
1.663
-

8.743

359

-

202
20
59
191
69

393

275

63

12

698
97
17

1.264

864

54

82
1.015
-

6.467

204

-

632
108
13
54
671

447

48

9
23

-

32
68
-

1.184

-

782
226
61
233
540

1.217

167

105

-

432
508
16

1.591

1.369

50

128
572
43

6.641

773

-

360
77
18
142
69

629

116

82

-

394
169
16

921

1.328

50

109
387
43

4.470

411

-

421
149
43
90
470

589

51

23

-

38
339
-

670

40

-

19
185
-

2.170

1.041

-

2.599
1.166
593
891
2.156

2.149

732

248

177

1.601
1.221
229

5.932

1.964

141

2.337
94

10.123
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1.098

52

-

8
648
-

2.275

645

-

895
283
484
593
214

1.243

477

173

115

1.459
499
150

3.494

1.953

98

1.445
91

7.249

396

-

1.704
883
109
298
1.942

906

255

75

63

142
722
79

2.437

11

43

892
3

2.874

Tabela 55 - População Ocupada (POC) por seção de atividade do trabalho principal e sexo
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM
Seção de atividade do trabalho principal
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres

3.757

-

5.501
1.897
784
1.658
4.424

5.764

1.508

37
670

256

3.763
2.284
367

12.804

5.454

335

1.200
5.966
161

33.238

2.340

-

1.784
493
605
1.046
441

3.203

1.056

10
500

157

3.486
906
280

7.290

5.311

292

1.089
3.646
158

23.364
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1.417

-

3.716
1.404
180
611
3.983

2.563

452

27
169

100

277
1.379
88

5.513

143

43

112
2.319
3

9.872

Área de Estudo (AE)
Total Homens Mulheres

Estudo de Impacto Ambiental

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Juruti /PA
Parintins /AM
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
21.979 13.573
8.439 18.590 12.201
6.390 15.865 10.153
5.708 35.394 21.560
13.834
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Área de Estudo (AE)
Total Homens Mulheres
91.828
57.457
34.371

Extrativa Mineral
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

Movimentação agregada

Admissões
Desligamentos
Saldo
Nº Emp. Formais - 1º Jan/2019
Total de Estabelecimentos
Admissões
Desligamentos
Saldo
Nº Emp. Formais - 1º Jan/2019
Total de Estabelecimentos
Admissões
Desligamentos
Saldo
Nº Emp. Formais - 1º Jan/2019
Total de Estabelecimentos
Admissões
Desligamentos
Saldo
Nº Emp. Formais - 1º Jan/2019
Total de Estabelecimentos
Admissões
Desligamentos
Saldo
Nº Emp. Formais - 1º Jan/2019
Total de Estabelecimentos

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Área de
Estudo
(AE) Total

Parintins
/AM

Juruti /PA

Óbidos /PA

Oriximiná
/PA

Local
17
6
11
15
14
17
6
11
15
14
326
310
16
785
31
20
14
6
23
27
380
336
44
838
86

Estudo de Impacto Ambiental

193
0
273
0
-80
0
124
13
30
4
193
0
273
0
-80
0
124
13
30
4
20
0
20
0
0
0
85
45
18
4
48
1
54
0
-6
1
269
45
75
3
454
1
620
0
-166
1
602
116
153
15
Fonte: Ministério do Trabalho – CAGED, 2018.

Tabela 56 - Flutuação de emprego formal
Indústria da
Serviços Industrial de Construção
Transformação
Utilidade Pública
Civil
109
165
-56
730
366
123
122
1
465
277
151
87
64
404
186
443
361
82
1.466
687
826
735
91
3.065
1.516

Comércio
181
211
-30
900
247
71
65
6
342
251
424
599
-175
1.120
149
307
290
17
880
433
983
1.165
-182
3.242
1.080

Serviços

9
21
-12
96
42
65
64
1
188
31
106
240
-134
134
5
0
0
0
6
4
180
325
-145
424
82
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Agropecuária, Extração
vegetal, Caça e Pesca

Por meio de análise dos dados apresentados pela Tabela 57, depreende-se que 28,33% da população
economicamente ativa dos municípios da AE ganha entre meio e um salário mínimos, enquanto 26,75% recebe
entre um e dois salários mínimos. O percentual de pessoas integrantes da população economicamente ativa
dos municípios da AE que recebe mais de dois salários mínimos soma 24,15%, enquanto 9,24% ganham menos
de meio salário mínimo e 11,53% dessa população não apresentam rendimentos.
Tabela 57 - População Economicamente Ativa (PEA), segundo classes de rendimento mensal e situação
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM Área de Estudo (AE)
Classes de rendimento mensal
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana
Rural
Até 1/4 de salário mínimo
802
843
700
2.295
214
1.324
1.926 684
3.642
5.146
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 1.468
1.530
1.292
1.706
494
1.451
2.692 1.753
5.946
6.440
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo
4.480
2.051
3.312
2.084
2.139
2.491
8.866 2.829 18.797
9.455
Mais de 1 a 2 salários mínimos
3.301
990
2.091
852
1.615
1.732
6.734 1.024 13.741
4.598
Mais de 2 a 3 salários mínimos
954
358
571
186
551
395
1.869 215
3.945
1.154
Mais de 3 a 5 salários mínimos
633
379
361
73
309
277
1.749
76
3.052
805
Mais de 5 a 10 salários mínimos
434
301
202
10
176
46
961
28
1.773
385
Mais de 10 a 15 salários mínimos 106
109
11
33
137
287
109
Mais de 15 a 20 salários mínimos
58
31
14
58
72
202
31
Mais de 20 a 30 salários mínimos
23
40
12
79
114
40
Mais de 30 salários mínimos
47
23
19
34
6
53
153
29
Sem rendimento
2.389
3.083
1.294
2.579
824
3.211
3.267 3.809
7.774
12.682
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Outro importante fator de análise é a identificação dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade,
publicados pelo PNUD por meio do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2014). A Tabela 58 apresenta
os indicadores sociais que retratam a evolução da estrutura da distribuição dos padrões de vida e da
apropriação de renda da população da AE.

Município
Oriximiná /PA
Óbidos /PA
Juruti /PA
Parintins /AM

Tabela 58 - Indicadores de renda e pobreza
% de
Renda per
Índice de Gini
extremamente
% de pobres
capita (R$)
pobres
0,64
332,29
26,43
46,08
0,59
255,03
24,98
48,27
0,59
241,39
28,55
49,58
0,59
313,07
22,81
42,12
Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010.

% de vulneráveis à
pobreza
68,05
74,44
74,17
66,21

Com base na análise da tabela acima, destaca-se que todos municípios analisados possuíam renda per capita
mensal inferior a R$ 500,00, sendo que Juruti apresenta a menor renda per capita da Área de Estudo.
No que tange o índice de Gini, os municípios de Óbidos, Juruti e Parintins obtiveram resultado de 0,59,
enquanto Oriximiná atingiu 0,64. Tais resultados são considerados insuficientes, uma vez que o índice varia
entre 0 e 1 de forma que 0 representa uma situação total igualdade – isto é, em que toda a população possui
renda semelhante–, e 1 representa uma situação de completa desigualdade, onde apenas uma parcela muito
restrita de pessoas concentra toda a renda existente.

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág.
127

Por sua vez, no que diz respeito a proporção de pessoas pobres, verifica-se que todos os municípios da AE
apresentaram índices de vulnerabilidade à situação de pobreza superior a 60%, bem como percentuais de
pobreza maior que 40% e de extrema pobreza superior a 20%.
6.4.2.13 Uso e Ocupação do Solo
6.4.2.13.1 Histórico de Ocupação
O histórico de ocupação humana e o processo de formação dos municípios que compõem a Área de Estudo,
teve por referências bibliográficas o EIA da LT 500kV Oriximiná – Silves – Eng. Lechuga (MTE/BIODINÂMICA
RIO, 2009), o EIA da LT 230kV Oriximiná – Mineração Rio do Norte (MRN/BIODINÂMICA, 2012), a homepage
das Prefeituras Municipais de Oriximiná, Óbidos, Juruti e Parintins, IBGE Cidades, o Portal Obidense e o Guia
Turístico de Juruti, além do material disponibilizado pelos representantes do Poder Público Municipal durante
o trabalho de campo.
x

Oriximiná

O atual município de Oriximiná, localizado na zona fisiográfica do Baixo Amazonas, teve início em 1877, quando
o Padre José Nicolino de Souza, natural de Faro, desbravou a região e fundou uma povoação denominada UruáTapera ou Mura-Tapera, à margem esquerda do rio Trombetas. Nove anos depois, a então povoação foi elevada
à freguesia de Santo Antônio de Uruá-Tapera (Lei nº 1.288, de novembro de 1886), por ato de Joaquim da Costa
Barradas, Presidente da Província do Pará e Desembargador do Estado do Maranhão.
Em 1894, Uruá-Tapera adquiriu categorias de Vila (Lei nº 174, de 09/06/1894), passando a ser chamada de
Oriximiná. No mesmo ano (05/12/1894), deu-se sua instalação como Município. Seus limites abrangiam o rio
Trombetas, igarapés Sapucuá e Maria Pixi, com respectivo lago, até a boca do igarapé Timbó, seguindo ao
centro. No entanto, pela Lei nº 729, de 03/04/1900, Oriximiná foi extinta, sendo seu território dividido entre os
municípios de Faro e Óbidos. Foi elevado novamente à categoria de município, com a denominação de
Oriximiná, pelo Decreto Estadual nº 1.442, de 24/12/1934. O topônimo de origem indígena significa “o macho
da abelha”, o “zangão”. Segundo Frei Protásio Frinckel, pároco do município, Oriximiná é derivado de “eruzuM`ná" e quer dizer “muitas praias” ou “minas de praias”. Aos habitantes do lugar dá-se a denominação de
“oriximinaenses”.
Em divisão territorial datada de 01/0/1960 o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em
divisão territorial datada de 2014.
x

Óbidos

Situada na margem esquerda da “Garganta do Amazonas”, denominado assim por ser o trecho mais estreito do
rio, com largura de 1.892 metros e profundidade de 75 metros, a região era habitada pelos índios Puxis.
Em 1542, o local foi observado pelo conquistador espanhol Francisco de Orellana, que o considerou ideal para
a construção de uma fortaleza. Na mesma época, o padre Frei Gaspar de Carvajal também circulou pela região.
Em 1637, foi assinalado no roteiro da expedição de Pedro Teixeira, sendo posteriormente visitado por diversos
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navegadores, que alertavam à Corte sobre a necessidade de construção de um forte, que assegurasse o domínio
de Portugal.
Obrigatoriamente, por ali passavam o contrabando de drogas do sertão e os índios capturados por exploradores
de diversas nacionalidades. Este fato determinou providências por parte do Governador Coelho de Carvalho,
que, em 1697, ordenou a Manuel da Mota Siqueira a construção de uma fortificação, na margem esquerda da
estreita passagem do rio Amazonas. Surgiu, então, o Forte dos Pauxis, constituído de uma casa de taipa,
precariamente equipada.
No intuito de tornar o povoamento mais populoso, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês
de Pombal e então Governador da Província do Grão-Pará e Maranhão, através de Carta Régia de 26/06/1755,
reúne duas aldeias dos padres da Piedade. Em 25/03/1758, a antiga Aldeia dos Pauxis é elevada à categoria de
Vila, com a denominação de Óbidos, em virtude da semelhança topográfica com a cidade portuguesa
homônima. Os naturais do lugar são chamados de “obidenses”.
Quase um século depois (Lei Provincial nº 252, de 02/10/1854), a vila obteve as honras de cidade, com a mesma
denominação.
A formação administrativa passou por uma serie de mudanças ao longo do século XX e, então, em divisão
territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão
territorial datada de 2015.
x

Juruti

O atual município de Juruti localiza-se na zona fisiográfica do Baixo Amazonas. Segundo o historiador
Domingos Álvares Ferreira Pena, o município teve origem na aldeia dos índios Mundurucus, que, em 1818, ficou
sujeita à direção de um missionário com poderes paroquiais.
Com a construção de uma igreja, a aldeia adquiriu a categoria de Freguesia de Nossa Senhora da Saúde. Em
25/11/1832, em cumprimento à lei geral do Império, passou a fazer parte do Termo de Faro, de acordo com as
sessões do Conselho do Governo da Província do Pará, de 10 a 17 de maio, que efetuaram a divisão da província
em Termos e Comarcas. Nessa época, portanto, também foi estabelecido o limite ocidental da então criada
freguesia, na serra de Parintins, com os estados do Pará e Amazonas.
Em 1847, a freguesia passou a fazer parte do círculo eleitoral da Vila de Óbidos, juntamente com Faro (Portaria
do Governo Provincial do Pará, de 28/05/1847).
Como o povoado não se desenvolveu no local estabelecido solicitou-se a mudança da sede para a margem do
rio Amazonas, que foi efetivada pela Lei nº 339, de 03/12/1859.
Em 1879, passou a ser ponto de escala da navegação a vapor, subvencionada pela Província do Pará. Na ocasião,
a freguesia já contava com escolas primárias para ambos os sexos. Três anos depois, ficou determinada a
continuação da Igreja Matriz, que em virtude de disposição legal datada de 1885, teve de ser construída de
pedra de cantaria, pedra rija, lavrada.
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A influência de moradores e o acentuado progresso, fruto do desenvolvimento das indústrias agrícola e pastoril,
fizeram com que a freguesia fosse elevada à categoria de município (Lei nº 1.152, de 09/04/1883), com a
denominação de Juruti, sendo instalada a Vila, em 09/03/1885. O topônimo de origem tupi significa “o colo
firme”, “o pescoço teso”, em alusão ao aspecto de uma ave, chamada Juruti, no ato de cantar. Aos naturais de
Juruti dá-se a denominação de “jurutienses”.
Dissidências políticas concorreram para a extinção do município, em 1900, conjuntamente com os de
Quatipuru e Oriximiná (Lei nº 729, de 03/04/1900), sendo seu território anexado aos municípios de Faro e
Óbidos. Treze anos depois (Lei nº 1.295, de 08/03/1913), readquiriu sua categoria de município, vindo a
reinstalar-se em 03/05/1914.
No quadro de apuração do Recenseamento Geral, de 02/10/1920, o município de Juruti se apresentava
constituído pelo distrito-sede. Nova suspensão, no entanto, ocorreu em face ao Decreto estadual nº 6, de
04/11/1930, ficando o território sob a direta administração do Estado do Pará, sendo as disposições confirmadas
pelo Decreto estadual nº 72, de 27/12/1930.
Em 1935 é elevado novamente à categoria de município com a denominação de Juruti, pela Lei Estadual n.º 8,
de 31/10/1935, sendo desmembrado do estado do Pará. Em divisão territorial datada de 01/07/1960, o
município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014.
x

Parintins

Como resultado da ação promovida pelo governo português, já em fins do século XVIII, se observava no vale
amazônico grande atividade, cujos frutos se traduziam no aparecimento de núcleos populacionais, nos quais se
mesclavam reinóis, ilhéus, mamelucos e o gentio catequizado.
Por volta de 1796, o Capitão de Milícias José Pedro Cordovil organizou um desses núcleos, instalando-se na ilha
de Tupinambarana com seus escravos e agregados. Os primitivos habitantes da ilha eram indígenas das etnias
Maués e Sapupés, aos quais, em 1798, se incorporaram os Paravianas e Uapixanas, banidos das praias do rio
Branco, por terem participado de sangrenta rebelião.
José Pedro Cordovil, longe de acatar as instruções governamentais que recomendavam a utilização dos nativos
na agricultura, passou a dispor desses povos de forma violenta, em proveito próprio. Movido por um gênio
irascível, seus desmandos ocasionaram a fuga do gentio.
Ao assumir a direção da Província do Rio Negro, D. Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, solicitou a
colaboração do carmelita Frei José das Chagas, Prior do Convento do Carmo de Belém. Esse religioso, em 1803,
criou missão em Tupinambarana, dando sentido prático à política estabelecida pela Carta Régia de D. Maria I
(de 12/05/1798), a qual abolia os diretórios civis e militares e instaurava na Amazônia o regime de Missões. Dessa
forma, surgiu a Freguesia de Tupinambarana. No ano seguinte, a missão ou Freguesia passou a ser denominada
de Vila Nova da Rainha, ficando com esse topônimo até 1833, quando voltou a ser Freguesia de Tupinambarana.
A atuação de Frei José, na tarefa de catequizar os índios agrupando-os de forma a se tornarem “úteis e
civilizados”, foi bastante eficiente. O maior obstáculo foi o trabalho dissociativo de Cordovil e Rodrigues Preto,
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que, não obstante às recomendações do Conde dos Arcos, no sentido de que “se conduzissem pelo caminho da
ordem, da fraternidade, do trabalho honesto e construtivo”, persistiam em sua ação desagregadora.
No início do século XIX, Vila Nova da Rainha apresentava aspecto de progresso e prosperidade. Sob o comando
do Capitão de Milícias Antônio Vieira Correia da Maia, para ali se transferiu o Registro Fiscal, com a incumbência
de inspecionar as embarcações que transportavam mercadorias, fugindo à cobrança dos dízimos. Dois anos
depois, o Registro mudou-se para as fraldas da serra de Parintins, por ordem da Junta Governativa da Capitania
do Rio Negro, e aí funcionou até 1824.
Em 1818, sob o governo de Antônio José de Souza Manuel de Meneses, Conde de Vila Flor, Vila Nova reivindicou
sua autonomia do Rio Negro, então vinculado à Capitania do Grão-Pará. Em 3 de setembro daquele ano, os
habitantes requereram a elevação do lugar à categoria de Vila, mas nada obtiveram.
Elevada à categoria de Vila, com a denominação de Vila Bela do Imperatriz (Lei provincial do Pará n° 146, de
24/10/1848), foi desmembrada do município de Maués. Quando da emancipação da Província do Amazonas
(Lei n° 592, de 05/09/1850), ainda não havia sido instalado o município. O governo da nova Província confirmou
sua criação pela Lei (ou Resolução) nº 2, de 15/10/1852, ocorrendo sua instalação em 14/03/1853.
Em 1880 (Lei provincial n° 499, de 30/10/1880), a sede do município recebeu foros de cidade e passou a
denominar-se Parintins. Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 2 distritos: Parintins
e Mocambo. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014.
6.4.2.13.2 Classes de Uso do Solo
As classes de cobertura vegetal, áreas urbanas, agropecuária e massa d’água para a área de estudo foram
determinadas com base no Shapefile disponibilizado pelo IBGE do Projeto de Sistematização das Informações
sobre os Recursos Naturais da Amazônia Legal (1:250.000), publicado em 2008. A área de lavra garimpeira foi
retirada do Departamento Nacional de Produção Mineral (SIGMINE/DNPM, 2019), sendo extraídas da base de
dados somente as possuidoras de concessão. Já os projetos de assentamentos, sendo federais (PA) ou estaduais
(PE), foram disponibilizados pelo INCRA e ratificados com a base de dados do Instituto de Terras do Pará –
ITERPA e do Instituto de Terras do Amazonas ITEAM.
As classes de uso e ocupação do solo para a AE foram determinadas com base na adaptação e atualização8 do
mapeamento de vegetação da Amazônia Legal (IBGE, 2008)9.
Para o mapa de uso, ocupação e cobertura do solo da área de estudo do meio socioeconômico (Mapa 2), a qual
engloba os municípios interceptados pela LT, a escala de visualização foi alterada de 1:100.000 para 1:1.200.000.
Esta escolha se deu devido ao fato de que a escala de visualização pedida no TR não era factível, uma vez que
um dos municípios constantes nesta área (Oriximiná) está entre os 5 maiores municípios do Brasil. Outro fator
que justifica o aumento da escala de visualização é a escala de mapeamento não ter sido alterada, sendo a base

8

Interpretação de imagens de satélite Landsat 8, datadas de 2018.
Projeto Sistematização das Informações sobre Recursos
<http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm>.
9
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principal oriunda de levantamento expedito na ordem de 1:250.000 (IBGE, 2008). Por fim, e como forma de
atender em parte a escala requerida no Termo de referência, apresentou-se um mapa na escala de 1:250.000
(Mapa 3) com foco no empreendimento a ser licenciado.
De acordo com esse referencial metodológico e biobibliográfico, foi elaborado o mapa de uso e ocupação do
solo da área de estudo da Linha de Transmissão (LT) 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e Subestações (SE)
associadas, o qual subsidiará a análise que se segue.
Dessa forma, a Figura 91, a seguir, apresenta os domínios das classes de uso e ocupação do solo nos municípios
formadores da área de estudo do empreendimento, a saber, Oriximiná, Óbidos e Juruti, no estado do Pará, e
Parintins, no estado do Amazonas.

Figura 91 - Uso e Ocupação do solo na AE.
Fonte: Ambientare Soluções Ambientais Ltda.

Com base no exposto, as principais classes de uso do solo estão associadas à vegetação nativa remanescente,
com aproximadamente 88%, e às massas d’água, com 4%, sendo esta formada pelos corpos hídricos e lagoas
naturais permanentes presentes na área de estudo. Já as classes de ocupação da terra são àquelas provenientes
do uso antrópico do território analisado, sendo este dividido entre Projetos de Assentamento, com 6%,
agropecuária, 1%, e áreas urbanas, que somadas possuem domínio inferior a 1%.
Registra-se, também, o uso destinado à extração de minerais na área de estudo. Tais áreas são formadas pelos
processos minerários cadastrados no DNPM e que são consolidados para tal atividade econômica.
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6.4.2.13.3 Recursos Minerais
O levantamento dos Direitos Minerários coincidentes com a Área de Estudo foi realizado com base nas
informações obtidas no site do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em consulta ao Sistema
de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) e ao Cadastro Mineiro.
Esta consulta possibilitou a localização georreferenciada dos títulos minerários identificados na área
correspondente à faixa de servidão do empreendimento e a obtenção de informações sobre a situação dos
processos de mineração no Cadastro Mineiro, bem como a identificação dos municípios onde se localizam as
poligonais.
O processo junto ao órgão federal gerente dos direitos e títulos minerários para fins de aproveitamento de
recursos minerais estabelece os requisitos técnicos, jurídicos, financeiros e econômicos a serem atendidos pelos
interessados na obtenção de títulos minerários. Portanto, há inúmeras formas e fases para a comprovação da
viabilidade da pesquisa/lavra, das quais cita-se autorização de pesquisa, concessão de lavra, disponibilidade,
licenciamento, requerimento de lavra, requerimento de lavra garimpeira, requerimento de licenciamento e
requerimento de pesquisa.
Foram identificados 25 processos de mineração com interferência direta da faixa de servidão, sendo 09
processos no município amazonense e 16 processos nos municípios paraenses. Dentre as fases processuais
encontradas na Área de Estudo, destaca-se a autorização de pesquisa como a mais frequente (Tabela 59 e Mapa
4).
Tabela 59 - Interferência da faixa de servidão em processos minerários
Nome

UF

Área (ha)

Fase do processo

Substância

Uso

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

9.953,99

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

Área com
interferência
da Faixa de
Servidão (ha)
28,45

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

9.917,21

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

6,96

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

9.953,24

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

19,99

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

9.049,03

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

16,57

Potássio do Brasil Ltda

PA

6.852

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

23,94

Potássio do Brasil Ltda

PA

9.950,74

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

27,09

Potássio do Brasil Ltda

PA

6.154,98

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

18,08

Falcon Metais Ltda

PA

9.951,37

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

0,18

Potássio do Brasil Ltda

PA

9.225,33

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

51,95

Potássio do Brasil Ltda

PA

8.216,45

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

2,21

Potássio do Brasil Ltda

PA

9.837,69

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

44,76

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

9.954,02

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

47,14

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

6.513,02

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

7,24

Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

AM

4.083,02

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

19,98

Cowley Mineração Ltda.
Amazonas Exploração e Mineração
Ltda.
Anne Carvalho Mendonça

PA

7.653,09

Autorização de Pesquisa

Industrial

28,80

PA

4.132,83

Autorização de Pesquisa

Industrial

19,22

AM

9.917,68

Autorização de Pesquisa

Bauxita
Minério de
Ferro
Bauxita

Industrial

36,38

Luz Mineração Ltda

PA

9.999,91

Autorização de Pesquisa

Fosfato

Fertilizantes

27,59
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Nome

UF

Área (ha)

Fase do processo

Substância

Uso

Área com
interferência
da Faixa de
Servidão (ha)

Mineração Sul Americana Ltda

PA

9.717,59

Requerimento de
Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

24,09

E.b. Ribeiro

PA

26,7

Licenciamento

Cascalho

Potássio do Brasil Ltda

PA

9.343,14

Autorização de Pesquisa

Potássio do Brasil Ltda

PA

9.810,03

Sais de Potássio

Construção
civil
Industrial

41,65

Autorização de Pesquisa

Sais de Potássio

Industrial

27,05

2,24

Potássio do Brasil Ltda

PA

9.966

Disponibilidade

Sais de Potássio

Industrial

26,93

Anne Carvalho Mendonça

AM

9.994,51

Bauxita

PA

40,04

Industrial
Construção
civil

8,51

Paulo César Sarrazin Florenzano

Autorização de Pesquisa
Requerimento de
Licenciamento

Saibro

1,98

Fonte: Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) / Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
2019.
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6.4.2.13.4 Estrutura Fundiária
Para a análise da estrutura fundiária, foram examinados os dados do Censo Agropecuário realizado pelo IBGE
no ano de 2017 e do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR, bem como as informações da
classificação das propriedades rurais estabelecidas pelo INCRA.
De acordo como os dados do último Censo Agropecuário do IBGE (2017), verifica-se que na Área de Estudo
(AE) existem 9.498 estabelecimentos agropecuários, dos quais 63,92% possuía área de 0,5 a 50 hectares e outros
16,70% possuía áreade 50 a 100 hectares, demontrando que a maior parte dos estabelecimentos situados na AE
são minifúndios ou pequenas propriedades. Com relação a condição legal, a maior parte dos estabelecimentos
são do tipo “próprio” (Tabela 60).Do total de estabelecimentos agropecuários da AE, a maior parte situa-se nos
municípios de Óbidos/PA (29,26%) e Parintins/AM (28,86%).
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Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Óbidos (PA)

Oriximiná
/PA

Município

Estudo de Impacto Ambiental

Tabela 60 - Número de estabelecimentos agropecuários por grupos de áreas e condição legal
Condição legal das terras
Concedidas por órgão
Grupos de área total
Total
Próprias
fundiário ainda sem titulação
Arrendadas
Em parceria
definitiva
Total
2440
2082
24
5
8
De 0,5 a menos de 1 ha
448
447
De 1 a menos de 2 ha
104
104
De 2 a menos de 3 ha
25
20
1
De 3 a menos de 4 ha
41
35
1
De 4 a menos de 5 ha
37
33
De 5 a menos de 10 ha
170
155
2
1
De 10 a menos de 20 ha
195
179
2
2
De 20 a menos de 50 ha
361
348
4
1
De 50 a menos de 100 ha
458
440
9
2
De 100 a menos de 200 ha
218
205
6
2
De 200 a menos de 500 ha
95
89
1
2
De 500 a menos de 1.000 ha
18
16
1
De 1.000 a menos de 2.500 ha
6
6
De 2.500 a menos de 10.000 ha
De 10.000 ha e mais
Total
2780
2509
34
80
32
De 0,5 a menos de 1 ha
115
107
13
2
De 1 a menos de 2 ha
130
122
2
1
3
De 2 a menos de 3 ha
103
92
1
1
De 3 a menos de 4 ha
107
89
1
2
De 4 a menos de 5 ha
70
65
1
1
De 5 a menos de 10 ha
245
212
1
6
5
De 10 a menos de 20 ha
291
251
14
6

26
5
4
3
3
1
1
3
5
1
59
2
2
3
1
5
7
11

43
1
1
1
9
11
9
6
2
2
1
229
20
23
12
18
5
34
31
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Ocupadas

Em regime de
comodato

De 20 a menos de 50 ha
De 50 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 200 ha
De 200 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1.000 ha
De 1.000 a menos de 2.500 ha
De 2.500 a menos de 10.000 ha
De 10.000 ha e mais
Total
De 0,5 a menos de 1 ha
De 1 a menos de 2 ha
De 2 a menos de 3 ha
De 3 a menos de 4 ha
De 4 a menos de 5 ha
De 5 a menos de 10 ha
De 10 a menos de 20 ha
De 20 a menos de 50 ha
De 50 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 200 ha
De 200 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1.000 ha
De 1.000 a menos de 2.500 ha
De 2.500 a menos de 10.000 ha
De 10.000 ha e mais
Total

Grupos de área total

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Juruti (PA)

Município
498
488
301
135
49
21
1
1486
23
75
97
95
81
263
287
287
156
40
10
5
1
2742

Total
462
462
284
120
45
20
1334
21
65
71
84
73
241
276
256
144
36
10
5
1
2147

Próprias

Estudo de Impacto Ambiental

Condição legal das terras
Concedidas por órgão
fundiário ainda sem titulação
Arrendadas
definitiva
5
15
11
10
8
1
2
1
46
10
3
3
3
4
2
5
1
6
12
1
3
2
3
72
53
3
1
3
3
1
50
1
3
11
6
5
7
5
6
6
81

Em parceria
36
15
8
9
2
1
69
7
8
13
4
6
11
3
13
2
1
305

Em regime de
comodato
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12
6
2
2
1
26
11
9
1
3
1
116

Ocupadas

250
192

410
351
322
237
888
1208
2033
1587

De 1 a menos de 2 ha

De 2 a menos de 3 ha

De 3 a menos de 4 ha

De 4 a menos de 5 ha

De 5 a menos de 10 ha

De 10 a menos de 20 ha

De 20 a menos de 50 ha

De 50 a menos de 100 ha

1482

1855

1055

733

243

329

595

623

De 0,5 a menos de 1 ha

20
38
60
42
21
125
349
789
436
114
53
22
7
8072

Próprias

37
101
126
79
49
210
435
887
485
138
70
25
9
9498

Total

De 0,5 a menos de 1 ha
De 1 a menos de 2 ha
De 2 a menos de 3 ha
De 3 a menos de 4 ha
De 4 a menos de 5 ha
De 5 a menos de 10 ha
De 10 a menos de 20 ha
De 20 a menos de 50 ha
De 50 a menos de 100 ha
De 100 a menos de 200 ha
De 200 a menos de 500 ha
De 500 a menos de 1.000 ha
De 1.000 a menos de 2.500 ha
De 2.500 a menos de 10.000 ha
De 10.000 ha e mais
Total

Grupos de área total

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Área de
Estudo (AE)

Parintins
(AM)

Município

20

25

17

12

0

2

12

3

15

Estudo de Impacto Ambiental

27

27

33

19

6

7

10

9

4

Condição legal das terras
Concedidas por órgão
fundiário ainda sem titulação
Arrendadas
definitiva
4
2
4
2
6
8
1
5
13
3
25
3
6
9
4
6
8
2
7
1
2
176
148

18

21

21

21

7

14

19

28

3

22
7
6
1
8
8
11
11
4
3
171

Em parceria

47

93

93

112

25

45

60

59

39

11
28
35
22
13
58
48
35
24
13
6
1
646

Em regime de
comodato
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22

62

21

19

17

14

29

20

3

1
7
12
8
9
6
9
48
13
1
1
110

Ocupadas

310
97
37
0
1

De 200 a menos de 500 ha

De 500 a menos de 1.000 ha

De 1.000 a menos de 2.500 ha

De 2.500 a menos de 10.000 ha

De 10.000 ha e mais

0

0

34

88

272

639

Próprias

0

0

1

5

0

2

2

7

0

0

1

8

9

Em parceria

Estudo de Impacto Ambiental

0
0
0
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2017.
Nota: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o caracter X.

697

Total

De 100 a menos de 200 ha

Grupos de área total

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Município

Condição legal das terras
Concedidas por órgão
fundiário ainda sem titulação
Arrendadas
definitiva
17
9

0

0

1

4

17

24

Em regime de
comodato
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1

0

0

1

3

8

Ocupadas

Segundo representantes do Poder Público local entrevistados, a criação de Unidades de Conservação (Florestas
Nacionais e Reservas Biológicas, por exemplo), Terras Indígenas, e o reconhecimento, demarcação e titulação
de Comunidades Remanescentes de Quilombos nos territórios de Oriximiná e Óbidos, além da criação de
novos instrumentos legais, que passaram a restringir o uso do solo e coibir a prática do desmatamento ilegal
vinculado às atividades madeireiras e de agropecuária (expansão das áreas de pastagens), acabaram motivando
muitos produtores a evadir do local.
A área total dos estabelecimentos agropecuários da AE correponde a 530.121 hectares, sendo267.942ha
(50,54%) com cobertura vegetal de matas ou florestas e sistemas agroflorestais. As áreas de pastagem
representavam 222.846 ha (42,03%) e, outros 20.767 ha (3,91%) eram ocupados por lavouras (Tabela 61).
Dentre os municípios da AE, Óbidos e Parintins possuíam as maiores áreas de utilização agropecuário –
respectivamente, 241.177ha e 126.988ha, distribuídos em 2.745 e 2.738 estabelecimentos. Às áreas agricultáveis
desses municípios podiam ser incorporadas áreas de 40.868ha e 33.473ha, cultivadas com espécies florestais ou
matas.
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Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Total
Lavouras - permanentes
Lavouras - temporárias
Lavouras - área para cultivo de flores
Pastagens - naturais
Pastagens - plantadas em boas condições
Pastagens - pastagens plantadas em más condições
Matas ou florestas - matas ou florestas naturais destinadas à
preservação permanente ou reserva legal
Matas ou florestas - matas e/ou florestas naturais
Matas ou florestas - florestas plantadas
Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies
florestais também usada para lavouras e pastoreio por
animais
Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas
públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias ou
caminhos, de terras degradadas e de terras inaproveitáveis

Utilização das terras

32037
8831
0
8.078
10.577

1.573
496
328
2.650

1.448

419

518
13

770

1.480
180
1.046
4
421
339
111

N estab.

3.255

3.033

10821
X

6768

37.763
486
1.854
X
5.988
5.047
440

Área (ha)

2.721

337

214
48

2145

2.745
928
1.904
11
1.238
1.511
436

N estab.

2.632

5.605

2714
137

127.569

241.177
853
3.260
2
33.580
57.972
6853

Área (ha)

Óbidos/PA

Estudo de Impacto Ambiental

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2017.

126.998
2.104
4.489
3
55.255
3.696
1.930

Área (ha)

2.738
1.063
1.980
3
1.241
237
148

N estab.

Tabela 61 - Utilização de terras
Parintins/PA
Juruti/PA

2.004

100

328
4

1.175

2.181
1.089
1.567
6
514
481
101

N estab.

2.034

3.112

23875
71

35.291

124.183
3.390
4.296
30
25.516
24.830
1.739

Área (ha)

Oriximiná/PA

8.823

1.184

1556
65

5.663

9.144
3260
6.497
24
3.414
2.568
796

N estab.

18.498

19.828

46.241
208

201.665

530.121
6.833
13.899
35
120.339
91.545
10.962
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Área (ha)

Área de Estudo (AE)

A partir das informações publicadas Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR foi possível
identificar as propriedades particulares que terão suas terras interceptadas pela faixa de servidão da LT 230 kV
Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas.
Cabe esclarecer que tamanho das propriedades rurais no Brasil é estabelecido pelo INCRA – Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, no qual, em relação ao tamanho da área, os imóveis rurais são classificados
em:
x
x
x
x

Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal;
Pequena Propriedade - o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;
Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais;
Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais.

Tal classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e leva em conta o módulo fiscal (e não
apenas a metragem), que varia de acordo com cada município (Tabela 62).
Tabela 62 - Módulos fiscais dos municípios da AE
Município
Módulo Fical (ha)
Oriximiná
75
Óbidos
75
Juruti
75
Parintins
80
Fonte: INCRA – Sistema Nacional de Cadastro Rural, 2013.

A Tabela 63 apresenta as características gerais dos imóveis rurais interferidos pela faixa de servidão do
empreendimento.
Tabela 63 - Imóveis com interferência da faixa de servidão da LT
Tipo de
imóvel

Localizaçao

Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural

Oriximiná / PA
Oriximiná / PA
Oriximiná / PA
Oriximiná / PA
Oriximiná / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Área (ha)

N
módulos
fiscais

Tamanho do imóvel

Distancia da
LT (m)

228.00
234.13
24.06
556.07
1629.73
32.34
91.15
26.89
148.83
196.81
30.28
145.10
241.74

3,04
3,12
0,32
7,41
21,73
0,43
1,22
0,36
1,98
2,62
0,40
1,93
3,22

Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio
Média Propriedade
Grande Propriedade
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade

Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado

Estudo de Impacto Ambiental

Área com
interferência com a
Faixa de servidão
(ha)
4,72
5,25
0,98
5,00
5,11
0,97
3,90
0,18
4,53
4,31
5,78
3,43
2,40
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Tipo de
imóvel

Localizaçao

Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Assentamento
Assentamento
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural

Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Área (ha)

N
módulos
fiscais

107.80
134.35
128.04
34.99
42.28
42.83
21.36
114.99
38.17
50.69
18.54
3.99
36.87
58.85
38.38
118.48
58.69
93.73
60.37
8.58
11.32
97.26
19612.46
10339.68
21488.51
19612,22
296,60
357,37
132,10
96,05
19,94
21,34
55,25
36,10
125,20
52,60
101,50
79,99
11,36

1,44
1,79
1,71
0,47
0,56
0,57
0,28
1,53
0,51
0,68
0,25
0,05
0,49
0,78
0,51
1,58
0,78
1,25
0,80
0,11
0,15
1,30
261,50
0,69
0,68
0,51
3,95
4,77
1,76
1,28
0,27
0,28
0,74
0,48
1,67
0,70
1,35
1,07
0,15

Tamanho do imóvel

Distancia da
LT (m)

Área com
interferência com a
Faixa de servidão
(ha)

Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Grande Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Média Propriedade
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio

Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
13,93
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
14,13
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado

2,10
1,99
0,82
0,01
2,03
1,08
1,76
1,56
0,55
2,36
0,76
5,03
1,14
2,12
5,36
0,43
0,56
2,29
23,07
81,21
42,94
23,04
7,31
7,74
2,05
4,12
1,80
0,02
1,58
1,66
2,88
1,22
1,41
4,82
0,95
2,76
12,16
1,78
3,77

Estudo de Impacto Ambiental
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Tipo de
imóvel

Localizaçao

Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Assentamento
Assentamento
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural

Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Óbidos / PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA
Juruti /PA

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Área (ha)

N
módulos
fiscais

Tamanho do imóvel

Distancia da
LT (m)

177,02
920,67
83,15
82,34
69,26
50,77
63,29
19,95
31,64
110,41
21,34
19,83
49,86
29,14
9,42
56,01
9,40
15,72
64,45
75,03
21,81
48,70
95.895,21
23.573,96
33.133,59
95.895,07
10,39
41,71
106.231,12
39,67
26,97
994,70
4.920,92
15.861,76
191,09
13,55
14,03
57,27
292,73

2,36
12,28
1,11
1,10
0,92
0,68
0,84
0,27
0,42
1,47
0,28
0,26
0,66
0,39
0,13
0,75
0,13
0,21
0,86
1,00
0,29
0,65
1.278,60
0,79
1,26
0,64
0,14
0,56
1.416,42
0,53
0,36
13,26
0,20
0,64
2,55
0,18
0,19
0,76
3,90

Pequena Propriedade
Média Propriedade
Pequena Propriedade
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Grande Propriedade
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Grande Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Média Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade

Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado

Estudo de Impacto Ambiental

Área com
interferência com a
Faixa de servidão
(ha)
2,22
1,76
1,63
1,63
2,14
0,96
0,05
1,77
2,29
0,46
1,65
0,51
0,67
2,78
1,17
1,85
1,87
132,52
72,04
8,80
132,53
0,60
3,99
46,67
3,24
1,90
4,80
22,39
92,47
2,64
0,97
1,01
1,62
4,03
6,77
1,44
0,71
1,32
4,49
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Tipo de
imóvel

Localizaçao

Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Imóvel Rural

Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Área (ha)

N
módulos
fiscais

Tamanho do imóvel

Distancia da
LT (m)

21,45
42,79
18,93
14,93
64,40
33,90
5,74
47,24
10,66
19,99
16,07
19,17
8,22
52,06
18,87
28,16
22,39
11,25
71,53
12,25
49,99
9,65
44,74
52,06
20,28
9,08
57,89
8.4634,03
62,70
85,97
34,40
7,75
20,51
85,76
53,79
14,60
85,76
62,83
58,82

0,27
0,53
0,24
0,19
0,81
0,42
0,07
0,59
0,13
0,25
0,20
0,24
0,10
0,65
0,24
0,35
0,28
0,14
0,89
0,15
0,62
0,12
0,56
0,65
0,25
0,11
0,72
0,43
0,78
1,07
0,43
0,10
0,26
1,07
0,67
0,18
1,07
0,79
0,74

Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio

Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
3,82
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado

Estudo de Impacto Ambiental

Área com
interferência com a
Faixa de servidão
(ha)
2,51
0,69
0,32
0,92
0,40
1,57
0,54
0,03
1,12
1,00
0,95
1,35
0,78
1,06
1,42
0,75
0,92
1,01
3,08
0,63
1,35
1,35
4,28
1,04
3,00
157,04
5,17
1,44
0,05
0,52
1,01
1,84
2,01
0,46
1,84
2,01
0,46
1,84
3,15
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Tipo de
imóvel

Localizaçao

Imóvel Rural
Assentamento
Assentamento
Imóvel Rural
Imóvel Rural
Assentamento
Assentamento
Imóvel Rural
Assentamento
Imóvel Rural

Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA
Parintins /PA

Área (ha)

N
módulos
fiscais

Tamanho do imóvel

Distancia da
LT (m)

88,18
39,63
28,58
18,03
41,09
16,03
18,82
21,10
12,79
23,67

1,10
0,50
0,36
0,23
0,51
0,20
0,24
0,26
0,16
0,30

Pequena Propriedade
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio
Minifúndio

Interceptado
Interceptado
Interceptado
17,26
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado
Interceptado

Área com
interferência com a
Faixa de servidão
(ha)
1,13
2,27
0,32
0,49
0,01
0,97
0,40
0,97
0,06
0,99

Fonte: SICAR, 2019.

Ao todo, serão interceptados 140 imóveis, que juntos, totalizam uma área correspondente a 542.865,48
hectares, sendo que 0.03% dessa área sofrerá restrições em função do estabelecimento da faixa de servidão da
LT.
Do total de imóveis, cerca de 86,42% são imóveis do tipo rural e outros 13,57% assentamentos. A maior parte
dos imóveis interferidos pela faixa de servidão situam-se nos municípios de Oriximiná (37,14%) e Parintins
(35%).
Considerando a classificação do Incra com relação ao tamanho da área dos imóveis rurais, verifica-se que 86,42
% dos imóveis interferidos na AE são minifúndio, 23,57 % pequenas propriedades, 3,57 % médias propriedades
e 2,85 % grandes propriedades.
O Mapa 5 demonstra a representação visual dos imóveis rurais interferidos pela faixa de servidão do
empreendimento.

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental
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Base Cartográfica Contínua do Brasil (1:250.000): IBGE Geociências, 2017; Propriedades Interceptadas: SICAR,
Abril/2019.
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6.4.2.13.5 Ordenamento Territorial
Instrumentos de ordenamento territorial visam organizar a ocupação e o uso do solo, além de orientar a gestão
da área sobre a qual incidem. Esses instrumentos consideram múltiplos fatores que fazem parte ou têm
influência sobre suas áreas, visando estabelecer diretrizes adequadas para a gestão do território.
A ordenação do território de uma cidade, objetiva a produção de um ambiente urbano de qualidade e a melhor
distribuição dos espaços entre os diversos interesses de usos, de modo que se cumpra com as funções sociais da
cidade e da propriedade urbana (habitação, trabalho, comércio, recreação, circulação, atendimento de saúde,
educação, lazer etc.).
Além disso, o planejamento do arranjo físico-territorial das cidades é também componente essencial para a
proteção do meio ambiente, preservação do patrimônio histórico-cultural, e para o desenvolvimento
econômico e social.
Em conformidade com o pacto federativo e com o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), o
zoneamento ecológico-econômico (ZEE) é executado de forma compartilhada entre a União, os estados e os
municípios.
De acordo com a Lei complementar nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre os entes da
federação no exercício da competência comum relativa ao meio ambiente, prevista no artigo 23 da
Constituição Federal de 1988, constitui ação administrativa da União a elaboração do ZEE de âmbito nacional
e regional, cabendo aos estados elaborar o ZEE de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de
âmbito nacional e regional, e aos municípios a elaboração do plano diretor, observando os ZEEs existentes.
Em 2002, o Decreto nº 4.297, de 10/07/2002, regulamentou a implementação do Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE) no território nacional, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº
6.938, de 31/08/81), estabelecendo as regras gerais para sua execução.
O Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº
6.745, de 06 de maio de 2005, foi posteriormente detalhado em regiões prioritárias, em especial as regiões da
Calha Norte e da Zona Leste – onde está inserido o empreendimento –, através da Lei Estadual nº 7.398, de 16
de abril de 2010.
De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, o ZEE do Estado do Pará está
concluído e para este estão previstas as macrozonas apresentadas no Quadro 7 e na Figura 92.
O traçado da futura LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e as áreas das Subestações associadas estão
localizados em Zonas de Consolidação de atividades econômicas – áreas de planalto (terra firme) situadas nos
municípios de Oriximiná, Óbidos e Juruti – e em Zonas Ambientalmente Sensíveis – áreas de várzea, no
município de Óbidos –, cuja descrição detalhada é apresentada a seguir. Segundo as disposições gerais do ZEE
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do Estado do Pará, deve ser observada a restrição associada ao empreendimento, quanto à supressão da
cobertura vegetal (Seção V).
Seção

Quadro 7 - Disposições gerais do ZEE, no âmbito do estado do Pará.
Descrição

I - Zonas de Consolidação

Áreas com média a alta potencialidade socioeconômica considerada de média a alta, com
contingente populacional compatível com o nível de suporte da área, cujo grau de
desenvolvimento humano permite a opção pelo fortalecimento do potencial existente, com
adensamento das cadeias produtivas, via consolidação das atividades que demonstrem
capacidade competitiva de atendimento ao mercado interno e externo.

II - Zonas de Expansão

Áreas com elevada estabilidade natural, mas que apresentam baixa potencialidade
socioeconômica, que indicam a necessidade de revisão nos sistemas tradicionais de
produção, buscando-se maiores níveis de valor agregado e investimentos na infraestrutura
física e social.

III - Zonas de Recuperação

Áreas que apresentam alterações ambientais não compatíveis com a intensidade da
exploração praticada, resultando no abandono de terras e em desmatamento de áreas de
preservação permanente, em diversos estágios de degradação, porém, com potencialidade
social média a alta.

IV - Zonas de Conservação

Áreas legalmente protegidas ou propostas como tal, que apresentam valores naturais
intrínsecos, importantes para a preservação, ou áreas com alto potencial biótico a alto risco
de degradação ambiental em caso da remoção da cobertura vegetal nativa, onde há
restrições ao uso econômico e são (ou devem ser) adotadas formas de gestão e manejo
sustentável dos recursos naturais. Inclui unidades de conservação de proteção integral ou de
uso sustentável e terras indígenas. São áreas de potencialidade social nula a baixa, devido à
inexpressividade demográfica.

V - Zonas Ambientalmente
Sensíveis

Áreas onde o uso intensivo da terra deve ser desestimulado, em favor de atividades que
beneficiem as populações locais existentes e que não demandem a exploração intensiva dos
recursos naturais ou a supressão da cobertura vegetal.
Fonte: SEMA-PA.
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Figura 92 - O empreendimento e o ZEE do estado do Pará.
Fonte: Lei Estadual nº 6.745/ 2005.
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Por meio da Lei Estadual nº 3.417, de 31 de julho de 2009, foi instituído o MacroZEE do Estado do Amazonas,
cujo o objetivo é orientar a formulação de políticas públicas (em especial as Políticas Estaduais de
Desenvolvimento Agrícola, Pesqueiro, Pecuário, Turístico, Florestal e Minerário) e o planejamento e gestão das
atividades do poder público, do setor privado e da sociedade em geral, relacionadas ao uso e ocupação do
território, considerando as potencialidades e limitações dos meios físico, socioeconômico e jurídicoinstitucional, o MacroZEE visa, em suma, a implementação prática do desenvolvimento sustentável (Figura 93).
Em 2014, teve início a elaboração dos ZEEs das Sub-Regiões do Madeira e do Baixo Amazonas, sendo que a ZEE
da Sub-Região do Baixo Amazonas encontra-se com a etapa de planejamento concluída, sem, contudo, que a
etapa de diagnóstico tenha sido iniciada.
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Figura 93 - O empreendimento e o ZEE do estado do Amazonas.
Fonte: Lei Estadual nº 3.417/ 2009.
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Por fim, com relação às áreas de restrição ambiental do ZEE, segue a Figura 94, identificando a Área de Proteção
Ambiental (APA) Nhamundá e a Floresta Nacional (FLONA) de Saracá-Taquera, distantes aproximadamente
8,41 km e 35,22 km do empreendimento, respectivamente.
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Figura 94 – Lolicalização da APA Nhamundá e a FLONA de Saracá-Taquera.
Fonte: Ambientare, 2019.
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No que tange ao ordenamento do território, acredita-se que o crescimento acelerado da urbanização no país,
fez com que a questão habitacional passou a exercer maior centralidade para o governo, de modo a desenvolver
políticas específicas visando o planejamento urbano e a gestão dos problemas ambientais (sanitários),
fundiários, de transporte e mobilidade, de trânsito e de controle das áreas de expansão urbana e regional,
materializado no zoneamento e controle do uso do solo.
A trajetória da política habitacional no Brasil tem sido marcada por mudanças na concepção e no modelo de
intervenção do poder público no setor. Contudo, com a Constituição de 1988 e a reforma do Estado, houve o
processo de descentralização, onde, ficou estabelecido a redefinição de competências, passando a ser atribuição
dos Estados e Municípios a gestão dos programas sociais, e dentre eles o de habitação, seja por iniciativa própria,
seja por adesão a algum programa proposto por outro nível de governo, ou ainda por imposição Constitucional.
O Estatuto das Cidades, definido a partir da Lei n° 10.257/2001, estabeleceu a regulamentação dos artigos. 182
e 183 da Constituição de 1988, fazendo com que a Política Urbana ganhasse uma série de instrumentos
jurídicos, políticos, técnicos e financeiros para que o município tenha condições de construir uma política
urbana que concretize, de fato, a função social da propriedade urbana e o direito à cidade e à cidadania e a
gestão democrática da cidade.
Dentre esses instrumentos, no que concerne a importância do planejamento e a gestão urbana em cidades, o
Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, considerando as
funções sociais da cidade (habitação, circulação, trabalho, lazer) e da propriedade urbana. O Plano Diretor
estabelece as diretrizes sobre o zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, construções e edificações,
proteção ao meio ambiente, saneamento básico, e licenciamento, constituindo-se, portanto, num importante
instrumento para o ordenamento do espaço urbano das cidades.
De acordo com o Art. 41 do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório aos municípios com mais de
20.000 habitantes, que fazem parte de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas ou que são integrantes
de áreas de especial interesse turístico, ou estão situados em áreas de influência de empreendimentos, ou ainda
têm atividades com significativo impacto ambiental.
O Quadro 8 apresenta o panorama sobre a implementação desse instrumento de política urbana nos
munícipios da AE, de acordo com as informações da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2015),
realizada pelo IBGE, e nos dados coletados junto aos gestores municipais entrevistados ao longo da pesquisa de
campo de 2019.
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Município
Oriximiná/ PA

Quadro 8 - Existência de Plano Diretor
Plano Diretor (Existência)
Lei
Sim
Lei nº 6.924/2006

Óbidos/ PA

Sim

Lei nº 3.408/2006

Juruti/ PA

Sim

Lei nº 941/2006

Parinstins/PA

Sim

Lei nº 345/2006

Alteração
Lei nº 9.105/2017
Lei nº 3.443/2007 e Lei
nº 5.335/2017
Lei nº 996/2010 e Lei nº
998/2010
-

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2015 / Ambientare, 2019.

Cabe esclarecer que no decorrer da pesquisa de campo de 2019 a equipe de socioeconomia visitou as prefeituras
dos municípios da AE e solicitou os mapeamentos relativos aos macrozoneamentos estabelecidos pelos planos
diretores das cidades, bem como protocolou documento solicitando a análise de conformidade do
empreendimento com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, a posterior emissão da Certidão de
Uso e Ocupação do Solo, no caso de permissibilidade da atividade requerida.
Dos quatro municípios transpostos pelo traçado da LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas,
somente o munícipio de Oriximiná disponibilizou o mapra do macrozoneamento, fato que comprometeu as
análises referentes a eventuais restrições de uso do empreendimento. Com relação a Certidão de Uso do Solo,
até o presente momento, Parintins e Óbidos emitiram certidão atestando a conformidade das normas de uso
e ocupação do solo referente a implantação da supramencionada linha de transmissão.
6.4.2.14 Projetos de Assentamentos
O assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo Incra onde
originalmente existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Cada uma dessas unidades,
chamadas de parcelas, lotes ou glebas, é entregue pelo Incra a uma família sem condições econômicas para
adquirir e manter um imóvel rural por outras vias.
A quantidade de glebas num assentamento depende da capacidade da terra de comportar e sustentar as
famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada lote são determinados pela geografia do terreno e pelas
condições produtivas que o local oferece.
A criação do assentamento é feita através da publicação de uma portaria, onde constam os dados do imóvel, a
capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de assentamento e os próximos passos que serão dados
para sua implantação.
Os trabalhadores rurais que recebem o lote comprometem-se a morar na parcela e a explorá-la para seu
sustento, utilizando exclusivamente a mão de obra familiar. A instalação das famílias é o marco inicial da vida
no assentamento. É nessa fase que a família recebe sua gleba, para explorar e morar. As famílias recebem os
primeiros créditos nesse período. Após a instalação das famílias e de posse de um Plano de Desenvolvimento
do Assentamento (PDA), o Incra repassa os créditos produtivos para investimento, diversificação e melhoria do
processo produtivo e começa os investimentos em obras de infraestrutura dos assentamentos.
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Afora créditos e investimentos em infraestrutura, os assentados contam com assistência técnica e outros
benefícios de apoio ao desenvolvimento das famílias. Até que possuam a escritura do lote, os assentados e a
terra recebida estarão vinculados ao Incra. Portanto, sem portar a escritura do lote em seu nome, os
beneficiários não poderão vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros. Os assentados
pagam pela terra que receberam do Incra e pelos créditos contratados.
Além da distribuição de terras, os assentamentos da reforma agrária dão condições de moradia e de produção
familiar e garantem a segurança alimentar de brasileiros das zonas rurais que, até então, se encontravam sob
risco alimentar e social.
Em consulta à base de dados do Incra e suas respectivas Superintendências Regionais SR-15 - Amazonas e SR30 - Santarém, foram identificados os Projetos de Assentamento inseridos nos municípios que compõem a Área
de Estudo do empreendimento.
Em 2019, haviam 40 projetos de assentamento nos municípios da AE, dos quais 37,50 % estão localizados no
município de Oriximiná, 32,50% em Óbidos, 25% em Jrututi e apenas 5% no município de Parintins, conforme
demonstra a Tabela 64 e o Mapa 6. Somados, os Projetos de Assentamento possuem uma área superior a um
milhão de hectares e mais de 20 mil famílias assentadas.
Tabela 64 - Projetos de Assentamentos inseridos nos municípios da AE.
Nome PA
PA Especial Quilombola Boa Vista
PA Especial Quilombola Água Fria
PA Especial Quilombola Área
Trombetas
PA Trajap
PA Especial Quilombola Erepecurú
PA Área Cuminá e Trombetas
PA Acomec
PAC Ananizal
PAC Itapecuru
PAC Iripixi
PAC Monte Muria
PAE Nhamunda
PAE Cachoery
PAE Sapucua Trombetas
PAC Acomtags
PA Cruzeirão
PA Especial Quilombola Área das
Cabeceiras
PA Repartimento
PA Mamuru
PA Curumu II
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Famílias
assentadas

Área
(ha)

Data de
criação

162
22

102
12

1.125,00
557,00

24/11/1995
18/11/1996

Distancia em
relação a LT
(km)
73,90
28,96

188

130

80.887,00

19/05/1998

33,68

160
234
450
230
50
80
50
80
500
500
811
450

145
136
448
382
38
78
50
80
474
283
785
1.430
299

7.528,00
75.250,00
28.500,00
16.731,38
2.376,57
6.354,44
2.536,22
5.200,59
22.467,09
17.982,44
67.749,28
25.000,00
44.950,00

17/12/1998
06/09/1999
14/12/2001
29/12/2005
15/12/2006
15/12/2006
15/12/2006
15/12/2006
19/12/2006
19/12/2006
05/02/2010
22/12/1997

33,62
32,83
15,78
26,62
13,87
16,06
18,24
0,63
22,65
8,54
26,51
13,42

796

789

17.042,00

25/10/2001

10,39

200
400
420

126
221
382

19.361,81
21.914,59
30.496,72

20/12/2005
20/12/2005
20/12/2005

Interceptado
Interceptado
Interceptado

Município Capacidade

Oriximiná
/PA

Óbidos
/PA
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Nome PA
PA Cipoal
PA Vale do Açaí
PAE Parana de Baixo
PAE Três Ilhas
PAE Maria Tereza
PAE Costa Fronteira
PAE Paru
PAE Cacoal Grande
PA Socó I
PA Nova Esperança
PAE Juruti Velho
PAE Parana Dona Rosa
PAE Santa Rita
PAE Valha-Me Deus
PAE Salé
PAE Balaio
PEAEX Curumucuri
PEAEX Prudente Monte Sinai
PA Vila Amazônia
PAE Ilha do Paraná de Parintins
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Município Capacidade
370
300
320
200
100
512
160
200
400
90

Famílias
assentadas

Área
(ha)

174
260
300
194
43
511
43
145
369
90

34.892,90
19.361,81
9.900,00
12.763,30
13.400,00
15.900,00
15.920,00
10.480,00
35.946,00
3.574,00
109.551,0
1.998
1.994
0
330
185
23.800,00
150
147
12.700,00
Juruti / PA
200
109
5.100,00
350
334
44.300,00
210
118
21.000,00
123.331,1
1.762
1.754
1
51
51
5.646,18
2.478
1.761
76.107,00
Parintins
/AM
60
53
2.163,00
Fonte: INCRA – Painel dos Assentamentos, 2017.
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20/12/2005
20/12/2005
24/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
22/12/1997
10/11/1998

Distancia em
relação a LT
(km)
0,009
19,97
8,90
10,13
3,95
Interceptado
3,05
Interceptado
Interceptado
Interceptado

10/11/2005

Interceptado

13/12/2006
13/12/2006
13/12/2006
13/12/2006
13/12/2006

Interceptado
1,58
9,82
Interceptado
3,89

01/07/2010

Interceptado

05/12/2011
26/10/1988
06/12/2007

7,46
Interceptado
3,97

Data de
criação
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NÚMERO
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10
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11
PAE PARANA DONA ROSA
32
12
PA ESPECIAL QUILOMBOLA ÁREA TROMBETAS
33
13
PAE ILHA DO PARANÁ DE PARINTINS
34
14
PAE JURUTI VELHO
35
15
PAE PARANA DE BAIXO
36
16
PAC IRIPIXI
37
17
PA ESPECIAL QUILOMBOLA BOA VISTA
38
18
PAE NHAMUNDA
39
19
PA CURUMU II
40
20

Projeto
Licenciamento Ambiental da LT 230 kV Oriximiná - Juruti - Parintins e SEs Associadas

Tema
Projetos de Assentamentos

Escala
1:450.000
Data
Junho/2019

Responsável Técnico
Isadora Coppetti Alvarez
Engenheira Florestal
CREA: 20.919/D-DF

Referência/Tamanho
MAPA-06/A1

Deste total (40), 12 Projetos de Assentamento terão seu território diretamente interceptado pelo traçado da
Linha de Transmissão, sendo 6 do tipo “Projetos de Assentamento (PAs)”; 5 do tipo “Projeto de Assentamento
Agroextrativista (PAE)” e 1 do tipo Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista -PEAEX.
Segundo informações do portal do Incra, os procedimentos técnico-administrativos para a criação e o
reconhecimento dos Projetos de Assentamentos estão amparados pela Norma de Execução DT nº 69/2008. São
dois os grupos de projetos de reforma agrária:
I - criados pelo Incra por meio de obtenção de terras, na forma tradicional, denominados Projetos de Assentamentos
(PA), e ambientalmente diferenciados, denominados Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) e Projeto de Assentamento Florestal (PAF);
II – reconhecidos pelo Incra, criados pelas instituições governamentais para acesso às políticas públicas do Programa
Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

No caso deste empreendimento, verificou-se a interferência em Projetos de assentamento de quatro
modalidades: Projetos de Assentamento (PAs), Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de
Assentamento Conjunto – PAC e Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista -PEAEX. O Quadro 9
apresenta as características do Projetos de assentamento de acordo com as modalidades afetadas.
Quadro 9 - Características dos Projetos de Assentamentos, segundo a modalidade
Nome/Descrição
Características

Legislação

Conjunto de ações, em área destinada à reforma agrária, planejadas, de
natureza interdisciplinar e multisetorial, integradas ao desenvolvimento
territorial e regional, definidas com base em diagnósticos precisos acerca do
público beneficiário e das áreas a serem trabalhadas, orientadas para
utilização racional dos espaços físicos e dos recursos naturais existentes,
Instrução Normativa
objetivando a implementação dos sistemas de vivência e produção
N° 15, de 30 de
Projeto de Assentamento - sustentáveis, na perspectiva do cumprimento da função social da terra e da
março de 2004,
promoção econômica, social e cultural do(a) trabalhador(a) rural e de seus
PA
art.3°)
familiares.
Obtenção da terra, criação do Projeto, seleção dos beneficiários, aporte de
recursos de crédito Apoio a Instalação e de crédito de produção (PRONAF A),
Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica),
parcelamento do projeto e a Titulação (Concessão de Uso/Título de
Propriedade) são de responsabilidade do INCRA.
Essa modalidade de Assentamento é destinado à exploração de área dotadas
de riquezas extrativas, através de atividades economicamente viáveis,
socialmente justas e ecologicamente sustentáveis, a serem executadas pelas
Portaria/INCRA/P/N
populações oriundas de comunidades extrativistas.
Projeto de Assentamento
° 268 DE 23 DE
A obtenção da terra, criação do Projeto, a seleção dos beneficiários, aporte de
Agroextrativista - PAE
recursos de crédito Apoio a Instalação e de rédito de produção (PRONAF A), OUTUBRO DE 1996
Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) e a Titulação
(Concessão de Uso/Título de Propriedade) são de responsabilidade do
INCRA.
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Nome/Descrição

Características

Legislação

*Projeto de Assentamento
Conjunto - PAC

Projeto de Colonização Oficial implantado pelo INCRA em parceria
previamente definida com empresas rurais de grande porte ou cooperativas.

Lei nº 4.504, de 30
de novembro de
1964.

Se destina a populações que ocupem áreas dotadas de riquezas extrativas e
pratiquem prioritariamente a exploração sustentável dos recursos naturais
voltada para a subsistência e, complementarmente, se dediquem à agricultura
familiar de subsistência, a outras atividades de baixo impacto ambiental e à
criação de animais de pequeno porte. Após a formalização do requerimento,
**Projeto Estadual de
procedimentos de campo e tramitação interna, serão realizados contratos de
Assentamento
concessão de direito real de uso coletivo outorgado à entidade representativa
Agroextrativista -PEAEX
associação das unidades familiares assentadas, o qual não poderá ser
transferido a outra entidade, devendo ser cancelado nas situações de
dissolução, suspensão ou extinção das atividades da entidade. Após as
assinaturas dos contratos, estes serão encaminhados ao órgão federal Incra
para reconhecimento do assentamento.
Fonte: Incra, 2019 / Iterpa, 2019.
Nota: * O Incra já criou e tem cadastrado outras modalidades de assentamento, a exemplo do PAC, em seu Sistema de Informações
de Projetos da Reforma Agrária (SIPRA), porém essa e outras modalidades deixaram de ser criadas a partir da década de 1990,
quando entraram em desuso. / ** Modalidade de PA criado pelo Iterpa.

Ressata-se que a caracterização dos projetos de assentametnos diretamente interceptados pelo traçado da LT
230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas será apresentada no item 6.4.3 deste estudo.
6.4.2.15 Planos, Progrmas e Projetos
Este item visa identificar os principais planos, projetos e programas em andamento e ou planejados para os
municípios afetados pela LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas.
O levantamento foi realizado mediante consultas com representantes do poder público municipal, e de
consulta aos sites das Prefeituras Municipais e das instituições responsáveis pelos planos, projetos e programas
identificados na AE.
O objetivo deste levantamento foi ampliar a compreensão sobre a dinâmica dos municípios envolvidos, desse
modo, não se pretendeu aprofundar o conhecimento dos planos, projetos e programas existentes, mas apenas
identificar seus pontos principais e objetivos, de modo a agregar maior conhecimento quanto à realidade local
da área de inserção do empreendimento ora em licenciamento.
Verificou-se que nos municípios formadores da AE, existem diversos planos, programas e projetos em
andamento e ou planejados seja no âmbito federal, estadual, municipal ou privado. Assim, na sequência, serão
abordadas as principais políticas públicas desenvolvidas nos municípios.
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Grande parte dos planos, programas e projetos identificados nos municípios da AE são desenvolvidos no
âmbito federal, em diversos setores, em especial nas áreas de saúde, assistência social, educação e renda:
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Programa Luz Para Todos: promover o acesso de famílias residentes em áreas rurais à energia elétrica,
de forma gratuita, acabando com a exclusão elétrica no país, através da extensões de rede, implantação
de sistemas isolados e realização de ligações domiciliares O Programa tem priorizado os beneficiários
do Programa Brasil sem Miséria, escolas rurais, quilombolas, indígenas, assentamentos, ribeirinhos,
pequenos agricultores, famílias em reservas extrativistas, afetadas por empreendimentos do setor
elétrico e poços de água comunitários;
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): tem por finalidade prestar assistência financeira para as
escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura
física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a
participação social e a autogestão escolar;
Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais (Programa
Cisternas): tem como objetivo a promoção do acesso à água para o consumo humano e para a
produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo;
PAC das Cidades Históricas: preservar o patrimônio brasileiro, valorizar a cultura nacional e promover
o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos.
Atualmente, o projeto econtra-se paralisado em Óbidos, porém os gestores municipais esclareceram
que está sendo acionado o Ministério Público para liberação dos recursos para restauro das edificações
com características portuguesas na cidade;
Estratégia de Saúde da Família (ESF): visa à reorganização da Atenção Básica, de acordo com os
preceitos do SUS e é tida como estratégia de Expansão, qualificação e consolidação da atenção básica
por favorecer uma reorientação do processo de trabalho. Assistência diretamente a População, ampliar
a resolutividade das pessoas e coletividade;
Programa Mais Médicos: parte de um amplo esforço do Governo Federal com apoio de estado e
município para melhoria dos atendimentos Usuários do SUS. Levando Médicos para as regiões escassa
desse serviço;
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica - PROVAB: tem como objetivo ampliar o
acesso a saúde e a população carente incentivando os profissionais da saúde;
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica – PMAQ: avaliar e acompanhar o
desempenho das ações de suas equipes;
Selo UNCIDEF: trata-se de uma estratégia para promover os direitos da criança e adolescente, temos o
compromisso de melhorar as condições de vida aprimorando programas e politicas de atenção à
infância e adolescência;
Programa Família Acolhedora: acolhimento a crianças e adolescentes em restituição familiar;
Programa Primeira Infância - Criança Feliz: prevê o acompanhamento médico, psicológico e assistência
Social a crianças de 0 a 6 anos;
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x

x
x

x

x

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): refere-se um serviço da proteçãosSocial
básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por
meio do PAIF e do PAEFI, por meio de atendimentos em grupo de forma a propiciar uma intervenção
social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. Incluem atividades
artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários;
Programa Nacional da Alimentação Escolar – PNAE: aquisição de produtos da agricultura familiar com
o objetivo de fornecer alimentos saudáveis para os estudantes da rede pública municipal;
Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea – PAA CONAB: aquisição de produtos
da agricultura familiar por meio de Organizações da Sociedade Civil (Pessoa Jurídica), com o objetivo
de fornecer alimentos saudáveis para entidades e famílias que se encontram em vulnerabilidade social
e nutricional;
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF: crédito rural com juros
subsidiados, para organizações da sociedade civil e produtores e produtoras familiares e assentados da
reforma agrária, com o objetivo de fortalecer o setor primário;
Projeto Nossa Várzea – Superintendência do Patrimônio da União – SPU: concessão do Termo de
Autorização de Uso Sustentável – TAUS, para as famílias ribeirinhas que moram nas áreas de várzeas.

No município de Óbidos, também é desenvolvido pelo governo estadual o Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, implantado nas escolas públicas e particulares, com alunos do 5º
e 7º ano do EnsinoFundamental, sendo pedagogicamente estruturado em lições, ministradas obrigatoriamente
por um policial militar fardado. Além da sua presença física em sala de aula como educador social, propicia um
forte elo na comunidade escolar em que atua, estabelecendo uma sólida base de apoio no trinômio: Polícia
Militar, Escola e Família. Há também o programa Jovem Padrão, que oferta vaga para jovens atuarem na
Delegacia auxiliando com as atividades do Cartório (recepcionam demanda espontânea, controlam numeração
de inquéritos, recepcionam ofícios, documentos etc.).
No município de Parintins ainda foram identificados dois programas desenvolvidos pelo governo estadual:
x
x

Programa de Regionalização de Merenda Escolar – PREME: aquisição de produtos da agricultura
familiar com o objetivo de fornecer alimentos saudáveis para os estudantes da rede pública estadual;
Programa de Fomento às atividades produtivas – Agência de Fomento do Estado do Amazonas –
AFEAM: crédito rural com juros subsidiados para atividades agrícolas e comerciais, para organizações
da sociedade civil e produtores e produtoras familiares e assentados da reforma agrária, com o objetivo
de fortalecer o setor primário.

Os principais projetos desenvolvidos no âmbito municipal nos municípios ora em análise foram:
x

Feira do produtor rural: viabilização de venda direta do produtor municipal de Oriximiná;
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x

Programa Municipal de Imunização (Oriximiná): coordenação e operacionalização dos
esquemas/calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde; na rotina das Unidades Básicas,
Maternidade, intensificação em comunidades rurais, periferias urbanas e instituições de ensino e
campanhas; educação continuada para os profissionais e ações de informação e comunicação à
população em geral;
x Programa Municipal de Controle das IST, HIV/AIDS e Hepatites B e C (Oriximiná): ações
multiprofissional desenvolvidas pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), por demanda
espontânea e referenciada, para diagnóstico precoce (testagem rápida HIV, Sífilis e Hepatites B e C);
acolhimento e aconselhamento; acompanhamento clínico e psicossocial de pacientes e familiares;
ações de informação e comunicação à população em geral e à grupos prioritários; ações itinerantes às
áreas rurais, grupos comunitários e escolas;
x Controle de Doenças Transmissíveis (Oriximiná): ações de Vigilância Epidemiológica, diagnóstico e
tratamento precoces, ações de prevenção e promoção;
x Procedimentos Operacionais Padrão – POP (Oriximiná): busca promover uma padronização da
assistência prestada no município, otimizando o atendimento de qualidade no âmbito do SUS;
x Educação pedagógica de trânsito nas escolas (Oriximiná): conscientizar os alunos sobre direitos e
deveres do pedestre e do motorista, tornando-os aptos a se comportar bem no trânsito;
x Coleta Seletiva (Parintins): com a implantação de Ecopontos em locais de maior movimentação
turística no município, para coleta e recebimento de material reciclável com destinação final a
Associação de Catadores do Município de Parintins;
x Arborização Urbana: programa de arborização urbana visa realizar o plantio de 2000 árvores por ano
nas vias públicas de Parintins, além de manutenção das que já existem. O objetivo é dar qualidade de
vida aos Parintinenses através de corredores ecológicos e áreas verdes nas praças e vias públicas;
x Horto Municipal: visa a produção de mudas de flores e plantas ornamentais para paisagismo e
embelezamento de praças e jardins da cidade de Parintins e interior, além de atender as solicitações de
entidades públicas, em especial as escolas municipais;
x Apoio ao Projeto Pé-de-pincha: programa institucional de extensão da UFAM, com a coordenação de
professores da FCA e do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), e que em 2018 capacitou 33 acadêmicos
voluntários dos cursos de Zootecnia, Biologia, Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia de Pesca,
Ciências Naturais, Letras e Química, para atuarem em mais de 96 comunidades de 15 municípios do
Amazonas e Pará, protegendo esse ano, mais de 10.000 ninhos e 158.000 ovos de quelônios. Estiveram
envolvidas diretamente nessas ações mais de 6.370 pessoas nas comunidades. Em janeiro de 2019, o Péde-pincha completará 20 anos. Diante disso, a Prefeitura Municipal de Parintins, através da SEDEMA
tem por objetivo incentivar e apoiar a participação de comunidades ribeirinhas do município a
participarem desse programa, fortalecendo assim a conservação de quelônios;
x Projeto de Formação José Cornélio dos Santos (Óbidos): profissionaliza em oficina de marcenaria Jovens
em cumprimento de medida, liberdade assistida e em conflito familiar e comunitário;
x Projeto Cultura pela Paz (Óbidos): escola de música e informática básica para crianças e jovens;
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x
x
x

x
x

Projeto Amigos do Menino Jesus Paz (Óbidos): escola de música e informática básica para crianças e
jovens;
Programa de Mecanização Agrícola (Juruti): mecanização de áreas para recuperação de pastos; e de
áreas para desenvolvimento da agricultura;
Projeto de Implantação do Arranjo Produtivo Local - APL (Juruti): indenfitação, organização e apoio
aos agricultores, com pontencial produtivo de acordo com a aptidão da sua região a determinada
atividade e cultura já trabalhada;
Projeto de Viveiro de Mudas (Juruti): implantação de sistemas agroflorestais em áreas de solos
degradados;
Programa de Assistencia Técnica (Juruti): promover a organização dos agricultores; implantação de
unidades demonstrativas; orientação técnica aos agricultores atendidos pela SEMPRO.

Existe ainda projetos com estrutura tripartite, ou seja, com atuação de empresas, poder público e sociedade
civil, a exemplo do Instituto Juruti Sustentável (IJUS), que é uma estratégia de desenvolvimento local criada
originalmente como Tripé Juruti Sustentável, cuja proposta era criar um modelo de desenvolvimento local
incentivando a participação de múltiplos atores – poder público, organizações civis e iniciativa privada – na
construção democrática e corresponsável de uma agenda de longo prazo pela sustentabilidade de Jruruti.
O IJUS tem sua atuação estruturada em dois órgãos: o Conselho Juruti Sustentável (CONJUS) e o Fundo Juruti
Sustentável (FUNJUS), sendo que o primeiro promove o diálogo qualificado sobre as prioridades estratégicas
para o desenvolvimento sustentável em Juruti e o segundo funciona como instrumento financeiro para realizar
investimentos efetivos na concretização de ações que promovem a sustentabilidade no município. Atualmente
o FUNJUS recebe cerca R$ 3 milhões da ALCOA, sendo qua a gestão fica a cargo do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO).
O IJUS é uma OSCIP idealizada a partir das Audiências Públicas da ALCOA (em 2004) – Mina de Capiranga e
hoje em dia conta com 91 instituições participantes com atuação em Juruti e no entorno de Terra Santa e
Oriximiná. Dentre as principais linhas de ação sendo implantadas destaca-se:
x

Restauração florestal com enfoque em gênero e gestão de emissões: restauração florestal com
produção de mudas nativas que visa recuperar a função ecológica e melhorar o bem-estar humano em
paisagens florestais desmatadas ou degradadas, possibilitando assegurar reservas de vida selvagem,
resguardar a biodiversidade, incentivar atividades agroflorestais e criar novos empregos, permitindo
que populações locais que valorizem a manutenção das florestas prosperam. O projeto pretende
engajar mulheres do campo em atividades de restauração florestal, contribuindo para melhoria da
renda e maior empoderamento feminino, por meio da oferta de treinamento especifico na atividade
de restauração florestal e sensibilização em questões de gênero. O projeto também atuará no
município de Paragominas, com foco na promoção da agropecuária de baixo carbono. Produtores
rurais do município receberão treinamento no uso da ferramenta GHG Protocolo Agropecuário,
desenvolvida pelo WRI, que permite a mensuração, relato e verificação das emissões de gases que
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x

provocam o efeito estufa (GEE). Com o GHG Protocolo, produtores rurais podem fazer inventários de
emissões como os já realizados no setor industrial;
Escola Raimundo Coelho: curso para desenvolvimento de lideranças capacitadas em políticas públicas
e desenvolvimento sustentável promovido pelo IEB (de Brasília). São cerca de 40 stakaholders de
comunidades, associações e grupos sociais. Sao discutidas temáticas, com aplicação na prática (em
campo) e posterior discussão dos resultados (análise crítica).

Destaca-se também o Programa Territórios Sustentáveis que busca garantir que as pessoas da região amazônica
tenham condições justas de desenvolvimento e oportunidades para uma vida melhor, respeitando as
características de cada comunidade. A área de atuçao do Programa é na região amazônica do oeste do Pará,
conhecida como Calha Norte. Neste contexto, três organizações sociais – Imazon, Ecam e Agenda Pública - se
uniram para pensar estratégias integradas que pudessem colaborar com o desenvolvimento local de forma
sustentável, incluindo as populações residentes e o poder público. Atuando de maneira sistêmica, espera-se
contribuir com a redução da dependência econômica da mineração na região no médio prazo. O Programa
Territórios Sustentáveis atua de forma integrada em cinco eixos: Gestão Pública, Capital Social, Quilombola,
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Estes eixos foram levantados como prioridade baseados nos
diagnósticos de território e norteiam o trabalho das três organizações pelos próximos 15 anos.
O Projeto Circuito de Integração Cultural, com patrocínio da Mineração Rio do Norte, através da Lei de
Incentivo Rouanet, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com gestão de Uirapuru Cultura e
Comunicação, realiza diversas ações em Faro, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa, de modo a promover eventos
que valorizaram e promoveram a cultura local através das artes cênicas, expressão coreográfica, palestras e
oficinas.
O Imazon é um instituto de pesquisa cuja missão é promover conservação e desenvolvimento sustentável na
Amazônia. O Instituto foi fundado em 1990 e suas atividades de pesquisa incluem diagnóstico socioeconômico
na Amazônia; desenvolvimento de métodos para avaliação e monitoramento desses usos; realização de
projetos demonstrativos; análise de políticas públicas de uso do solo; e elaboração de cenários e modelos de
desenvolvimento sustentável para essas atividades econômicas. Dessa forma, o Imazon desenvolveu o
Programa Municípios Sustentaveis, que atua no fortalecimento da gestão ambiental e no apoio à economia de
baixo carbono nos municípios da Amazônia. Para isso, o programa realiza diagnósticos socioambientais
municipais, elabora bases detalhadas de referência geográfica, promove treinamentos em geotecnologias
aplicadas à gestão ambiental municipal, apoia a articulação de pactos locais pela adequação ambiental, analisa
marcos regulatórios e fluxos de gestão, propondo aprimoramentos e soluções tecnológicas para ganhos em
eficiência e transparência. O Programa Municípios Sustentaveis está sendo executado no município de
Parintins.
O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-bio foi criado por
meio da Lei Estadual n° 6.963, de 16 de abril de 2007 e modificado pela Lei Estadual nº 8.096, de 1º de janeiro de
2015, em atendimento à exigência da Lei Federal n° 11.284, de 02 de março de 2006, que versa sobre a Gestão
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de Florestas Públicas. O Instituto busca exercer a gestão das florestas públicas visando a produção sustentável
e a preservação da biodiversidade, incluindo entre suas funções a gestão da política estadual para produção e
desenvolvimento da cadeia florestal; e a execução das políticas de preservação, conservação e uso sustentável
da biodiversidade, da fauna e da flora terrestres e aquáticas no Estado.
No município de Oriximiná está sendo executado pelo Ideflor-bio um projeto cujo o objetivo é desenvolver um
conjunto de ações para a recuperação de áreas alteradas pelos seres humanos em propriedades familiares rurais.
O Projeto propõe a geração de conhecimentos e técnicas que subsidiem o desenvolvimento socioeconomico
de comunidades paraenses com áreas alteradas. Esses conhecimentos e técnicas envolvem as espécies florestais
nativas, arranjos agrossilviculturais de importância social e economicamente, além de formas de produção de
mudas, plantio e construção de Sistemas Agroflorestais Comerciais (SAFs).
Há ainda instituições do terceiro setor que promovem projetos na Área de Estudo, a exemplo do Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora, que desenvolve o “Florestas de Valor”, programa cujo o
objetivo é fomentar atividades produtivas para a consolidação de áreas protegidas, conservar recursos naturais
e valorizar populações tradicionais e agricultores familiares. O programa acompanha e também busca
impulsionar atividades agroextrativistas na Amazônia, além de apoiar a estruturação de cadeias de valor e
facilitar a sua inserção em mercados, que valorizam suas origens e atributos socioambientais. Projeto
implantados em algumas comunidades quilomboldas de Oriximiná.
6.4.2.16 Caracterização dos Territórios de Comunidades Tradicionais e Quilombolas e Terras Indígenas
A partir dos anos 1980 o Brasil passou por uma reorientação de políticas de atuação no Meio Ambiente,
incluindo na arena de debates as questões voltadas à preservação e conservação ambiental e também a
salvaguarda das populações tradicionais, resultando na implantação da Política Nacional de Meio Ambiente,
Lei nº 6.938/1981.
Nesse sentido, é instituía a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades
Tradicionais, que busca promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com
ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais,
econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas
instituições.
A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais foi estabelecida
pelo Decreto nº 6.040/2007, onde é apresentado o conceito de comunidades e povos tradicionais:
“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.
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Entre as comunidades tradicionais pode-se citar: povos indígenas, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos,
pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, faxinalenses, geraizeiros, piaçabeiros, ciganos,
povos de terreiro, dentre outras.
Em processos de licenciamento ambiental, atuam ainda os órgãos públicos intervenientes, como a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) e a Fundação Cultural Palmares (FCP). Manifestam-se, nos processos, em
consonância com a Portaria Interministerial nº 60/2015, que determina em seu Anexo II o raio de influência a
ser considerado pelo empreendimento em relação às comunidades tradicionais indígenas e comunidades
remanescentes de quilombos.
A Portaria Interministerial nº 60/2015 também orienta que, para Terras Quilombolas, deverá ser considerada a
elaboração e publicação do RTID – Relatório Técnico de Identificação e Delimitação que delimita o território
quilombola a partir de informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas,
socioeconômicas históricas e antropológicas, conforme disposto em Instrução Normativa 16 de 24/03/2004 do
INCRA. No caso de Terra Indígena, deverá esta ser reconhecida como áreas ocupadas tradicionalmente por
indígenas, cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado pela FUNAI e
publicado no D.O.U. Ainda para comunidades indígenas, existe a possibilidade de localização de índios isolados,
cuja publicação também deverá ter sido realizada no D.O.U. Demais modalidades previstas no Art. 17 da Lei nº
6.001 de 19/12/1973, obviamente, deverão ser consideradas.
Importa citar a Recomendação 02/2016 do MPF e o amparo legal da Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), documentos de apoio que esclarecem a questão das comunidades
tradicionais nos processos de licenciamento ambiental.
A Convenção 169 da OIT vê na autodefinição o “elemento fundamental para identificação das comunidades”,
cujas determinações, incorporadas à legislação brasileira pelo Decreto Legislativo 143/2002 e Decreto Nº
5.051/2004, deverão ser consideradas, caso haja manifestação dos órgãos competentes em realizar estudos
específicos de comunidades que não se enquadram na Portaria Interministerial nº 060.
Neste sentido, e conforme trata a legislação brasileira, elenca-se dois tipos de comunidades tradicionais a serem
enquadradas de modo específico no presente estudo, quais sejam: Comunidades Remanescentes de Quilombo
e Comunidades Indígenas.
Para a identificação dos territórios tradicionais inseridos nos municípios que compõem a AE do
empreendimento foram consultados os bancos de dados da Fundação Cultural Palmares, Fundação Nacional
do Índio, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Instituto de Terras do Pará.
A Tabela 65 e o Mapa 7 apresentam as terras indígenas situadas na AE do empreendimento. Ao todo, foram
identificadas seis terras indígenas inseridas integralmente ou parcialmente nos territórios dos municípios de
Oriximiná, Óbidos e Parintins e, somadas, cobrem uma área de mais de 11.733.342,41 hectares.
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Tabela 65 - Terras Indígenas situadas nos municípios da AE
Terra Indígena

UF

Município

Área(ha)

Fase

Modalidade

Distância em
relação a LT

Nhamundá/
Mapuera

AM/
PA

Nhamundá, Urucará,
Oriximiná, Faro

1.048.575,61

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

185,27

KaxuyanaTunayana

PA

Oriximiná

2.184.120,95

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

124,51

Parque do
Tumucumaque

AP/ PA

Laranjal do Jari,
Almeirim, Alenquer,
Oriximiná, Óbidos

3.071.221,36

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

236,66

Trombetas/
Mapuera

RR/
AM/
PA

Nhamundá, Urucará,
Caroebe, São João da
Baliza, Oriximiná, Faro

3.970.898,07

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

172,02

Zoe

PA

Óbidos

668.573,83

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

82,24

Andirá-Marau

AM/
PA

Tradicionalmente
ocupada

54,13

Parintins, Maués,
Barreirinha, Aveiro,
789.952,57
Regularizada
Itaituba
Fonte: Funai - Fundação Nacional do Índio, 2019.

É importante mencionar que que nenhuma das TIs identificadas na AE será atravessada pelo empreendimento,
portanto, todas as TIs estão fora da Área Diretamente Afetada (ADA), e se situam muito distante do traçado
da LT. A TI Andirá-Marau é a mais próxima, a 54 km do futuro empreendimento.
A seguir é apresentada uma breve caracterização dos territórios indígenas, a qual foi elabora a partir das
informações coletadas nos sites do Instituto Socioambiental (ISA), Fundação Nacional do Índio, Amazônia.Org
(Amigos da Terra – Amazônia Brasileira), além do Etnozoneamento da porção paraense das terras indígenas
Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera () e do diagnóstico sócio-demográfico da Terra Indígena AndiráMarau (Sateré-Mawé - Retrato de um Povo Indígena, 2015).
O Quadro 10 e a Figura 95 apresentam as informações gerais acerca dos territórios indígenas situados nos
municípios da AE.
Quadro 10 - Características gerais das TIs
Família
Etnia
linguística

Terra Indígena

Idioma

População
(2010)

Nhamundá/
Mapuera

Hixkaryána, Wai Wai

Karib

Hixkaryana, Katxuyana,
Waiwai

1.961

Kaxuyana-Tunayana

Kaxuyana

Karib

Katxuyana

575

Parque do
Tumucumaque

Wayana,Aparai

Karib

Aparai, Katxuyana, Tiriyó,
Wayana

1.700

Karib

Hixkaryana,Waiwai

416

Tupi-Guarani
Mawé

Zo'e
Mawé

256
11.321

Katuena, Xereu, Wai Wai, Tunayana, Sikiyana,
Trombetas/Mapuera Hixkaryána, Isolados, Karafawyana, Katuena,
Waimiri Atroari
Zoe
Zo´é
Andirá-Marau
Sateré-Mawé

Fonte: ISA - Instituto Socioambiental, 2019.
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Nhamundá/Mapuera

Parque do Tumucumaque

Zo’e

Trombetas/Mapuera

Andirá-Marau
Figura 95 - Dados populacionais das Terras Indígenas.
Fonte: ISA - Instituto Socioambiental, 2019.

As Terras Indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera situam-se na Amazônia setentrional, na
fronteira tríplice dos estados do Pará, Amazonas e Roraima. Ambas somam uma área de mais de cinco milhões
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de hectares, sendo cerca de 3,9 hectares pertencentes à Trombetas-Mapuera e 1,04 hectares à NhamundáMapuera.
A maioria das aldeias ficam localizadas às margens do rio Mapuera e o acesso às mesmas se dá por este rio que
é afluente/formador do rio Trombetas. A Terra Indígena Nhamundá-Mapuera é composta por cinco aldeias:
Nhamundá, Mapuera, Tamiurú, Pomkurú e Bateria. Já a Terra Indígena Trombetas-Mapuera possui seis aldeias:
Kwanamary, Inajá, Placa, Cobra, Jatapuzinho e Katuwal.
Oficialmente, são habitantes destas Terras os grupos étnicos: Wai Wai, Katuenayana, Hixkaryana e Isolados
Karapawyana (Trombetas-Mapuera); e Wai Wai, Katuenayana, Kaxuyana e Hixkaryana (Nhamundá-Mapuera).
Embora haja evidências que sugerem que há mais grupos étnicos do que constam nos dados oficiais, indicando
que ao longo do processo histórico do povo Wai Wai possa ter ocorrido agregação de outros grupos étnicos
(Aramayana, Caruma, Cikyana, Farikwoto, Hixkaryana, Katuena, Kaxuyana, Manakayana, Mawayana,
Minpoyana, Mura, Okomo, Parikwoto, Tiryió, Tunayana, Wai Wai, Wapixana, Xeréw, Xowyana, Yunayana e
Yukwar).
Portanto, as terras indígenas Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera, abriga um complexo grupo pluriétnico e multi-cultural que por força de acontecimentos históricos se viram numa situação de agrupamento e
unificação. Um povo formado pela agregação e acolhimento de vários grupos distintos que antes viviam,
mesmo que imersos em relações sociais entre si, em separado. Estes povos em conjunto, formam o Complexo
Tarumã-Parukoto, povos falantes de línguas da família Karib, salvo pelo caso dos Mawayana.
Atualmente, a denominação Wai Wai ao mesmo tempo remete a uma ideia de etnia e uma ideia de etnicidade.
Envolve um movimento englobante, vivo e dinâmico que vai além das relações de parentesco ou culturais,
compreendendo também os ambientes geográficos, econômicos, políticos e sociais de seu entorno, bem como
os acontecimentos históricos comuns aos grupos sociais.
Com relação aos modos de vida e subsistência, as ocupações de agricultor, coletor, artesão e pescador são as
práticas mais recorrentes entre as famílias indígenas.
O cultivo é realizado através de roçados, que geralmente ficam distantes das aldeias, por conta do alagamento
das terras férteis próximas durante o período de cheias dos rios amazônicos. A maioria deles possuem entre um
e três hectares e são compartilhados por membros de uma mesma família, existindo um número quase
insignificante de roçados coletivos. O acesso à estas áreas geralmente é realizado por canoa a motor na época
das cheias, e na seca é necessário realizar longas caminhadas pela floresta.
Dentre as culturas plantadas estão: abacaxi, banana, mandioca (utilizada para fazer farinha), batata, cana-deaçúcar, cará, macaxeira (utilizada para fazer, dentre uma série de aproveitamentos, a goma e a farinha de
tapioca, bem como o consumo direto), mamão e pimentas.
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Os Wai wai produzem um pó de pimenta muito apreciado na região e com um bom valor comercial. O processo
de beneficiamento da pimenta é feito com a utilização de um pilão que ajuda no trabalho de moagem das
pimentas, seguido pelo processo de secagem, para então, novamente passar pelo processo de moagem.
Mesmo não pertencendo a “lista dos mais cultivados”, o milho, abóbora, laranja e o batatão do mato também
são produzidos. Por não fazerem parte da lista tradicional de alimentos, pela necessidade de correção de solo
de outros cuidados especiais, além da falta de acompanhamento técnico especializado, o cultivo de hortaliças
e verduras acabam ficando em segundo plano.
A produção é caracterizada como de subsistência, sendo destinada quase na totalidade para consumo próprio,
porém a produção de farinha de mandioca, mesmo que incipiente, já encontra mercado na feira da cidade de
Oriximiná.
Entre os principais produtos coletados na floresta estão as castanhas, principalmente a castanha do Brasil,
seguido por frutas silvestres e cipós/ palhas utilizados na construção de casas, na confecção de artesanatos, na
elaboração de utensílios domésticos e apetrechos para transporte de cargas como o Jamaxi (cesto usado nas
costas tipo mochila feito com talos de arumã, um arbusto com folhas largas que nasce nas regiões alagadas e de
cipó titica).
Existe uma rígida divisão sexual dos papéis e das atividades de subsistência que se exprime também nas técnicas
de manufatura dos povos indígenas. Entretanto, é preciso considerar que em algumas atividades é necessária a
cooperação mútua entre homens e mulheres, a exemplo da confecção de peças de artesanatos, que apesar de
serem produzidas pelas mulheres, é comum envolver a participaçao dos homens, que vão em busca de matériaprima necessária para confecção das peças.
Os trançados são feitos pelos homens, os quais alguns são utilizados para o beneficia- mento da mandioca, o
qual é uma atividade feminina, e também para armazenagem de produtos e objetos, cestos, além desses, há
ainda a produção de remos, armas, bancos, entre outros artefatos.
As mulheres trabalham na produção de tecelagem (tangas, cintos, colares, pulseiras e outros), adornos
plumários e cerâmica. As mulheres dedicam tempo considerável para a confecção dos artesanatos, sendo
fabricado um excedente de peças expressivo, mesmo que não haja encomendas, o qual fica estocados, para
realizar eventuais trocas ou vendas. Assim, elas sempre dedicam tempo para esse trabalho quando não estão
envolvidas em outras atividades produtivas/ócio.
A criação de animais para consumo é muito pequena, restringindo-se a algumas aves como galinhas e patos e
em número menor a criação de aves silvestres como o mutum.
Tanto a caça como a pesca concentram-se em nichos longe das aldeias, sendo garantido uma grande
diversidade de fontes de proteína animal (ictiofauna: pacu Branco, piranha, arucu, peixe agulha, tucunaré, pacu
anhanga, macura, trairão etc / fauna: Paca, cutia, anta, macaco-soim, macaco-prego, macaco-aranha, macacoParintins Amazonas
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guariba, cuxiú, veado- roxo, veado-vermelho, queixada, caititu, tatu-bola, capivara, entre outros), porém, na
época das cheias, os animais silvestres se afastam e a captura dos peixes fica mais difícil.
A atividade de caça na Terra Indígena se encontra exclusivamente para alimentação das famílias, porém os
caçadores chegam a dividir o resultado da caçada com os vizinhos e parentes.
As técnicas e petrechos de pesca empregados pelos indígenas em suas pescarias na TI são bastante
diversificados e incluem tarrafa, arpa, arpão, malhadeira, anzol, espinhel, timbó, caniço, flexa, entre outros.
As embarcações mais comuns são barcos com motores de popa ou as “rabetas”. As embarcações do tipo canoa
possuem número reduzido, sendo que as canoas tradicionais feitas de madeira da aroeira (em peça única),
acabam por se tornar “bens coletivos”, embora sejam de propriedade particular. A “fabricação” destas canoas é
difícil, demandando muito tempo para a conclusão do trabalho.
Vale mencionar que na região da Calha Norte do Rio Amazonas, onde se localizam as Terras Indígenas
Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera foram criadas, em 2006, 05 novas Unidades de Conservação (UC)
Estaduais (Reserva Biológica Maicurú, Estação Ecológica do Grão Pará, Floresta Estadual de Faro, Floresta
Estadual do Trombetas e Floresta Estadual do Parú). Essas Unidades de Conservação Estaduais, somadas às
outras UCs federais e Terras Indígenas, formam o maior bloco de florestas protegidas oficialmente no mundo.
Este bloco de UCs e TIs liga o Corredor Central da Amazônia ao Corredor de Biodiversidade do Amapá,
formando o maior corredor de biodiversidade do planeta.
A Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana situa-se na região norte do Pará, com área aproximada de 2 milhões
de hectares, distribuída entre os municípios Nhamundá (AM), Oriximiná (PA) e Faro (PA). Possui ocupação
tradicional dos povos indígenas Kaxuyana, Tunayana, Kahyana, Katuena, Mawayana, Tikiyana, XereuHixkaryana, Xereu-Katuena, além da presença de indígenas isolados, isto é, de grupos que, voluntariamente, têm
evitado o contato com outros índios e não índios na região. Segundo dados colhidos pela Frente de Proteção
Etnoambiental Cuminapanema, os indígenas isolados constituem três diferentes grupos, que precisam ter suas
áreas de perambulação e moradia garantidas.
A TI Kaxuyana-Tunayana é formada por 17 aldeias, distribuídas ao longo da calha dos rios Nhamundá,
Trombetas e seus afluentes, Cachorro e Mapuera. É importante destacar que o local onde se situa cada aldeia
define, de certa maneira, o pertencimento de um indivíduo a um grupo étnico. Assim, por exemplo, os
moradores do rio Cachorro são classificados como Kaxuyana, enquanto os do rio Turuni são classificados como
Tunayana ou Katuena.
Em 2010, a população indígena totalizava 575 pessoas. Existe, também, uma intensa circulação de pessoas entre
essas diversas aldeias, motivada tanto pela rede de alianças matrimoniais como pela realização de festas e rituais.
Dessa forma, na Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana, há uma unidade cultural muito ligada a uma unidade
territorial.
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De acordo com registros históricos, esses povos indígenas estão presentes na região pelo menos desde o século
XVIII, embora tenha havido um período de esvaziamento demográfico forçado no final da década de 1960. De
acordo com informações do II Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV – 10/12/2014), na época da
ditadura militar, os índios no Brasil foram vítimas de violações dos direitos humanos, sendo submetidos a
remoções forçadas de suas terras, com objetivo de liberar áreas para implementação de projetos considerados
de segurança nacional e “desenvolvimentistas” para a Amazônia. Tal situação provocou mudanças na cultura,
língua, modo de vida e base territorial, além de forçar os povos Kaxuyana-Tunayana a abrir mão destes seus
patrimônios materiais e imateriais.
Outros fatos históricos também afetaram o modo de vida tradicional desses povos. No início da década de 1960,
missionários evangélicos americanos levaram boa parte dos índios Tunayana para uma missão no Suriname.
Enquanto isso, muitos Kaxuyana morreram devido a uma grande epidemia de varíola e sarampo e, após esse
incidente, parte deles foi levada para uma Missão Tiriyó, no Parque do Tumucumaque, reunindo-se aos índios
Tiriyó.
Separados e vivendo junto a povos que não falavam sua língua, numa região de savana (e não de floresta, na
qual estavam habituados), os Kaxuyana nunca abandonaram o desejo de um dia regressar ao seu lugar de
habitação tradicional e, no final da década de 1990, começaram a regressar. Os Tunayana, que tinham sido
levados para o Suriname, também voltaram para o lado brasileiro.
Esses povos desenvolveram uma complexa forma de relação com a natureza, manejando seus recursos de forma
a garantir os itens necessários à sua sustentabilidade. Os rios da região, Nhamundá, Mapuera, Cachorro,
Trombetas, Turuni, Kuhá e Kaspakuro, são de onde obtêm os principais recursos de sobrevivência dos indígenas,
por meio da caça, pesca, coleta, obtenção de material para construção de casas e cestarias, além de utilizar suas
águas como vias fluviais para se locomoverem.
Não existem serviços de educação e saúde nas aldeias da TI Kaxuyana-Tunayana, sendo que a presença de
dentistas, enfermeiros e médicos é rara e as aldeias mais distantes não possuem sequer Agentes Indígenas de
Saúde – AISs ou Agentes Indígenas de Saneamento – AISANs.
Vale mencionar que a TI faz fronteira com a comunidade quilombola de Cachoeira Porteira, à margem esquerda
do médio curso do rio Trombeta. Indígenas e quilombolas mantém uma relação de vizinhança, registrando,
também, disputas pelo uso do território. O diálogo entre as duas partes, intermediado pela Funai, Ministério
Público Federal, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e Fundação Palmares
levou ao entendimento da gestão e uso compartilhado de parte do território, permitindo a garantia dos direitos
de ambas as comunidades.
A TI Kaxuyana-Tunayana se mantem preservada, havendo pouca ação humana que altere o equilíbrio do meio
ambiente.
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O Parque do Tumucumaque refere-se a terra indígena localizada entre o Amapá e o Pará, na região de
fronteira entre o Brasil (rio Paru de Leste, Pará), o Suriname (rios Tapanahoni e Paloemeu) e a Guiana Francesa
(alto rio Maroni e seus afluentes Tampok e Marouini).
Os Aparai e os Wayana têm origens distintas. Os primeiros são provenientes da margem sul do rio Amazonas,
tendo migrado até a região dos baixos e médios cursos dos rios Curuá, Maicuru, Jari e Paru de Leste, e de lá até
a sua área de ocupação atual. Os Wayana, por sua vez, ocuparam por muito tempo a região do alto e médio
curso do rio Paru de Leste, seu afluente Citaré, o alto rio Jari, além dos rios Litani, Paloemeu e afluentes.
Hoje os Aparai e Wayana estão distribuídos em três grupos territoriais definidos pelos eixos fluviais do rio Paru
de Leste, no Brasil, do rio Marouni, na Guiana Francesa e do rio Tapanahoni no Suriname. Enquanto a grande
maioria dos Aparai se encontra em território brasileiro, os Wayana também se distribuem pela Guiana Francesa
e Suriname. Essa configuração em três conjuntos territoriais distintos é resultado de sua longa história de
contato com não-índios, marcada por migrações, processos de fissão e fusão com outros povos indígenas. De
qualquer modo, a distância espacial não representa um obstáculo para a interação entre esses conjuntos
territoriais, que se dá, fundamentalmente, com base em laços de parentesco e de parcerias formais de troca.
No Brasil, os Wayana e Aparai distribuem-se em muitas aldeias, todas elas situadas no alto e médio curso do rio
Paru de Leste, dentro do Parque Indígena do Tumucumaque e da Terra Indígena Rio Paru D'Este - duas áreas
indígenas contíguas no norte do Pará que abrigam também grupos tiriyó, kaxuyana, akuriyó, wajãpi, entre
outros.
As redes de relações e circuitos de intercâmbios que, por toda a região das Guianas, interligavam num primeiro
momento apenas os grupos indígenas da região, passando progressivamente a incorporar segmentos da
sociedade envolvente não-indígena. Os grupos indígenas encontravam-se ligados uns aos outros por
modalidades diversas de relação – guerras e agressões xamanísticas, trocas de bens, intercasamentos, fusões e
fissões –, das quais destacam-se transações comerciais especializadas, nas quais era atribuído o monopólio de
produção e/ou fornecimento de uma mercadoria a cada grupo, estabelecidas por meio de parcerias formais de
troca individualizadas e exclusivas. Além disso, em função da grande quantidade de rotas de intercâmbio que
atravessavam os territórios dos grupos, do padrão especializado de produção e fornecimento de mercadorias,
e, principalmente, de uma estratégia maior em diversificar e garantir alianças, cada grupo encontrava-se ligado
a vários outros ao mesmo tempo.
A atual configuração dos grupos Aparai e Wayana (ambos resultantes da fusão e integração de vários outros
grupos menores), a estreita convivência e o alto grau de intercasamentos entre estes em território brasileiro, o
fato de compartilharem um vasto léxico do qual vários vocábulos são de origem tupi apontam a intensidade
dos contatos e inter-relacionamentos destes grupos entre si e com outros grupos da região.
Nesse sentido, os Aparai e os Wayana encontram-se interligados por meio de laços de consangüinidade e/ou
de afinidade (intercasamentos), redes de cooperação e solidariedade (prestação de serviços e ajudas mútuas),
trocas de bens, rituais etc.
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O grupo pratica uma economia de subsistência, baseada na caça, pesca, coleta e cultivo de frutas e tubérculos.
As unidades de produção básicas são a família nuclear e o grupo doméstico, isto é, os casais, seus filhos(as)
solteiros e casados, cunhados, genros e noras co-residentes.
As tarefas são organizadas de acordo com uma rígida divisão sexual do trabalho. Aos homens cabe
exclusivamente a caça, a pesca, a abertura (derrubada, queimada e limpeza) de roças e de novos assentamentos,
a construção de casas, e também a produção de toda a parafernália doméstica em cestaria (abanos, cestos e
recipientes, tipiti etc.). As mulheres são responsáveis pelo aprovisionamento da água e do fogo, o preparo dos
alimentos, o processamento de tubérculos (na produção de farinha, beiju e, sobretudo, bebidas fermentadas),
e toda a produção em cerâmica (panelas e fornos para torrar beiju e farinha) e em algodão (redes, tipóias etc.).
A ambos os sexos cabem as atividades de coleta, o plantio e a colheita dos produtos da roça, e as grandes
pescarias realizadas com timbó durante a estação seca.
O ciclo anual orienta não só o calendário das atividades – particularmente a abertura, derrubada, limpeza,
coivara, plantio e colheita das roças –, como determina as espécies de animais, peixes e frutos disponíveis e, por
conseguinte, a dieta alimentar dos Aparai e Wayana.
Em termos gerais, no "inverno" (período de chuva), o consumo de tubérculos é reduzido de modo a não faltar
para o resto do ano, até que uma nova colheita seja feita. A pesca diminui com o aumento do nível d'água dos
rios e igarapés, e, em contrapartida, a caça é privilegiada com o surgimento de pequenas ilhas ao longo do rio,
onde ficam presos alguns animais. No "verão" (período de seca), por sua vez, aproveita-se a maior parte do
tempo no preparo da terra para o cultivo das roças, sendo também um período propício para a pesca, dada a
concentração de peixes em lagos e pequenos cursos d'água.
Nas roças são cultivadas várias espécies de tubérculos (mais de 30 espécies de mandiocas, macaxeiras, batatasdoces, carás etc.), cana de açúcar, frutas (banana, melancia, abóbora, manga, maracujá, graviola, laranja e limão),
algodão, urucum e jenipapo. São também plantados alguns frutos no entorno das aldeias.
A coleta é praticada para a complementação da dieta alimentar. As incursões nas florestas permitem a
obtenção de produtos variados: mel silvestre, açaí e bacaba, larvas de insetos, ovos de tracajá (nas praias, durante
a estação seca), arumã para a confecção de cestaria, resinas vegetais, barro e argilas para a produção de cerâmica
e de tinturas minerais etc.
Por meio da caça os Aparai e Wayana acrescentam à sua dieta: tapires, cervídeos, roedores (paca e cutia, por
exemplo), macacos (cuatá e guariba entre outros), porcos do mato (queixada e caititu), aves (mutum, jacamim,
tucano), jacaré e lagartos etc. As técnicas empregadas variam conforme as espécies de animais e a época do ano.
A pesca também se caracteriza pela diversidade de pescados (tucunaré, surubim, pacu e piranha) e técnicas
empregadas. A pesca com linha e anzol industrializados predomina, mas também são utilizadas redes
"malhadeiras" (sobretudo, durante a época das chuvas), o arco e flecha e o timbó (na estação seca).
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A Terra Indígena Zo'é localiza-se no noroeste do estado do Pará, no território do município de Óbidos, numa
faixa de terra firme, cortada por pequenos igarapés afluentes de dois grandes rios, o Cuminapanema e o
Erepecuru.
O termo "Zo'é" significa simplesmente "nós", e se consolidou gradativamente como uma autodenominação que
os diferencia dos não-índios, chamados kirahi. A palavra zo'é não era usada para designar a si mesmos, mas para
identificar qualquer pessoa que aparentasse alguma proximidade e fosse então considerada "gente como nós".
Esse povo também é conhecido pelo termo Poturu e, refere-se tão somente à madeira com que são
confeccionados os adornos labiais embe'po: é o que respondiam os Zo'é quando alguém apontava para eles,
indagando um nome.
Os Zo'é são reconhecidos como um dos últimos povos indígenas "intactos" na Amazônia. Ocupam uma região
montanhosa, com difíceis condições de acesso, sendo área relativamente preservada, onde os Zo'é mantiveramse isolados dos brancos e de outros povos indígenas vizinhos, que consideram inimigos.
A Funai tinha conhecimento da existência do grupo desde o início dos anos 1970, quando procedeu ao
levantamento dos grupos isolados que estavam na área de influência da rodovia BR-210. Mas somente em 1987,
os Zo'é aceitaram a convivência pacífica com os brancos.
A passagem para a convivência permanente com agentes de contato se manifesta no processo de dependência
no qual estão inseridos e na reestruturação de seu ritmo de vida e de seu sistema de ocupação territorial em
função da presença dos agentes de assistência. Estão visíveis no Cuminapanema todos os elementos de um
processo que historicamente acompanha a instauração de uma política assistencial que visa justamente a
"proteção".
São um grupo da família linguística tupi-guarani e atualmente totalizam 267 indivíduos, distribuídos em 14
aldeias. Eles se subdividem em diferentes grupos locais, identificados com determinadas áreas territoriais, onde
estão as aldeias ancestrais, suas roças, seus acampamentos, antigos e novos. Apresentam uma estrutura social
descentralizada, marcada pela autonomia política e econômica do grupo local. Em uma mesma aldeia podem
habitar mais de um grupo local.
Suas atividades econômicas dividem-se em dois movimentos: relativa sedentarização em função das práticas
agrícolas (áreas de roças, que são reaproveitadas ano após ano, replantando-se mandioca e outros produtos nas
mesmas clareiras) e uma importante mobilidade resultante das atividades de caça e pesca, que levam as famílias
à deslocamentos em regiões muito distantes das aldeias, onde permanecem por várias semanas, aproveitando
no local a fartura de caça e complementando a alimentação com farinha preparada na aldeia.
Além da mandioca, que corresponde a principal cultura plantada (roça), a castanha-do-pará é o produto mais
consumido pelos índios, que utilizam também a casca e a entrecasca para confeccionar a maioria de seus
artefatos. O território ocupado pelos índios é entrecortado por pequenos igarapés, onde realizam pescarias com
timbó.
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O equipamento material utilizado pelos Zo'é em suas atividades de subsistência é composto por um número
limitado de artefatos, sobressaindo os de cerâmica e de trançado, confeccionados pelas mulheres e destinados
ao processamento da mandioca.
A Terra Indígena Andirá-Marau abrange os municípios de Parintins, Barreirinha e Maués, no estado do
Amazonas; e os municípios de Aveiro e Itaituba, no estado do Pará e compreende uma área de 788.528 ha e
perímetro de 477,7 km. A TI está localizada na região do médio rio Amazonas, e seu povo é originário de uma
vasta área entre os rios Tapajós e Madeira, delimitado ao norte pelas Ilhas Tupinambaranas (no rio Amazonas)
e ao sul pelas cabeceiras do rio Tapajós.
O primeiro registro histórico do contato desse povo com os “brancos” data de 1669, com a fundação de missão
jesuíta na ilha Tupinambarana, atual Parintins. Devido às guerras com os Munduruku e Parintintim e ao contato
com os portugueses, os Sateré-Mawé perderam grande parte de seu território original. Essa redução se deu a
partir das tropas de resgate que penetraram grandes áreas da Amazônia; da implantação de missões jesuítas e
carmelitas ao longo dos principais rios amazônicos; da exploração das drogas do sertão e da borracha; e, por fim,
da “expansão econômica das cidades de Maués, Barreirinha, Parintins e Itaituba para o interior dos municípios,
alocando fazendas, extraindo pau-rosa, abrindo garimpos, dominando a economia indígena através de
regatões10”. As cidades de Maués, Parintins e Itaituba, inclusive, foram fundadas sobre restos de malocas dos
Sateré-Mawé.
Os principais rios da região são o Marau, o Miriti, o Urupadi, o Manjuru, o Andirá e o Uaicurapá,
compreendendo, apenas, uma pequena extensão do território tradicional. Entretanto, segundo o ponto de vista
dos Sateré-Mawé, o que conseguiram preservar constitui uma área privilegiada do território ancestral. Por se
caracterizarem como índios da floresta, do centro, até início do século XX escolhiam para estabelecer suas
aldeias as regiões mais centrais da mata, próximas às nascentes dos rios. A abundância de caça, de guaraná
(Paullinia sorbilis), de palmeiras como o açaí, tucumã, pupunha e bacaba, importantes para a alimentação, e
outros vegetais, é muito maior nessas áreas.
Nos últimos oitenta anos, uma série de fatores vem provocando a multiplicação e estabelecimento das
comunidades/aldeias, nas margens dos rios Andirá e Marau, em localidades mais próximas às cidades,
provocando mudanças significativas na sua localização tradicional, conseqüentemente, no modo de vida do
povo sateré.
Na Terra indígena Andirá-Marau há cerca de 91 aldeias distribuídas ao longo dos principais rios e igarapés que
cortam essa área, totalizando uma população aproximada de 11,3 mil habitantes. A região mais populosa
localiza-se ao longo do rio Andirá e seus principais tributários, no município de Barreirinha (cerca de 50 aldeias).
A outra área com população mais expressiva localiza-se na região do rio Marau, município de Maués (com

10

Hábeis vendedores que se dedicavam ao comércio ambulante em várias regiões do País, especialmente na Amazônia, ficando
conhecidos como regatões, ou seja, ambulantes que vendiam de tudo nos “barrancos dos rios”, através de embarcações carregadas de
mercadorias.
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aproximadamente 37 aldeias). A região do Uaicurapá, no município de Parintins, é a que apresenta o menor
número de aldeias (apenas quatro).
A produção agrícola compreende a plantação de verduras, legumes e tubérculos (mandioca, cará, batata-doce,
jerimum), e outras de menor expressão, e representa a principal ocupação produtiva da população saterémawé, seguida de alguns tipos de produção familiar, especialmente relacionada à derivação dos produtos da
mandioca. Entre estes, destacam-se a farinha, o tucupi, o beiju, a farinha de tapioca e a goma.
Outras atividades produtivas desenvolvidas são artesanato, caça, criação de animais, pesca e produção de
guaraná, no entanto, ainda que essas atividades sejam realizadas por um número elevado de pessoas, são
consideradas como secundárias, sendo dedicado maior esforço nas atividades relacionadas com agricultura,
produção familiar, vida estudantil e atividades domésticas. Considerando o grupo de atividades secundárias, a
criação de animais, a caça e o artesanato são mais relevantes.
Há ainda os aportes financeiros trazidos às famílias pelas aposentadorias, pensões, benefícios governamentais e
pelas relações empregatícias. Entre essas últimas, as principais ocupações são na área de magistério e de saúde
(professores e agentes indígenas de saúde).
Outra parte dos recursos (monetários ou não) que os moradores sateré-mawé utilizam na construção de sua
estratégia de sobrevivência, origina-se da venda e da troca dos produtos obtidos com seu trabalho diário. As
principais formas de remuneração das famílias são a venda de produtos e o salário.
Os sateré-mawé vivem num sistema tradicional de acesso a espaços e recursos naturais de uso comum. Esses
espaços são caracterizados pela forte dependência, face ao uso de recursos naturais renováveis e à manutenção
de vinculações mais ou menos limitadas com o mercado, bem como pela aceitação compartilhada de normas
e valores sociais que privilegiam a solidariedade intergrupal.
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Os dados da Tabela 66 se referem às comunidades quilombola certificadas pela Fundação Cultural Palmares e
localizadas em municípios da AE. São, ao todo, 25 comunidades quilombolas, sendo 15 comunidades situadas
no território de Oriximiná, 9 comunidades localizadas em Óbidos e, 1 comunidade inserida no território de
ambos municípios (Oriximiná e Óbidos).

Município

Oriximiná

Óbidos |
Oriximiná

Óbidos

Tabela 66 -Comunidades Quilombola Certificadas situadas na AE
Nº da Portaria de
Denominação da Comunidade
Certificação FCP
Cachoeira Porteira
51/2007
Abuí
28/2013
Paraná do Abuí
28/2013
Mae Cué, Sagrado Coração e Tapagem
36/2013
Curuçá
48/2013
Jamary
48/2013
Juquirizinho
48/2013
Juquiri Grande
48/2013
Moura
48/2013
Nova Esperança
48/2013
Palhal
48/2013
Último Quilombo Erepecú
48/2013
Boa Vista
109/2013
Aracuan de Baixo, Aracuan de Cima, Aracuan do Meio, Bacabal,
109/2013
Jarauacá, Serrinha e Terra Preta II
Água Fria
109/2013

Data da Portaria
no D.O.U
16/05/2007
13/03/2013
13/03/2013
08/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013

Acapú, Araçá, Boa Vista do Cuminá, Espírito Santo, Jarauacá –
Erepecuru, Jauari, Pancada e Varre Vento

109/2013

30/07/2013

Cabeceiras (São José, Silêncio, Matá, Cuecé, Apuí E Castanhaduba)

28/2013

13/03/2013

103/2016
29/2006
25/2007
25/2007
25/2007
25/2007
25/2007
25/2007

20/05/2016
13/12/2006
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007
13/03/2007

Patauá Umirizal
Ariramba
Muratubinha
Igarapé-Açu
Mondongo
Arapucu
Peruana
Nossa Senhora das Graças (Paraná De Baixo)
Fonte: Fundação Cultural Palmares - FCP, 2019.

No que tange aos territórios titulados, foram identificadas 14 comunidades remanescentes de quilombolas na
AE do empreendimento – vide Tabela 67 e Mapa 6.
A Portaria Interministerial nº 60/2015 determina a necessidade da realização dos Estudos do Componente
Indígena (ECI) ou Quilombola (ECQ) para aquelas comunidades localizadas a até 8 km de distância de
empreendimentos lineares, em fase de licenciamento ambiental, em regiões da Amazônia Legal. Considerando
o traçado da LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas, verificou-se a Comunidade Arapucu,
com Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) devidamente publicado, localizada em
Óbidos/PA e distante 220 m do empreendimento. Durante a pesquisa de campo, identificou-se ainda a
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Comunidade Muratubinha, sem RTID (isto é, não possui seu território identificado e delimitado), que se situa a
cerca de 300 metros da diretriz da LT.
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Oriximiná
Óbidos
Oriximiná
Oriximiná
Óbidos
Oriximiná
Oriximiná
Óbidos
Oriximina
Óbidos
Oriximiná
Oriximiná
Óbidos
Oriximiná

Abui, Parana do Abui, Tapagem, Sagrado Coração
Ariramba
Alto Trombetas - Área II
Alto Trombetas - Área I
Arapucu
Alto Trombetas II - Área II
Boa Vista
Peruana
Agua Fria
Nossa Senhora da Graça

Alto Trombetas II - Área I

Erepecuru

Cabeceiras

Trombetas

Parintins Amazonas Transmissora de Energia
S.A.

Município

Nome

-

-

-

95.863,62

78.988,48
12.324,25
103.781,28
57.938,74
767,42
93.794,16
1.113,34
1.946,04
549,58
576,29

Área (ha)

-

-

-

269.707,52

136.879,72
107.434,64
292.595,80
137.836,69
43.574,57
159.814,69
14.394,54
28.980,96
12.699,70
12.646,24

Perímetro (m)

-

-

-

Federal

Estadual
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal
Federal

Esfera
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Fonte: INCRA – Acervo Fundiário iGeo3, 2019.

-

-

-

-

27
16
48

Nº de Famílias

Fase

-

-

-

RTID

Titulado
RTID
RTID
RTID
RTID
RTID
Titulado
RTID
Titulado
RTID

Tabela 67 - Comunidades Quilombola Tituladas situadas nos municípios da AE

-

-

-

INCRA

ITERPA
INCRA
INCRA
INCRA
INCRA
INCRA
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33,47

9,67

33,43

77,42

Distância para
LT (km)
122,42
39,43
101,25
101,31
0,22
68,22
75,93
23,40
30,75
29,53

Abaixo é apresentada a caracterização geral da população remanescente de quilombola situada na Área de
Estudo.
A ocupação dos quilombos do Baixo Amazonas Paraense se inicia por volta do século XXIII, ocasião em que teve
início o cultivo do cacau e a criação de gado em grandes fazendas na região de Santarém e de Óbidos. O
crescimento econômico tornou essa região uma das mais importantes na Província do Grão-Pará naquele
período. Uma grande quantidade de escravos africanos foi trazida para trabalhar nessas fazendas, sendo que
logo nas primeiras décadas da implantação das fazendas os quilombos já foram se formados (CPISP, 2010).
As Comunidades Remanescentes de Quilombos da AE concentram-se nos municípios de Oriximiná e Óbidos
e, estão distribuídas ao longo dos rios Trombetas, Erepecuru, Cuminã, Acapú, lago Arapucu e cabeceiras
(igarapés) da região.
Ao longo do século XIX, essas comunidades continuaram a crescer. As habitações estavam localizadas nas
partes altas das margens, em terra firme, fora do alcance das enchentes e evidentemente postas em lugares
estratégicos, muitas das vezes ocultas para quem passasse pelo rio.
Os descendentes resistiram a perseguições e aprenderam formas eficazes de exploração da floresta, construindo
uma nova vida nos quilombos. Nesses territórios, permaneceram mesmo após a abolição oficial da escravidão,
e lá se encontram até os dias atuais. A ocupação dos territórios por mais de 150 anos somente foi possível graças
à força e à organização desses remanescentes de escravos, que resistiram às constantes ameaças de gente
interessada nas riquezas de suas terras.
Vale destacar que o contato dos quilombolas com a sociedade não era marcado apenas pela repressão: os
quilombos eram também visitados por religiosos, cientistas e comerciantes. Durante todo o período da
escravidão, os quilombolas comercializaram seus produtos agrícolas diretamente com os comerciantes nas
cidades da região (como Óbidos) ou com os regatões que subiam os rios em direção aos quilombos. Os
quilombolas produziam mercadorias importantes para o comércio local, como a mandioca, tabaco, cacau e
algumas "drogas do sertão". Desta maneira, os quilombolas se inseriram nas sociedades locais, constituindo
redes de solidariedade e conquistando sua autonomia.
Os quilombolas produzem seus meios de vida a partir da exploração extrativista na floresta e rios (extração
vegetal e animal – pesca e caça) e da agricultura familiar. Eles extraem da floresta uma lista de produtos
diversificados, como por exemplo: madeira, palha, frutos silvícolas (açaí, bacaba, pupunha), óleos essenciais,
plantas medicinais, substâncias aromáticas, gomas elásticas e fibras. Outros produtos explorados nas florestas
pelos quilombolas são o cipó-titica, a palha e o breu. Os produtos são utilizados como alimentos, na confecção
de casas, produção de utensílios e para fins terapêuticos.
Os quilombolas de Oriximiná coletam e comercializam a castanha-do-pará, que representa para eles uma
importante fonte de renda. A extração da castanha é um dos elos que unem os atuais quilombolas aos seus
ancestrais. O conhecimento dos castanhais é considerado uma herança deixada pelos antepassados. Dizem os
quilombolas que foram os negros fugitivos que “descobriram” os castanhais. Até hoje, os conhecimentos sobre
a atividade de extração da castanha são transmitidos de geração para geração.
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De acordo com FUNES (1995), não é por acaso que a prática da coleta da castanha constitui um forte elemento
da identidade étnica dos remanescentes de quilombos de Oriximiná. Trata-se de uma característica concebida
por eles próprios como delimitadora da fronteira étnica entre os quilombolas e os demais setores da população
rural da região que se dedicam preferencialmente à agricultura e à pecuária. Assim, os quilombolas de Oriximiná
muito comumente se autodefinem como “castanheiros”. Os territórios quilombolas em Oriximiná são
formados por extensas áreas de floresta ainda muito conservadas, que registram grandes ocorrências de
castanhais.
A pesca é praticada de forma artesanal para a produção de subsistência e, assume um caráter de atividade
subsidiária, funcionando como elemento de apoio no que se refere à provisão de alimentos, sendo que o
pescado é a principal fonte de proteína do povo quilombola. Depois da mandioca e a farinha, o peixe é o
produto mais importante na vida os quilombolas. A caça é praticada de forma sazonal, porém é relevante para
à provisão de alimentos, vez que é utilizada como alternativa alimentar e fonte de proteína animal.
A agricultura possui uma grande importância econômica, especialmente a mandioca - que é o principal
produto agrícola local e a banana. O sistema de cultivo é baseado nas operações de broca, derruba, queima e
coivara (itinerante), onde trabalham homens e mulheres. É comum também a organização de puxiruns
(mutirões).
O sistema produtivo dos quilombolas determina uma ocupação peculiar de seu território, caracterizada pela
divisão entre região das residências e das plantações e a região de extrativismo, que variam durante o ano. No
verão, dedicam-se mais aos roçados e à pesca; no inverno, deslocam-se para as matas, a fim de realizar a coleta
da castanha. Esse sistema produtivo tem garantido a conservação dos recursos naturais dos territórios
quilombolas em Oriximiná e Óbidos.
A maior parte da produção agrícola destina-se ao autoconsumo. A banana e a farinha são comercializadas nas
cidades de Oriximiná e Óbidos e na vila de Porto Trombetas. Destaca-se a coleta e a comercialização das
amêndoas de castanha-do-pará, produto abundante nas matas de seus territórios, como principal fonte de
renda das comunidades.
A população de cada comunidade varia bastante em tamanho. Algumas possuem apenas uma dezena de
famílias, e outras, uma centena, conforme apresentado no Quadro 52. De qualquer modo, os números de
famílias e de comunidades variam com o tempo. A mudança entre comunidades é comum, seja por casamento,
seja por separações ou desentendimentos, sendo difícil encontrar um adulto que resida na mesma comunidade
em que nasceu.
As comunidades são formadas, de modo geral, por residências e pelo centro comunitário, onde estão localizadas
a escola, a capela e o barracão comunitário. Neste último, ocorrem as reuniões e as festas. As casas das
comunidades mais distantes, sobretudo as do Alto Trombetas (em Oriximiná), e aquelas situadas na várzea do
rio Amazonas (em Óbidos), são construídas com material abundante do próprio território: madeira e palha. São
construções simples, que garantem a temperatura agradável em seu interior. Nas comunidades mais próximas
dos centros urbanos de Óbidos e Oriximiná (sedes municipais), observa-se que grande parte das construções é
de alvenaria.
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Para a geração de energia, muitas comunidades contam com um motor movido a diesel, mas algumas
residências – mais distantes do centro comunitário – ainda não são atendidas pela rede elétrica. Não existe rede
de abastecimento de água ou esgoto nas comunidades. A água para consumo, cozinhar e lavar é retirada dos
rios, igarapés e lagos que circundam as comunidades. Algumas contam com poço artesiano.
Quanto à assistência em saúde, os quilombolas recorrem aos médicos das cidades de Oriximiná e Óbidos e do
distrito de Porto Trombetas, em viagens de deslocamento que podem durar 12 horas.
As escolas são locais, mantidas pelas Prefeituras de Oriximiná e Óbidos. São oferecidos cursos do Ensino
Fundamental (do 1º ao 5º ano) e algumas contam com as “escolas-polo”, que oferecem a oportunidade de
conclusão do Ensino Fundamental. Muitos alunos se mudam para as sedes de Oriximiná e Óbidos para tentar
concluir o Ensino Fundamental e ingressar no Ensino Médio.
Os alunos que vão para as sedes municipais costumam enfrentar muitos problemas para se adaptar à vida
urbana. Muitas vezes, são alvo de discriminação racial, e poucos conseguem concluir seus estudos. Mesmo com
as dificuldades enfrentadas, muitos jovens não retornam às comunidades rurais.
Para tentar reverter esse quadro de migração, os quilombolas reivindicam a criação de escolas de Ensino Médio
nas comunidades com uma grade escolar específica, valorizando a história e o modo de vida dos remanescentes
de escravos. Pleiteiam também cursos técnicos em áreas como as de agricultura e manejo florestal, que
estimulem os estudantes a permanecer em suas comunidades. A escola da comunidade Arapucu é uma
exceção, ofertando serviços de educação até o final o Ensino Médio.
Os Quilombolas de Oriximiná e Óbidos gostam de música e dança; o canto está sempre presente nas festas e
no cotidiano. As festas tradicionais são resultado de influências negra, indígena e católica. Exemplo disso é o
“Aiuê (festa, em kibundo) de São Benedito”, na comunidade Jauari. A festa é uma homenagem ao padroeiro da
comunidade.
Dentre as danças tradicionais, destacam-se o lundu, a valsa e a mazurca, acompanhadas pelo som de violino.
Outra tradição é a desfeiteira, dança entre casais que, quando a música para, um deles deve recitar um verso.
São também apreciadores da pejorativamente chamada “música brega”. A comunidade Bacabal formou a
Banda Criativa, famosa em todo o município de Oriximiná.
Além das festas e danças, o lazer dos quilombolas inclui o futebol, praticado por homens e mulheres, o jogo de
dominó, a televisão, a roda de conversas, piadas e cantorias.
Em 1989 e em 1997, respectivamente, foram fundadas a Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo do Município de Oriximiná (ARQMO) e a Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo do Município de Óbidos (ARQMOB), em resposta às invasões e ameaças contra os territórios
quilombolas registrados a partir da década de 1970, quando se intensificou a ocupação da região. Nesse período,
ocorreram: o aumento do número de fazendas e ocupações de pequenos posseiros; a instalação da Mineração
Rio do Norte, ocupando parte das terras dos quilombolas de Oriximiná; a criação da Reserva Biológica de
Trombetas, que impediu o acesso aos principais castanhais; e a edificação de uma vila para a implantação da
Usina Hidrelétrica da Cachoeira Porteira no rio Trombetas, pela ELETRONORTE, obra que não foi iniciada.
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A criação da ARQMO e da ARQMOB foi motivada também pela necessidade de se fazer valer o direito à
propriedade da terra, assegurado pela Constituição Federal de 1988.
Os principais objetivos dessas associações são: lutar pela defesa e a titulação das terras de quilombos; promover
e apoiar iniciativas, visando à melhoria da qualidade de vida das comunidades; defender e promover a
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentado; incentivar as manifestações culturais
quilombolas; combater todas as formas de preconceito, discriminação e racismo.
A ARQMO e a ARQMOB constituíram-se como importantes interlocutoras perante diversas instâncias
governamentais e alcançaram consideráveis avanços no reconhecimento dos direitos quilombolas. Contribuiu
para o processo de constituição da Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Quilombolas de
Pará (Malungu) e integra sua direção. Entre 1997 e 1999, participaram dos debates que resultaram na
regulamentação do processo de titulação de terras de quilombos pelo Governo do Pará e na criação do
Programa Raízes, que articula as ações estaduais dirigidas às comunidades indígenas e quilombolas. Em 2003,
estiveram presentes nas discussões que fundamentaram a regulamentação federal do processo de titulação de
terras de quilombos.
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6.4.2.17 Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico
O diagnóstico do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paisagístico tem como intuito apresentar os
bens existentes na área de estudo do empreendimento, visando sua proteção e preservação de acordo com as
particularidades de cada um.
O trabalho realizado no âmbito dos bens patrimoniais tombados, registrados, valorados ou acautelados em
nível federal é regulado, acompanhado e fiscalizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– IPHAN e deve estar de acordo com a legislação que protege o Patrimônio Cultural Brasileiro, a saber:
Constituição Federal de 1988; Decreto-Lei nº 25/1937; Lei Federal nº 3924/61; Decreto nº 3551/2000; Lei Federal
nº 11483/2007, Resolução CONAMA nº 001/86 (artigo 6º, C); Lei Federal de Crimes Ambientais – Lei 9.605/98,
e as Portarias SPHAN 07/1988 e IPHAN nº 230/2002.
Segundo a Constituição Federal de 1988, o patrimônio arqueológico brasileiro é portador legal a herança
cultural das gerações passadas, sendo responsabilidade das gerações atuais preservarem esse testemunho,
caracterizado pela diversidade cultural, remanescente dos segmentos sociais que constituíram a sociedade
nacional.
A fim de constatar a presença destes bens na área de implantação do empreendimento, fora encaminhado ao
Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o
Projeto Arqueológico de Diagnóstico Interventivo, Prospecção Intensiva, Educação Patrimonial e Patrimônio
Imaterial da Linha de Transmissão LT 230kv Oriximiná – Juruti - Parintins e Subestações Associadas, cuja
portaria permissiva no Diário Oficial da União (DOU) para sua consecução foi publicada no dia 04 de maio de
2015, sob o processo n.º 01450.010826/2014-55.
Com a execução dessa pesquisa arqueológica, almeja-se garantir a avaliação de potenciais impactos e proteção
do patrimônio arqueológico localizado nas áreas de estudo do empreendimento energético, evitando assim a
ocorrência de eventuais danos e perdas físicas ao próprio, durante as fases de implantação e operação da obra,
conforme determina a legislação.
A seguir serão apresentados os dados preliminares levantados para diagnóstico da região, que irão orientar as
atividades de levantamento in loco no que tangem aos seus patrimônios culturais, materiais e imateriais.
6.4.2.17.1 Patrimônio Arqueológico
Os relatos de exploradores europeus que viajaram a bacia amazônica durante o período colonial apontam para
a abundância de indígenas na bacia amazônica, destacando, inclusive, a região do Baixo Amazonas, próximo à
desembocadura do Rio Trombetas, onde existiriam comunidades mais “desenvolvidas”, com cerâmicas mais
sofisticadas. A literatura dos viajantes nos forneceu as primeiras informações sobre a região, registradas em
meados do século XVI pelas expedições espanholas de Francisco Orellana (1542) e Pero de Ursua e Lopo de
Aguirre (1561), que desceram pela primeira vez o rio Amazonas, dos rios Napo e Marañon, respectivamente,
até a sua foz. Essas expedições tinham o objetivo de realizar o levantamento das riquezas naturais e das
populações locais, e por fim, efetivar a conquista. Os relatos, deixados na forma de diários e crônicas, produzidos

Parintins Amazonas
Transmissora de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág.
192

no âmbito destas primeiras incursões indicam o grande povoamento existente na foz do Tapajós e áreas
adjacentes (PORRO, 1992).
O frei dominicano Gaspar de Carvajal, que acompanhou Francisco Orellana como cronista oficial na expedição
ao rio Amazonas (1541-1542), relatou a existência de muitos e grandes povoados logo à foz do rio Nhamundá,
com destaque para o combate com as mulheres guerreiras, junto ao baixo Nhamundá. Segundo o cronista
(CARVAJAL, 1941 apud GUAPINDAIA, 2008), eram em número de dez ou doze mulheres que lideravam o
grupo, se colocando a frente para lutar contra os inimigos espanhóis. Em um dos combates ocorridos na região,
Carvajal foi atingido e ficou cego do olho esquerdo. Carvajal denominou a região entre a boca do Nhamundá e
as proximidades do rio Tapajós de Província de São Jorge, pois ali chegaram no dia 24 de junho. (PORRO, 1986
apud GUAPINDAIA, 2008).
No século seguinte, a expedição de Pedro Teixeira no período de 1637-1639 produziu mais um documento,
desta vez baseado nos relatos do ouvidor português Mauricio Heriarte, que só escreveu sua crônica vinte e três
anos depois da viagem. Segundo o autor, os Konduris, os Bobuis, Aroases, Tabaos e Curiatós habitavam as
margens do rio Trombetas, e que os Konduris possuíam seus “próprios ídolos, cerimônias e governo que têm os
Tapajós”, e assim como os habitantes do rio Tapajós, tinham “finíssimo barro, de que faz muito e bôa louça de
toda sorte, que entre os Portugueses é de estima, e a levam a outras províncias por contrato” (HERIARTE, 1874
apud GUAPINDAIA, 2008).
A viagem de retorno da expedição de Pedro Teixeira, de Quito a Belém em 1639, trouxe como cronista oficial o
frei jesuíta Cristóvão de Acuña que, assim como Carvajal e Alonso de Rojas (1941), também faz referência às
mulheres guerreiras do amazonas, que, segundo o clérigo, viveriam numa região montanhosa, sendo o pico mais
alto chamado de Yacamiaba. Refere-se, também, ao rio Nhamundá como o nome que seria do primeiro grupo
indígena que ocupou a foz do rio, os Cunuris ou Conduris.
Hilbert menciona a resistência de alguns grupos ao domínio europeu. Conforme o autor, a primeira intervenção
jesuítica na área ocorreu na metade do século XVII e consistiu no “descimento” de 600 indígenas Pauxi do rio
Xingu para um aldeamento próximo à foz do mesmo (HILBERT, 1955 apud GUAPINDAIA, 2008). Em 1697, na
margem esquerda do rio Amazonas, ergue-se o forte Pauxis, recebendo o nome da nação indígena que habitava
a região, onde atualmente está localizada a cidade de Óbidos, em um trecho estratégico onde o enorme mar
doce é mais estreito – com 1892 metros e a profundidade de 75 m. Com a elevação da antiga aldeia dos Pauxis
à categoria de Vila, em 25 de março de 1758, foi adotado o nome de Óbidos, por determinação da Coroa
Portuguesa, e o forte aderiu ao mesmo nome.
Na Bacia Amazônica, às margens de seus grandes rios – como o Amazonas e Tapajós, inúmeros sítios
arqueológicos foram identificados, apresentando diversos estilos de confecção cerâmica, corroborando com os
relatos dos cronistas. A literatura arqueológica apresenta poucas datações relativamente antigas para a
Amazônia. Roosevelt (1998) aponta uma datação de 11.000 AP11 para a caverna Pedra Pintada em Monte

11

AP (Antes do Presente), o mesmo que BP (Before Present), a data de referência é o ano de 1950 (ano de descoberta de datação com
rádio carbono), adotada pelos arqueólogos e aceita mundialmente.
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Alegre, Baixo Amazonas; Simões aponta duas pontas de flechas, também encontradas no Baixo Amazonas,
como datadas de 8.000 AP (1976).
Essas datações nos levam a repensar a pré-história da Amazônia e, principalmente, as datas referentes ao
provável início da ocupação do local. Inúmeras teorias desenvolvidas sob bases teóricas diferenciadas foram
formadas para explicar esse processo de ocupação humana na Amazônia. De um lado, o determinismo
ecológico, postulando a soberania das limitações do espaço natural sob o desenvolvimento humano, mostrava
a Amazônia como um lugar inóspito para grupos humanos em função da baixa oferta de proteínas, ambientes
fortemente fechados e clima instável; sob essa óptica, Meggers e Evans, primeiros arqueólogos a realizarem
pesquisas sistemáticas na Amazônia, delinearam uma região arredia para ocupações antigas e formação de
povos autóctones, ao passo que, a densa floresta pluvial não oferecia recursos capazes de sustentar esses grupos,
e, muito menos, povos caçador-coletores, cuja prática de subsistência não encontraria êxito em um ambiente
como esse (MEGGERS, 1987).
A região desta pesquisa está inserida no contexto arqueológico da área Trombetas-Nhamundá, que no passado
foi densamente povoada por grupos indígenas e é reconhecidamente abundante para estudos arqueológicos,
conforme apontam os relatos etno-históricos, onde os trabalhos científicos realizados por Hilbert, na década
de 50, nos relevaram dezenas de sítios arqueológicos e representam as principais referências sobre a ocupação
humana pré-histórica da área, sobretudo, por caracterizar os grupos estilísticos identificados na região.
Embora esse trabalho de classificação e distribuição geográfica para a cerâmica da região do Nhamundá e
Trombetas tenha sido iniciado na década de 20 com a identificação de diversos vestígios arqueológicos e
escavações sem preocupações estratigráficas realizadas por Nimuendajú, que a partir de comparações com o
material encontrado na região de Santarém verificou um estilo praticamente idêntico, considerando a notável
interação em termos estilísticos, é somente com Hilbert (1955) que a cerâmica característica da região
Trombetas-Nhamundá é atribuída aos Konduri, grupo indígena citado por diversos cronistas viajantes dos
séculos XVI e XVII.
Seu estudo demarca a separação definitiva dos estilos Santarém e Konduri, apesar de fontes etno-históricas
indicarem elementos afins na forma de organização social dos grupos Santarém e Konduri (GOMES, 2002), e foi
publicado pelo Instituto de Antropologia e Etnologia do Pará, sob o título "A Cerâmica Arqueológica da Região
de Oriximiná”. O trabalho desenvolvido no rio Trombetas indicou a existência de três tipos de cerâmica, um
estilo com uso de areia e os outros dois confeccionados com cauixi: a cerâmica temperada com areia, cerâmica
Konduri e cerâmica Globular.
O estilo de cerâmica temperada com areia é encontrado na região do Trombetas e no curso médio do rio
Erepecurú, em seis sítios, caracteriza-se por ser uma cerâmica dura, áspera com um tratamento de superfície
grosseiro. A concentração de areia na pasta é moderada e a oxidação incompleta. O acordelamento é a técnica
de manufatura utilizada. A forma mais recorrente é um vasilhame de base globular, variando entre 30 e 50 cm
de diâmetro. Verifica-se como decoração o uso de incisões angulares, em forma de “V”, o qual Hilbert
denominou de “espinha de peixe” (Figura 96), localizados na borda externa e na porção superior da vasilha. Há,
ainda, a ocorrência de botões de forma cônica na parte externa da borda, além de ornamentos antropomorfos
nas paredes dos vasilhames. (Cf. GOMES, 2002).
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Figura 96 – Decoração “espinha de peixe (reproduzido de Hilbert, 1955).

A cerâmica Konduri apresenta uso abundante de cauixi como antiplástico, com grande variação de cor que vai
do amarelo ao cinza, podem ser encontradas lisas ou com decoração antropomorfa em diversas formas, como
pratos, panelas, tigelas, vasos com suportes trípodes e assadores. Nos pratos e assadores é frequente a ocorrência
de faixas com incisões nas bordas e nos bojos. Para Hilbert (1955, apud GOMES, 2002) uma das características
mais marcante do tipo Konduri são as decorações plásticas com variadas representações antropomorfas e
zoomorfas próximo a bordas e os olhos voltados para dentro das vasilhas ou para o lado. O estilo Konduri é
marcado pela reunião de técnicas plásticas entre incisões, ponteados, círculos, “botões” ou protuberâncias e
filetes na composição de elementos tridimensionais (GOMES, 2002). Outro traço característico é a presença de
alças e asas de formatos variados. A aplicação “pomposa” de entalhes, incisos e ponteados, conforme Hilbert
(1955), “é uma técnica que dá aos adornos um aspecto peculiar de esponja e nos casos mais bem sucedidos um
certo “rococó”, mas elegante”.
O terceiro estilo, caracterizado por Hilbert como cerâmica Globular, assim como a Konduri (Figura 97), adiciona
o cauixi à pasta, porém em menor quantidade. Foi assim denominada devido à presença de “apêndices
biomorfos compostos pela sobreposição de esferas e pela presença de elementos decorativos também esféricos,
encontrados no interior das bordas” (SCIENTIA, 2003). Os fragmentos analisados foram bordas e alças,
impossibilitando identificar as formas dos vasilhames.
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Figura 97 – Apêndice de estilo Konduri.
Foto: Vera Guapindaia (Reproduzido de Gomes, 2012).

Os sítios da região de Oriximiná são revisitados por Hilbert (Figura 98), mas dessa vez acompanhado do seu filho
Klaus Hilbert (HILBERT & HILBERT K, 1980). Foi nessa viagem que a cerâmica do estilo Pocó é identificada nos
sítios Boa Vista, ponto de referência da arqueologia da região, e Pocó, localizados às margens do rio Trombetas,
afluente do rio Nhamundá. Nesta pesquisa outros onze sítios habitação são registrados e há a aplicação de
métodos científicos, como as datações radio carbônicas e as descrições da estratigrafia, facilitam a investigação
das camadas ocupacionais. O estudo apontou a distribuição do estilo Konduri por toda a região, entretanto sua
presença se restringe às camadas estratigráficas superiores, o que indica se tratar de uma ocupação mais recente,
sendo as camadas inferiores, mais profundas no depósito arqueológico, compostas por material de outras fases,
relacionadas à cerâmica Pocó.
Portanto, o estilo Konduri é mais recente (A.D. 1400±100) e estaria relacionado com a cerâmica de Santarém,
tanto estilístico como cronologicamente, inclusos na tradição Inciso Ponteada da Amazônia. A fase Pocó seria
o mais antigo (65±95 a.C; A.D. 110±90 e A.D. 205±115) e está relacionado com a tradição Barrancóide (HILBERT
& HILBERT, 1980 apud GUAPINDAIA, 2008). Recentemente, diversos autores (NEVES, 2006; LIMA, NEVES &
PETERSEN, 2006 apud GUAPINDAIA, 2008) utilizam o termo Tradição Pocó, sob o argumento de que se trata
de um fenômeno de dispersão amplo envolvendo as regiões da Amazônia Central e o baixo Amazonas.
Conforme Guapindaia (2008), esta tradição se caracteriza por depósitos profundos, alguns mais de 1 metro,
datando de até 2.300 A.P. (antes do presente), e por apresentar cerâmicas com decoração incisa e pintada.
A equipe de arqueologia do MPEG em 1985, coordenada pela arqueóloga Fernanda de Araújo Costa,
desenvolveu pesquisas em diversos sítios da região, inclusive o Boa Vista, sob o âmbito da pesquisa arqueologia
na região de Porto Trombetas (PA), e concluíram que a cerâmica coletadas nesses sítios apresentam
características do estilo Konduri, definido por Hilbert, porém não há referência a fase Pocó.
Gomes (2002) atenta não somente aos atributos relacionados à decoração cerâmica, mas também considera
os aspectos morfológicos referentes à tecnologia, e em estudo sobre a coleção Tapajônica do MAE/USP definiu
para a região Nhamundá-Trombetas quatro grandes estilos cerâmicos: Konduri, de Influência Konduri e
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Globular. As peças da Influência Konduri são variações do estilo principal. O resultado gerou uma sequência
hipotética para a área do rio Nhamundá-Trombetas que apresentou os seguintes modos: Decoração
Barrancóide, Decoração Saladóide-Barrancóide, Konduri Fileira de Ponteado, Konduri Ponteado em Profusão e
Konduri Incisões retilíneas (GOMES, 2002 apud GUAPINDAIA, 2008).
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Figura 98 – Sítios Arqueológicos identificados por Hilbert entre os rios Trombetas e Nhamundá.
(Reproduzido de Hilbert, 1955).
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Os avanços realizados nos últimos anos em pesquisas arqueológicas na bacia Amazônica, sobretudo as de
arqueologia preventiva, têm permitido a elaboração de um quadro mais complexo sobre a ocupação antiga da
região, porém sabemos que para um conhecimento mais estruturado muito ainda está por ser feito.
6.4.2.17.2 Sítios Arqueológicos na Área da Pesquisa
Segundo consta no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN (consulta realizada em28/03/2019),
existem registrados 73 sítios arqueológicos nos quatro municípios abrangidos pelo empreendimento
energético, os quais seguem elencados no Quadro 11.
Quadro 11 – Sítios arqueológicos nos munícipios paraenses de Oriximiná, Óbidos e Juruti e amazonense de Parintins,
registrados no CNSA/IPHAN
CNSA
Nome
Município
UF
PA00819
Cavalinho
Juruti
PA
PA00828
Parintinzinho I
Juruti
PA
PA00844
Săo Jorge
Juruti
PA
PA00829
Parintinzinho II
Juruti
PA
PA00822
Fé em Deus
Juruti
PA
PA00835
Saudade
Juruti
PA
PA00821
Da Ordem II
Juruti
PA
PA00820
Da Ordem
Juruti
PA
PA00839
Simiăo
Juruti
PA
PA00834
Salomir
Juruti
PA
PA00831
Piquiá III
Juruti
PA
PA00832
Piquiá IV
Juruti
PA
PA00816
Assis IV
Juruti
PA
PA00840
Uruá
Juruti
PA
PA00824
Mangueirinha
Juruti
PA
PA00833
Pompom II
Juruti
PA
PA00827
Nova Vida
Juruti
PA
PA00823
Fortaleza II
Juruti
PA
PA00842
Babaçuzal
Juruti
PA
PA01274
Coró Coroí
Juruti
PA
PA00838
Serra do Capiranga
Juruti
PA
PA00837
Serra do Cajú
Juruti
PA
PA00826
Maurino
Juruti
PA
PA00817
Capităo II
Juruti
PA
PA00845
Piquiá
Juruti
PA
PA00830
Piquiá II
Juruti
PA
PA01275
Roseta
Juruti
PA
PA01273
Assis
Juruti
PA
PA00815
Assis II
Juruti
PA
PA00818
Cauerăo
Juruti
PA
PA00850
Santa Luzia
Juruti
PA
PA01609
Uxituba 2
Juruti
PA
PA00846
Jauari
Juruti
PA
PA00814
Américo
Juruti
PA
PA00848
Cabeceira da Pata
Juruti
PA
PA00847
Cabeceira do Folhal
Juruti
PA
PA01608
Menina
Juruti
PA
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CNSA
PA00843
PA00836
PA00849
PA02030
PA00586
PA01772
PA01774
PA01775
PA01776
PA01777
PA01778
PA01779
PA01780
PA01781
PA01783
PA00791
PA01202
PA01203
PA01205
PA01271
PA01270
PA01269
PA02028
PA01682
PA02029
PA01277
PA01265
PA01264
PA01886
AM00237
AM00238
AM00236
AM00239
AM00242
AM00241
AM00240

Nome
do Mangal
Serra do Babaçu
Mutum
Sítio Lago do Jará
Serra da Escama
Igarapé-Açu
Colônia
Arapucu
Conceiçăo
Matá
Mocambo
Cipoal
Săo Gonçalo
Joăo Braz
Forte Pauxis
Ajará
Terra Preta do Supucuá
ESCOLA ANGELO AUGUSTO Com. Boa Nova.
A Iará (Complementaçăo CNSA PA00791)
COTRA Aviso III
COTRA Aviso II (Complementaçăo CNSA PA01269)
COTRA Aviso I
Aviso IV
Oriximiná 13
Oriximiná 5
Aramă
Pantanal
Praia do Banho
juor 20
Matarazzo I
Matarazzo 2 (Complementaçăo CNSA AM00237)
Borges
Săo Paulo de Parintins
Santa Rita
Viana
Săo Sebastiăo
Fonte: CNSA/IPHAN.

Município
Juruti
Juruti
Juruti
Juruti
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Óbidos
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Oriximiná
Parintins
Parintins
Parintins
Parintins
Parintins
Parintins
Parintins

UF
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

Os sítios arqueológicos conhecidos na região correspondem basicamente às ocupações pré-coloniais e seu
quantitativo demonstra o altíssimo potencial arqueológico presente na área. Porém, certamente não
corresponde à totalidade existente nos quatro municípios abrangidos pelo empreendimento, haja vista que os
mesmos não foram alvos de levantamentos prospectivos integrais em seus territórios.
Há de se destacar que o número de sítios identificados é resultado de trabalhos sistemáticos desenvolvidos em
determinados compartimentos ambientais circunscritos a algumas áreas dessas municipalidades, notadamente
ao longo das margens dos seus rios.
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Durante a consecução do programa de arqueologia preventiva supracitado pretende-se melhor avaliar a
potencialidade arqueológica da região, inclusive no que concerne à identificação de novos sítios e ocorrências
pré-coloniais e históricas na ADA e AII da obra.
6.4.2.17.3 Patrimônio Cultural
Para averiguação da existência de bens culturais tombados na área de estudo do empreendimento, foram
realizadas consultas ao Arquivo Noronha Santos, aos Livros de Tombo e de Registro e à Lista do Patrimônio
Ferroviário do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional. A consulta, porém, não identificou
nenhuma manifestação cultural dos quatro municípios interceptados pelo empreendimento. Inexistem,
portanto, qualquer acautelamento federal de patrimônios materiais e imateriais, salvo o arqueológico, nessas
municipalidades do Estado do Pará.
Já na esfera estadual, se constata o registro de duas manifestações culturais dos municípios, a saber: os “Boisbumbás de Parintins”, os quais foram chancelados como patrimônio cultural do Estado do Amazonas, através
do Decreto nº 33.864 de 26 de junho de 2013 pelo Governo Estadual; o Carnapauxis em Óbidos, reconhecido
como patrimônio cultural e artístico do Estado do Pará, por meio da Lei Estadual nº 7.225 de 24 de novembro
de 2008; e o “Festribal” na cidade de Juruti, também considerado bem imaterial paraense em 2008. Ademais,
não constam registros de bens materiais ou imateriais nas demais municipalidades.
Todavia, há de se ressaltar que esta constatação não significa a ausência desses bens nas comunidades,
sobretudo os de natureza edificada, mas apenas a falta de normas legais específicas que assegurem suas efetivas
proteções e preservações para gerações futuras de munícipes.
6.4.2.17.3.1 Patrimônio Imaterial
Tradicionalmente, preservar o patrimônio cultural significa conservar edifícios históricos, monumentos e obras
de arte. No entanto, a partir da década de 60 percebe-se uma crescente valorização de diversas culturas e modos
de expressão. Com isso, a preservação do patrimônio cultural foi ampliada para abarcar as chamadas expressões
culturais intangíveis ou imateriais, envolvendo expressões como música, língua, dança, modo de fazer, lugares
que concentram e reproduzem práticas culturais coletivas (McCALL, 2010).
Seguem os bens imateriais identificados em diagnóstico preliminar para os municípios em estudo:
x

Parintins

Em Parintins destaca-se a festividade de “Bois-bumbás de Parintins” que, conforme mencionado, foi chancelada
como patrimônio cultural do Estado do Amazonas em 2013, pelo Governo Estadual.
Neste município acontece ainda o “Festival de Parintins”, como são conhecidos os festejos envolvendo os
tradicionais bois-bumbás Caprichoso e Garantido da cidade, considerado uma das maiores manifestações
culturais da região norte do país, recebendo visitantes estrangeiros e brasileiros de várias partes de nosso
território durante as celebrações realizadas em junho.
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Ali também se registra a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, realizada anualmente em julho,
com a sua respectiva procissão fluvial (Círio), novenário e missa. Segundo alguns informantes locais, trata-se da
maior festividade religiosa do Amazonas e a terceira do país, atrás apenas do “Círio de Nazaré” em Belém, e da
“Festa de Nossa Senhora Aparecida”, em Aparecida/SP, no vale do rio Paraíba do Sul.
x

Oriximiná

Em Oriximiná tem-se como manifestação cultural relevante local o “Círio de Santo Antônio”, realizado sempre
no primeiro domingo de agosto. Refere-se a uma procissão religiosa que ocorre no rio Trombetas. Existe um
projeto de lei municipal em tramitação que transforma essa celebração em patrimônio imaterial da cidade.
x

Óbidos

Em Óbidos, além do Carnapauxis, reconhecido como patrimônio cultural e artístico do Estado do Pará,
identifica-se como patrimônio imaterial os festejos locais como “Festival de Jaraqui” no mês de junho e o
“Carnapauxis” (ou Festa do Mascarado Fobó) no período carnavalesco. Em algumas comunidades rurais da
cidade existem outras celebrações tradicionais, como o “Festival da Castanha” em Andirobal, no mês de março;
o “Festival de Acari” em Flexal, em agosto; e os “Festivais da Mandioca e do Tucunaré”, em Curumú, em
setembro.
Nesse existe, assemelhado àquele encontrado em Oriximiná, o “Círio de Sant’Anna”, procissão religiosa fluvial
que ocorre anualmente durante o mês de junho, acompanhado de novenas e arraiais; assim como
apresentações folclóricas como a do boi-bumbá e da “garcinha”. Outro círio, o de “Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro” ocorre na cidade em novembro no bairro da Cidade Nova.
x

Juruti

Neste município, destaca-se o “Festribal – Festival das Tribos”, principal evento turístico-cultural local, que
reúne manifestações folclóricas e de danças que retrata as “etnias” Muirapinima e Munduruku. Este festejo
ocorre anualmente entre os meses de julho e agosto e atrai visitantes de várias partes do Pará e do país no
“Tribódromo”.
O “Círio de Nossa Senhora da Saúde” também é outra importante manifestação religiosa e cultural de Juruti,
cuja celebração ocorre anualmente entre junho e julho.
6.4.2.17.3.2 Patrimônio Material
x

Parintins

Destacam- se como exemplares de bens edificados com valor arquitetônico o Mercado Público Municipal e a
Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
x

Oriximiná
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Em Oriximiná destaca-se, por seu valor arquitetônico e histórico, a Igreja Matriz de Santo Antônio, situado na
praça homônima, nas proximidades da margem do rio Trombetas.
Segundo informações obtidas com gestores municipais, existe um projeto de lei em tramitação na Câmara
Municipal de Oriximiná que estabelece o tombamento de alguns prédios históricos, como aquele atualmente
ocupado pela Secretaria de Obras do município e o Coreto 24 de Dezembro, situado na praça da matriz.
x

Óbidos

Na cidade de Óbidos, os bens edificados, em especial seus sobrados com fachadas das épocas bem conservadas,
se destacam em seu centro histórico; além das Igrejas Nossa Senhora de Sant’Anna e de Lourdes, do Mercado
Municipal e da Biblioteca Pública Municipal.
Destaca-se também a Fortaleza Gurjão, situada na Serra da Escama, construída durante os eventos
revolucionários constitucionalistas ocorridos entre 1924 e 1932; o Forte dos Pauxis, uma das edificações
portuguesas construídas na região e responsável pelo surgimento da cidade de Óbidos, datada de 1697; e o
antigo Quartel Militar, construção imponente situada na Praça do Bom Jesus, datado do início do século XX e
que atualmente é sede da Secretaria Municipal de Cultura.
x

Juruti

Em Juruti, ressalta-se a arquitetura da Igreja Matriz, situada no centro da cidade.
6.4.2.17.4 Turismo e Patrimônio Paisagístico
Em termos de patrimônio paisagístico, os municípios interceptados pelo empreendimento têm como
referências os seus rios e lagos, cujas praias fluviais são intensamente apropriadas, assim como os “banhos” nos
igarapés durante as estações das cheias, configurando-se também como principais pontos turísticos locais.
Em Oriximiná, os lagos Caipuru e Iripixi correspondem aos principais locais de lazer e turístico do município;
assim como os banhos nos igarapés Parauacuí e Cachoeira Jatuarana.
Em Óbidos, destacam-se os banhos no igarapé Curuçambá e o balneário existente na área do Repartimento.
Em Parintins, os banhos nos igarapés situados nas comunidades Aninga, Paranapanema e Macurany e as praias
no lago Zé Açu e no rio Uaicurapá são os principais pontos atrativos.
Em Juruti, destacam-se os Balneários da Ponte, o igarapé Santo Antônio, os lagos Jará e a Praia do Formigão,
localizada em Juruti Velho, antiga sede do município.
Por fim, há de se ressaltar que durante a consecução do programa arqueológico preventivo nas áreas de estudo
do empreendimento, novos esforços in loco serão empreendidos para identificação de outros bens culturais
considerados relevantes pelas populações locais assentadas na região.
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6.4.3
6.4.3.1

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)
Considerações Iniciais

Na caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA) do Meio Socioeconômico, foram considerados os
espaços de referência associadas as atividades de implantação do empreendimento: as Subestações, a faixa de
servidão de 40 m de largura; os canteiros de obras, locais de empréstimo e bota-fora; áreas de obras civis
decorrentes ou associadas ao empreendimento, tais como alojamentos e demais pontos de apoio logístico; o
sistema rodoviário e hidroviário a ser utilizado para o transporte de equipamentos, materiais e trabalhadores,
bem como as demais áreas que sofrerão alterações consequentes da ação direta do empreendimento, tais como
as áreas onde, quando necessário, serão abertos novos acessos.
Neste item, são caracterizadas as comunidades identificadas ao longo do traçado da LT, Subestações, áreas de
apoio (canteiros e alojamento, e vias de acesso e seu entorno), considerando o contingente populacional
(estimativa), os aspectos históricos e demográficos, as infraestruturas e os serviços públicos, as atividades de
lazer, recreação e cultura, os grupos, organizações e instituições sociais atuantes, a estrutura produtiva, os
principais usos do solo e as principais atividades econômicas praticadas nessas comunidades. São caracterizados
os principais usos do solo identificados no território a ser atravessado pelo traçado da futura LT e Subestações
Associadas, e identificadas as edificações e principais benfeitorias existentes na faixa de servidão, bem como a
infraestrutura potencialmente impactada pelo empreendimento, a partir de cruzamentos, paralelismos e
proximidades com outras linhas de transmissão (LT’s), rodovias, ferrovias, aeródromos, infraestruturas de
saneamento e telecomunicações etc. Essas estruturas foram identificadas e georreferenciadas em campo, sendo
descrito o estado de conservação de cada uma e sua importância regional e local.
Essa caracterização servirá de referência para avaliar os impactos e definir as medidas que serão adotadas pelo
empreendedor, de modo que as futuras ações assumam caráter sustentável e adequado às particularidades
locais. Cabe esclarecer que, no item de Avaliação de Impactos Ambientais, também será avaliada a viabilidade
das propriedades rurais interceptadas pela futura LT frente às restrições do uso do solo, em função da
cumulatividade dos impactos, pelo fato de já existirem outras LTs instaladas na região (paralelismo com outra
LT).
Dada à abundância de rios que deverão ser atravessados pela LT e Subestações Associadas, foram levantadas
em campo as principais travessias de rios navegáveis, caracterizando sua paisagem.
Neste item, também são apresentadas as expectativas da população entrevistada em relação ao
empreendimento.
Importante ressaltar que as atividades de caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA) foram
subsidiadas por trabalhos de campo realizados entre 28 de outubro de 18 de novembro de 2014 e entre 01 a 18
de março de 2019, ocasiões em que a equipe de pesquisadores percorreu o entorno do futuro empreendimento,
analisando o uso do solo sob a ótica das características da dinâmica socioeconômica e territorial local e regional,
das ocupações humanas, dos modos de vida presentes, da infraestrutura e serviços públicos oferecidos e da
estrutura produtiva. Durante a pesquisa de campo, seguindo um roteiro itemizado com questões
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semiestruturas, foram realizadas entrevistas com lideranças, agentes comunitários de saúde, antigos moradores
entre outros atores sociais residentes nas comunidades e localidades identificadas na ADA do
empreendimento, que forneceram informações qualitativas a respeito do uso e ocupação do solo e dos recursos
disponíveis.
As comunidades e localidades rurais e demais assentamentos humanos existentes ao longo do traçado da LT,
que poderão ser interceptados em suas áreas centrais e produtivas e em suas vias de acesso (ADA), e seu
contingente populacional, estão contemplados a seguir. Convém registrar que os dados acerca do número de
habitantes representam estimativas populacionais elaboradas pelas lideranças comunitárias, agentes de saúde
e população consultada – sobretudo antigos moradores –, através das entrevistas e conversas informais
durante a pesquisa de campo.
Será considerado como o km 0 (zero) para a LT a área de ampliação da Subestação (SE) Oriximiná (existente),
no município de Oriximiná, no estado do Pará. A futura LT se estenderá por 225,3 km, atravessando o território
de 2 estados e 4 municípios: Oriximiná, Óbidos e Juruti, no Estado do Pará, e Parintins, no estado do Amazonas.
O terreno onde deverá ser instalada a SE Parintins, na área rural do município de Parintins, no estado do
Amazonas, é o local de chegada do empreendimento.
6.4.3.2

Faixa de Servidão

Para este empreendimento a Área Diretamente Afetada (ADA) é definida pela faixa de servidão da LT 230 kV
Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas, com 40 metros de largura (20 m para cada lado do eixo principal
do traçado) e 225,3 km de extensão – o que corresponde uma faixa territorial de servidão de cerca de 897
hectares, mais as áreas diretamente afetadas pelos canteiros de obras, frentes de serviço, subestações (a ser
ampliada e novas), vias de acessos que precisarão ser construídas, ampliadas ou melhoradas, áreas utilizadas
para instalação de estruturas, entre outras. Essas áreas estarão diretamente sujeitas às rotinas das atividades de
construção e montagem das estruturas e aos potenciais impactos decorrentes.
6.4.3.2.1 Principais Edificações/Benfeitorias Existentes na Faixa de Servidão
A partir da análise prévia de imagens de satélite de alta resolução e de observações realizadas durante a pesquisa
de campo, foram identificadas 06 construções na área da faixa de servidão da futura LT 230kV Oriximiná – Juruti
– Parintins, todas localizadas no município de Juruti/PA.
No item de Descrição das Comunidades, são apresentadas as demais edificações/benfeitorias situadas nas
proximidades da faixa de servidão.
6.4.3.2.2 Cruzamentos, Paralelismos e/ou Proximidades da LT com Outras Linhas de Transmissão e
Infraestruturas
Após análise de imagens de satélite (Google Earth) e observações de campo, foi possível identificar paralelismo
e um cruzamento da futura LT com outra LT já implantada – LT 500kV Jurupari – Oriximiná –, ao longo de um
trecho com aproximadamente 14 km de extensão, com início na km 0 (Área de Ampliação da SE Oriximiná),
bem como a presença de pistas de pouso situadas nos municípios de Oriximiná, Óbidos, Juruti e Parintins (AE
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do empreendimento) – nos aeroportos de Oriximiná, Porto Trombetas e Parintins, e nos aeródromos de
Óbidos e Juruti – e suas proximidades em relação à futura LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins (Quadro 12).

Tipo
Pista de pouso asfaltada
Pista de pouso asfaltada
Pista de pouso asfaltada
Pista de pouso asfaltada
Pista de pouso asfaltada

Quadro 12. Pistas de pouso e aeroportos localizados na AE
Coordenadas (Fuso 21)
Aeroportos
E
S
Aeroporto Municipal “Brigadeiro
629.787
9.810.425
Cantídio B. Guimarães”
Aeroporto de Porto Trombetas
567.796
9.835.615
Óbidos
664.473
9.793.349
Juruti
600.597
9.757.944
Aeroporto “Júlio Belém”
525.622
9.704.967
Fonte: Ambientare, 2019.

Distância em relação ao
traçado da LT (km)
19,3
75,0
3,2
6,0
3,6

A superposição do traçado da LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins com o sistema viário (rodovias e
principais estradas vicinais) existente no entorno deste empreendimento, nos municípios da AE, bem como
com os principais rios, lagos e igarapés navegáveis, é apresentada no Quadro 13 e ilustrada nas Figura 99 e Figura
100.
Quadro 13. Cruzamentos com rodovias e estradas, e travessias de rios, lagos e igarapés
Coordenadas Planas,
Projeção UTM, Datum
Descrição
Km da LT
Observação
Sirgas2000
E
S
643.382
9.824.820
Cruzamento com Rodovia PA-254
1,1
Não pavimentada
648.448
9.823.268
Cruzamento com Rodovia PA-254 (Figura 99)
6,6
Não pavimentada
650.468
9.822.366
Cruzamento com LT existente
8,3
653.873
9.817.422
Cruzamento com Ramal Boa Esperança
14,8
Não pavimentada
657.623
9.800.776
Cruzamento com Estrada do Curumu
32,1
Não pavimentada
659.800
9.797.812
Cruzamento com Ramal do Arapucu
35,9
Não pavimentada
661.231
9.792.471
Cruzamento com Ramal do Sucurijú
41,4
Não pavimentada
661.458
9.792.115
Travessia de lago Sucurijú – margem direita
41,8
160 m de travessia
661.547
9.791.981
Travessia de lago Sucurijú – margem esquerda
42,0
662.537
9.790.104
Travessia do rio Amazonas – margem esquerda
44,3
2.200 m de travessia
661.731
9.788.025
Travessia do rio Amazonas – margem direita
46,5
644.948
9.779.963
Travessia do igarapé Muratubinha
66,7
40 m de travessia
40 m de travessia
640.077
9.776.979
Travessia do igarapé Muratuba
72,3
(divisa municipal ÓbidosJuruti)
634.617
9.775.578
Travessia do igarapé Irateua
78,0
30 m de travessia
613.024
9.770.270
Travessia do igarapé do Salé
100,4
40 m de travessia
612.383
9.769.681
Travessia do igarapé do Salé
101,3
20 m de travessia
612.049
9.769.112
Travessia do igarapé do Salé
102,3
50 m de travessia
611.134
9.767.542
Travessia do igarapé do Salé
104,0
50 m de travessia
611.027
9.767.356
Travessia do lago Araçá Branco – margem direita
104,1
190 m de travessia
610.928
9.767.195
Travessia do lago Araçá Branco – margem esquerda
104,3
610.838
9.766.832
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
104,6
Não pavimentada
611.754
9.765.216
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
106,5
Não pavimentada
612.021
9.764.767
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
107,0
Não pavimentada
612.589
9.763.748
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
108,2
Não pavimentada
613.036
9.762.454
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
109,6
Não pavimentada
613.457
9.760.924
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
111,4
Não pavimentada
613.552
9.760.589
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
111,7
Não pavimentada
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Coordenadas Planas,
Projeção UTM, Datum
Sirgas2000
E
S
613.668
9.758.594
611.626
9.757.428
610.813
9.756.869
610.574
9.756.696
610.314
9.756.510
610.204
9.756.429
608.406
9.755.163
604.581
9.753.491
603.771
9.752.951
603.103
9.752.456
603.055
9.752.421
602.066
9.750.605
600.954
9.746.517
599.962
9.745.739
599.250
9.745.176
597.444
9.743.896
596.127
9.743.578
581.864
9.736.188
581.602
9.735.948
580.477
9.735.054
579.597
9.734.370
576.959

9.732.262

558.507

9.714.199

555.137
552.986
549.804
549.243
548.220

9.712.569
9.710.307
9.709.896
9.709.518
9.708.842

541.540

9.705025

540.961
540.711
540.521
537.885
537.766
534.358
534.179
533.644
532.909

9.704.685
9.704.541
9.704.437
9.703.010
9.702.980
9.702.556
9.702.630
9.702.802
9.703.041

530.383

9.703.871

529.847

9.704.043

529.408

9.704.185

Descrição

Km da LT

Observação

Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
Cruzamento com Ramal do Araçá Branco
Cruzamento com Ramal de Santo Antônio
Cruzamento com Ramal do Bom Que Dói
Cruzamento com Ramal de São Paulo
Cruzamento com Ramal da Jararaca
Cruzamento com Rodovia PA-257
Cruzamento com Estrada de Ferro da ALCOA
Cruzamento com Ramal do Café Torrado
Cruzamento com Ramal do São Braz
Cruzamento com Ramal do São Braz
Cruzamento com Ramal do São Braz
Cruzamento com Ramal do São Braz
Cruzamento com Ramal do São Braz
Travessia do igarapé Juruti – margem esquerda
Travessia do igarapé Juruti Açu – margem direita
Travessia do lago Juruti Velho – margem direita
Travessia do lago Juruti Velho – margem esquerda
Cruzamento com Ramal da Vila Muirapinima-Pom
Pom
Cruzamento com Ramal do Perpétuo Socorro do
Laguinho
Cruzamento com Estrada da Vila Amazônia
Cruzamento com Estrada da Vila Amazônia
Cruzamento com Ramal do Quebra
Cruzamento com Estrada da Vila Amazônia
Cruzamento com Estrada da Vila Amazônia
Travessia do lago Zé Açu – margem direita (Figura
100)
Travessia do lago Zé Açu – margem esquerda
Travessia do lago Zé Açu – margem direita
Travessia do lago Zé Açu – margem esquerda
Travessia do lago Zé Miri – margem direita
Travessia do lago Zé Miri – margem esquerda
Travessia do paraná do Máximo – margem direita
Travessia do paraná do Máximo – margem esquerda
Travessia do paraná do Ramos – margem direita
Travessia do paraná do Ramos – margem esquerda
Travessia do paraná do Parananema – margem
direita
Travessia do paraná do Parananema – margem
esquerda
Travessia do igarapé Macurany
Fonte: Ambientare, 2019.

113,8
115,9
116,9
117,1
117,5
117,6
120,2
122,7
123,7
124,5
124,5
126,7
132,6
133,5
135,2
137,5
138,0
153,3
153,7
155,0
156,1

Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
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360 m de travessia
1.100 m de travessia

159,5

Não pavimentada

190,8

Não pavimentada

194,5
197,7
200,9
201,6
202,9

Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada
Não pavimentada

210,5
211,2
211,5
211,7
214,7
214,8
218,2
218,4
218,8
219,6

680 m de travessia – 1º trecho
210 m de travessia – 2º trecho
110 m de travessia
180 m de travessia
770 m de travessia

222,5
560 m de travessia
223,0
223,5
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Figura 99 – Ponto de cruzamento da futura LT com a
Rodovia PA-254, e paralelismo com LT existente, em
Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 100 – Vista do ponto de travessia da futura LT no
lago Zé Açu, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2015.

6.4.3.2.3 Caracterização da Paisagem nos Trechos de Travessia dos Principais Rios, Lagos e Igarapés
Navegáveis
Ao longo dos 225,3 km do traçado da LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins, deverão ocorrer algumas
travessias de rios, igarapés e lagos, sendo as principais travessias apresentadas no Quadro 13.
Entre o km 0 (Área de Ampliação da SE Oriximiná) até o limite intermunicipal com Óbidos, a LT irá percorrer
aproximadamente 4,5 km do território de Oriximiná, sem atravessar corpos hídricos significativos.
No município de Óbidos, a LT atravessará o lago Sucurijú (entre o km 41,9 e o km 42,1 do traçado da LT), o rio
Amazonas (entre o km 44,4 e o km 46,6 da futura LT) e, posteriormente, os igarapés Muratubinha (km 66,8) e
Muratuba (km 72,5).
Na primeira travessia, a do lago Sucurijú (Figura 101), a paisagem predominante é composta por praias de
areias brancas, e um lago e igarapés com águas escuras e cobertura vegetal remanescente formada por
capoeiras e Floresta Ombrófila Densa. Também há alguma presença de pastagens para criação de gado, e áreas
de roçado junto à comunidade homônima.
Nas travessias do rio Amazonas e dos igarapés Muratubinha (Figura 102 e Figura 103) e Muratuba, a LT deverá
atravessar áreas de restingas e várzeas, que, durante as cheias – período das chuvas (inverno amazônico) –
ficam cobertas de água e transformam a paisagem composta por lagos interiores em verdadeiras baías,
tamanha a complexidade do grande volume de águas que se forma sobre os campos que alimentam o gado e
que servem para o cultivo de culturas temporárias dos ribeirinhos na época da seca.
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Figura 101 – Vista do ponto de travessia da futura LT no
lago Sucurijú, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 102 – Vista do ponto de travessia da futura LT
no rio Amazonas, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 103 – Ponto de travessia da futura LT no igarapé
Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 104 – Lago Araçá Branco, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2015.

No município de Juruti, o traçado da LT atravessará os igarapés Irateua (km 78,2) e do Salé (seguidas vezes, a
partir do km 100,6), o lago Araçá Branco (entre o km 104,2 e o km 104,4), o igarapé Juruti Açu (entre o km
154,9 e o km 155,3) e, logo em seguida, o lago Juruti Velho (entre o km 156,7 e o km 157,8 da LT).
Nas três primeiras travessias – igarapés Irateua e do Salé e lago Araçá Branco (Figura 104) –, predomina a
paisagem composta por áreas de restingas e várzeas, constantemente alagadas nos períodos de cheias.
Nas travessias do igarapé Juruti Açu e do lago Juruti Velho (Figura 105 e Figura 106), conforme já caracterizado
no município de Óbidos, predomina uma paisagem composta por praias de areias brancas, igarapés e lago
com águas escuras e cobertura vegetal remanescente formada por capoeiras e Floresta Ombrófila Densa.
Também há alguma presença de pastagens para criação de gado, especialmente à margem esquerda do lago
Juruti Velho, nas proximidades da Vila Muirapinima, e áreas de roçado junto às diversas comunidades
instaladas na região do entorno do lago.
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Figura 105 – Vista do Igarapé Juruti Açu, contribuinte
do lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 106 – Vista do ponto de travessia da futura LT
no lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 107 – Vista do ponto de travessia da futura LT
no lago Zé Açu, a partir da Comunidade Nsa. Sra. do
Bom Socorro, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 108 – Paraná do Máximo, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 109 – Paraná do Ramos, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2015.

Figura 110 – Vista do leito “seco” do Igarapé
Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2015.

No município de Parintins, serão atravessados os lagos Zé Açu (duas travessias seguidas, entre o km 210,9 e o
km 212,1) (Figura 107) e Zé Miri (entre o km 215,1 e o km 215,2), os paranás do Máximo (Figura 108), do Ramos
(Figura 109) e do Parananema (entre o km 218,8 e o km 219,0, entre o km 219,5 e o km 220,3, e entre o km
222,9 e o km 223,5, respectivamente), além do igarapé Macurany (entre o km 223,5 e o km 224,0) (Figura 110),
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próximo à chegada na área da SE Parintins. As mesmas explicações anteriores são cabíveis a essas travessias de
corpos hídricos em Parintins. Excetuando-se o lago Zé Açu, caracterizado por uma paisagem de praias com
areias brancas e águas escuras, e grandes fragmentos de Floresta Ombrófila Densa intercalados por áreas de
pastagem e de roçados no entorno das comunidades ribeirinhas, as outras travessias de lagos, paranás e
igarapé, são realizadas em áreas de várzeas sobre a influência dos regimes de cheias e vazantes do rio Amazonas.
Cabe aqui uma explicação sobre a caracterização da paisagem da “várzea”: na região do Médio Rio Amazonas,
com relação à topografia da várzea, a terra é mais alta ao longo do rio Amazonas e paranás, ou seja, na área de
“restinga”, que fica descoberta boa parte do ano, e onde há principalmente criação de animais de pequeno
porte e plantações de cultura de ciclo curto, como a melancia, milho, feijão, ou até mesmo moradias
permanentes, construídas sobre palafitas. Trata-se de uma área aberta, sem controle de comunidades, onde se
pratica a pesca, principalmente no verão amazônico. Após essa área, a terra diminui de altura, lentamente, na
direção do interior da várzea, formando lagos interligados por canais. A vegetação reflete essa variação
topográfica, com florestas ocupando as restingas, e campos naturais alagáveis (onde se desenvolve a criação
de animais de grande porte), numa área entre os lagos permanentes (onde ocorre principalmente a pesca
comunitária) e a restinga (VIEIRA, 1992 apud BENATTI et al., 2005; PROVÁRZEA, 2005).
Complementando, MEIRELLES FILHO (2004) coloca que as várzeas, formadas em áreas planas, podem, ainda,
ser divididas em altas e baixas. Na “várzea alta”, a água permanece por menos tempo, sendo inundável em
parte e, parcialmente, nas maiores cheias, e a vegetação tem condições de se desenvolver no seco, ganhando
altura maior. Em geral, há maior quantidade de palmeiras, se comparada à floresta de terra firme, como o buriti
e o açaí-de-touceira, tolerantes às enchentes. As áreas de várzeas situadas nos furos e canais que dão acesso
aos lagos Juruti Velho, em Juruti, e Zé Açu, em Parintins, ilustram bem esse tipo de várzea.
Na “várzea baixa”, a vegetação fica mais tempo embaixo d’água, pois é inundada durante parte do ano, e é
maior a presença de campos e vegetação arbustiva. Sua fertilidade, com a cheia sazonal e a grande
disponibilidade de pesca e caça, explica a grande concentração humana junto às margens do rio Amazonas.
São exemplos, as áreas de várzeas situadas ao longo da margem direita do rio Amazonas, nos municípios de
Óbidos e Juruti, por onde deve passar à futura LT.
Vale esclarecer também que há três tipos de águas na Bacia Amazônica, cuja coloração varia conforme a idade
geológica da calha do rio e a cobertura vegetal por onde passa. As de formações geológicas mais recentes,
como os Andes, são “brancas ou claras” (barrentas); as que vêm de formações mais antigas podem ser “escuras”
ou “verde-azuladas”. Os rios de águas escuras nascem no Planalto das Guianas – em zonas onde há pouca
erosão e pouca matéria orgânica a transportar fluvialmente – e correm de norte a sul. Suas margens são
imprecisas e costumam inundar florestas, conhecidas como “matas de igapó” (MEIRELLES FILHO, 2004;
MORAN, 1990).
6.4.3.2.4 Procedimentos para travessia sobre águas navegáveis
Como haverá travessia de corpos hídricos com significativa atividade de navegação, como é o caso do rio
Amazonas no trecho entre o km 44,4 e o km 46,6 da futura LT, cumpre destacar que devem ser atendidas as
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prescrições definidas pelos órgãos competentes bem como as determinações técnicas quanto aos requisitos
de segurança.
Nesse sentido, deverão ser observados alguns trâmites relativos as normas e procedimentos para solicitação e
execução de travessia sobre águas navegáveis, sendo elaborado um projeto com os seguintes dados:
x

A boca (maior largura da embarcação) e a altura (entre o ponto mais alto da embarcação sua linha de
flutuação, considerada com seu calado mínimo) das embarcações de maior porte que trafegam no
local; e

x

Considerar os níveis das mais altas águas, quando conhecidos, ou os níveis correspondentes aos das
enchentes históricas dos últimos 10 (dez) anos. Esse cálculo deverá ser baseado em dados transpostos
de séries hidrológicas existentes para o local ou de postos hidrométricos vizinhos.

Cumpre informar, conforme NBR 5422, que as alturas básicas para travessia sobre águas são:
x

Águas navegáveis: H + 2,0 m; onde: H = corresponde a altura, em metros, do maior mastro e deve ser
fixado pela autoridade responsável pela navegação na via considerada, levando-se em conta o nível
máximo de cheia ocorrido nos últimos 10 (dez) anos; e

x

Águas não navegáveis 6,0 m.

Destaca-se para qualquer travessia sobre águas, o projeto deverá deixar o condutor sempre na maior altura
possível, independente de ser navegável ou não.
Deverá ainda ser formalizado o pedido para execução da travessia junto à Capitania dos Portos ou Agência
com jurisdição sobre o local de sua construção, apresentado minimamente as seguintes informações:
x

Município e trecho ao qual pertence o local da travessia;

x

Altura do condutor em relação ao nível da água;

x

Estrutura de sustentação da travessia (tipo e características técnicas);

x

Tipo do condutor e a carga de ruptura;

x

Coordenadas (longitude e latitude) das estruturas do vão da travessia;

x

Cota obtida sob o ponto mais crítico da travessia em relação a superfície d'água, para o vão total;

x

Profundidade máxima do rio no local da travessia;

x

Verificação da existência ou não de embarcação com mastro;
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x

Tipo, quantidade e diâmetro do sinalizador de advertência instalados no vão (se preciso); e

x

Tipo e quantidade do sinalizador noturno instalados nas estruturas (se preciso).

6.4.3.3

Principais Usos do Solo

Neste item são apresentadas as principais classes de usos da faixa de servidão da LT, bem como é caracterizada
a estrutura fundiária das comunidades da ADA e os principais usos e ocupações do solo das mesmas,
apresentados por quilometragem, de acordo com as características particulares de cada trecho, de forma a
retratar as interações/restrições que o empreendimento poderá acarretar para cada uma das diferentes
atividades econômicas encontradas ao longo da ADA, assim como o seu potencial de estimular o surgimento
de outras atividades econômicas.
A construção do item foi baseada na adaptação e atualização do mapeamento de vegetação da Amazônia
Legal (IBGE, 2008) e pelas informações coletadas durante o trabalho de campo - por observação direta das
áreas e mediante aplicação de entrevistas com gestores e representantes das Prefeituras e demais órgãos
públicos locais, bem como com lideranças comunitárias e de associações e organizações sociais. Vale esclarecer
que os dados que compõem este tópico também constam de forma mais dispersa nos demais itens deste
diagnóstico, entretanto, com o intuído de facilitar a análise referente ao uso do solo, as informações foram
copiladas para este tópico.
Com relação ao uso, ocupação e cobertura vegetal do solo ao longo da faixa de servidão da LT 230 kV
Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas, nota-se uma predominância de áreas com vegetação nativa,
sobretudo, Floresta Ombrofila Densa Terras Baixas, apesar de também ter sido identificada uma pequena
parte do território da faixa de servidão que já apresenta áreas degradadas. Outras classes de vegetação
identificadas na área de servidão foram: Formações Pioneiras com Influência Fluvial e/ou Lacustre, Floresta
Ombrofila Densa Aluvial e Floresta Ombrofila Aberta Terras Baixas. Também são significativas as áreas de
pastagens, dado a relevância da atividade pecuária, especialmente, nos municípios de Parintins e Óbidos.
O empreendimento, devido a sua extensão – embora em estreita área territorial associada a faixa de servidão
de 40 m – deverá atravessar ou se aproximar de diversas localidades e regiões com características diversas entre
si. Para uma compreensão melhor das especificidades locais, dividiu-se a caracterização das comunidades e
localidades identificadas no entorno da ADA em “intervalos de análise”, tomando-se como critério para essa
divisão o uso e a ocupação do solo e a estruturação fundiária da área estudada, bem como mudanças na
paisagem natural que se materializem em barreiras entre as diversas ocupações existentes ao longo do traçado.
Vale lembrar que considera-se como ADA do Meio Socioeconômico a faixa de servidão e demais áreas
possivelmente utilizadas para a implantação do empreendimento.
6.4.3.3.1 Intervalo 1
O intervalo 1 (km 0 – Área de Ampliação da Subestação (SE) Oriximiná ao km 44,5 da futura LT – margem
esquerda do rio Amazonas) é composto, predominantemente, por médias e grandes fazendas localizadas nas
áreas rurais dos municípios de Oriximiná e Óbidos. Neste intervalo a paisagem divide-se entre áreas de
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Capoeira, Floresta Ombrófila Densa localizados em terra firme e áreas de pastagens (Figura 111), cujo uso é
destinado à criação de gado de corte, com rebanho bovino variando entre 400 e 1.500 animais (Figura 112).
Nota-se também a presença de algumas lavouras, hortas e criações de animais para consumo doméstico e,
também, de casas ou construções próximas ao traçado da futura LT nas áreas das fazendas.
A exceção, ocorre no trecho entre o km 37,4 e o km 44,0, lotes produtivos da população residente nas
comunidades situadas nos lagos Arapucu e Sucuriju. Esses lotes são destinados à prática da agricultura familiar
e à pecuária de pequeno porte, predominando fragmentos de matas mais preservadas. Nesse intervalo a futura
LT irá atravessar lotes que integram as áreas dos assentamentos Repartimento e Curumu II.

Figura 111 – Área de pastagem, na Fazenda Anandaí, em
Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 112 – Comitiva de gado na PA-254, em Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

À guisa de informação, “capoeira” é uma área desmatada que se encontra em processo de regeneração natural,
caracterizando-se, segundo HARALD SIOLI (apud MEIRELLES FILHO, 2004), como uma mata secundária. Com
relação às “matas de terra firme”, trata-se de florestas que não estão sujeitas à inundação sazonal do rio
Amazonas e seus afluentes (MEIRELLES FILHO, 2004).
É importante ressaltar que, de forma geral, as propriedades do intervalo 1 são prósperas financeiramente, fruto
da renda obtida da criação de gado para corte, cuja carne é vendida, em parte, para os matadouros municipais
e açougues nas cidades de Oriximiná e Óbidos, ou para comerciantes de carne de Manaus, Santarém e Belém.
A maioria dos proprietários dessas fazendas reside nas cidades de Oriximiná, Manaus ou Belém. No entanto,
não se pode deixar de citar a presença de pequenos sítios, que geram pouca ou nenhuma renda aos seus
proprietários, servindo apenas com roçados (pequenas lavouras) onde majoritariamente é cultivada a
mandioca para a produção da farinha e seus derivados (Figura 113), e a criação de algumas galinhas, além do
extrativismo vegetal (extração de madeira e de recursos não madeireiros – principalmente açaí, castanhas e
óleos vegetais –, algumas vezes como atividades de subsistência) - atividades que servem, basicamente, para
subsidiar as demandas próprias dessas famílias.
A pesca artesanal é praticada em igarapés ou lagos próximos, a exemplo do Curumu, Arapucu e Sucuriju
(Figura 114) – todos localizados no município de Óbidos.
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Figura 113 – Casa de farinha, em sítio localizado na área
rural de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 114 – Lago Curumu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Cumpre, por fim, frisar que neste trecho foi identificado paralelismo e um cruzamento da futura LT com outra
LT já implantada, sendo esta a LT 500kV Jurupari – Oriximiná, ao longo de um trajeto com aproximadamente
14 km de extensão, com início na km 0 (Área de Ampliação da SE Oriximiná), conforme ilustra a Figura 115.

Figura 115 - Trecho com paralelismo entre a LT 500kV Jurupari – Oriximiná e a futura LT 230kV Oriximiná – Juruti –
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.
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Neste trecho de paralelismo o traçado da LT deverá cruzar as rodovias PA-254 e PA-257, além de estradas
vicinais (também chamadas regionalmente de “ramais”), o rio Amazonas, os lagos Juruti Velho e Zé Açu, os
paranás do Ramos e Parananema, e vários igarapés.
Nestas áreas, considerando a faixa de servidão LT 230 Kv Oriximiná-Juruti-Parintins (40m), as classes de uso do
solo com maior predominância são a pastagem e Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas.
6.4.3.3.2 Intervalo 2
O intervalo 2 (km 44,6 – margem direita do rio Amazonas – ao km 104,1 da futura LT) compreende as
comunidades ribeirinhas (Figura 116) situadas nas áreas de várzea do rio Amazonas, nas áreas rurais dos
municípios de Óbidos e Juruti. Margeando o lado direito do rio Amazonas e seus igarapés contribuintes,
encontram-se pequenos sítios, que pertencem às áreas comunitárias, com seus núcleos mais adensados e
algumas fazendas de médio e grande porte, cujos proprietários, em sua maioria, são os mesmos que possuem
as fazendas da terra firme em Oriximiná e Óbidos.
Quando se inicia o período de vazante dos rios (seca amazônica), o gado bovino é transportado em balsas para
as fazendas (Figura 117) e propriedades localizadas nas áreas de várzea, onde se forma um excelente pasto
natural. No período das chuvas, ao contrário, o gado é deslocado para a terra firme. Esses fazendeiros se
constituem, portanto, em grandes pecuaristas da região do Baixo Amazonas, com criações de gado superiores
a 1.000 animais.
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Figura 116 – Comunidade São Lázaro, na área de várzea,
em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 117 – Fazenda de gado, na várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 118 – hortaliças, em jirau, em sítio localizado na
várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 119 – Plantação de melancia, na comunidade
Muratubinha, na várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Foi observada, nas comunidades identificadas nesse trecho, maior vulnerabilidade em relação aos outros
intervalos de análise, em função das constantes e prolongadas cheias que castigaram a região nos últimos anos.
Tal fato impediu, principalmente, a continuação do cultivo do cacau e da mandioca, assim como de outras
culturas, capazes de gerar renda e melhorar a qualidade de vida das famílias residentes nessas comunidades.
Restritos ao plantio durante o período de seca (4 a 5 meses por ano), são cultivadas pelas populações
ribeirinhas hortaliças (Figura 118), legumes e frutas – como o melão e a melancia (Figura 119), cuja produção
excedente é vendida nas cidades de Óbidos e Juruti. Além disso, destacam-se a pesca (extrativismo animal)
como atividade de subsistência. Em suma, o uso do solo neste intervalo é, em maior parte, dividido entre áreas
de pastagem, roças e a floresta nativa. Os lotes dessas comunidades integram as áreas dos seguintes
assentamentos rurais: PAE Costa Fronteira, PAE Cacoal Grande, PAE Paraná Dona Rosa e PAE Salé.
6.4.3.3.3 Intervalo 3
O intervalo 3 (km 104,2 ao km 145,5 da futura LT) é composto pelas comunidades e propriedades rurais
situadas no entorno do lago Curumucuri – de água escura – e nas áreas de terra firme ou de planalto, como
dizem na região, todas inseridas no território municipal de Juruti. Nesse trecho, predominam os cultivos de
roça, ou seja, a agricultura de subsistência. Os moradores residem nas áreas centrais das comunidades e
possuem lotes para produção às margens dos ramais que cruzam toda a região, composta por grandes
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fragmentos de floresta e pequenos igarapés. Esses terrenos têm entre 30 e 50 ha e fazem parte de um Projeto
Estadual de Assentamento Agroextrativista (PEAEX Curumucuri) do ITERPA e de dois Projetos de
Assentamento (PA Nova Esperança e PA Socó I) do INCRA.
Nas terras férteis os pequenos produtores plantam mandioca e frutas, como o mamão, maracujá, graviola,
laranja e abacaxi. A mandioca recebe ainda o processamento artesanal, sendo transformada em farinha nas
“casas de farinha” comunitárias (Figura 120) ou individuais.

Figura 120 – Casa de farinha, na comunidade Café Torrado,
na região de planalto, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 121 – Casa de farinha próxima ao traçado, no Ramal
do São Braz, na região de planalto, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 122 – Lago Juruti Velho, próximo à comunidade
Juruti Açu.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 123 – Lago Juruti Velho, em frente à comunidade
Monte Sinai.
Fonte: Ambientare, 2014.

O excedente dessas atividades é vendido nas Feiras Livres e no Mercado Municipal em Juruti. Importante
ressaltar que o traçado da futura LT passará próximo de algumas casas de farinhas (Figura 121), as quais,
ressalta-se, estão fora da faixa de servidão da LT.
6.4.3.3.4 Intervalo 4
No intervalo 4 (km 145,6 ao km 172,6 – na divisa municipal com Parintins), a LT irá atravessar a área do Projeto
de Assentamento Agroextrativista (PAE) Juruti Velho, composto por várias comunidades situadas na região
do lago Juruti Velho, também denominado como Igarapé Juruti Grande, (Figura 122 e Figura 123) – de água
escura situado no território municipal de Juruti.
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O principal uso do solo na região do lago Juruti Velho é a agricultura (pequenas roças individuais de
subsistência), principalmente a roça de mandioca, tendo na produção excedente de farinha a principal fonte
de renda dos agricultores familiares, que a vendem nas feirinhas de Juruti ou Parintins, ou então, na maioria
das vezes, para os “farinheiros”, que aguardam no próprio porto das cidades de Juruti e Parintins as
embarcações vindas das comunidades.
O extrativismo vegetal, principalmente do açaí, complementa a renda familiar. É comum, também, o plantio
de algumas frutas, como a banana, laranja, milho, arroz, pimenta, abóbora, cana-de-açúcar e feijão, porém
somente para autoconsumo.
A pesca já representou umas das principais atividades econômicas dos ribeirinhos, mas, nos últimos anos, a
pesca predatória praticada, principalmente, por grandes barcos de outras localidades (conhecidos como
“geleiras”), pesca essa profissional, reduziu significativamente o número de exemplares e espécies de peixes, o
que vem prejudicando a subsistência das populações ribeirinhas.
6.4.3.3.5 Intervalo 5
O intervalo 5 (km 172,6 ao km 204,6) compreende as comunidades rurais situadas na área de planalto (terra
firme) e no entorno dos lagos da Valéria, Murituba e Laguinho, na área do PA da Vila Amazônia, pertencente
ao município de Parintins.
Nesse trecho predominam áreas de pastagem intercaladas por fragmentos de mata (Figura 124). Também são
observados os cultivos de roça (agricultura de subsistência) e as atividades extrativistas (madeira e açaí). Em
geral, os lotes produtivos encontram-se ao longo da estrada que liga a sede da Vila Amazônia às comunidades
rurais que compõem a gleba da Vila Amazônia. O excedente produtivo dessas atividades é vendido no
Mercado Municipal e nas feiras livres de Parintins.
É importante destacar que, nessa região, não ocorre o deslocamento do gado para as áreas de várzea na época
da seca dos rios e igarapés. Ele fica permanentemente nas pastagens dessas fazendas e sítios, localizados em
terra firme.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 219

Figura 124 – Áreas de pastagem, no PA Vila Amazônia, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 125 – Fazenda na várzea do Paraná do Ramos, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 126 – Sítios no Ramal dos Reis, na comunidade
Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 127 – Conjunto Residencial Vila Cristina, na
comunidade Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

As comunidades situadas na região do lago Zé Açu e as fazendas de gado dos paranás do Ramos e Parananema
integram o intervalo 6 (km 204,6 ao km 225,3 – margem direita do paraná Parananema) de análise. Muitas
comunidades situam-se no entorno dos lagos Máximo, Zé Miri e Zé Açu – de água escura, possuindo as
mesmas características em termos de uso do solo que as já observadas, em relação as outras comunidades de
lago descritas anteriormente, sendo estas: cultivo de pequenos roçados (sobretudo a mandioca) e
extrativismo vegetal e animal (pesca).
Em alguns igarapés contribuintes aos lagos, observa-se o domínio de Matas de Igapós e de Floresta Ombrófila
Densa em Terra Firme, intercalados por Capoeiras e Pastagens. Nas margens do Paraná do Ramos e entre os
lagos Buiuçu e Buiuçuzinho, predominam as fazendas de gado (Figura 125), cujos proprietários aproveitam as
pastagens naturais formadas nos períodos de seca; não tendo, portanto, população fixa, tampouco cultivos
permanentes, nesse trecho.
6.4.3.3.6 Intervalo 6
O último intervalo de análise, o intervalo 6 (km 204,6 – margem esquerda do paraná Parananema ao km 225,3
– área da SE Parintins) é composto por áreas de pastagem no entorno da área onde deverá ser instalada a
Subestação Parintins, ponto de chegada da futura LT, no município de Parintins.
Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 220

Trata-se da região conhecida como Macurany, composta majoritariamente por sítios de veraneio e lazer
(Figura 126) e novos conjuntos residenciais (Figura 127), que contam com total infraestrutura urbana, apesar
de estarem situados na periferia da cidade de Parintins. Trata-se de uma área de especulação imobiliária em
expansão (no caso dos novos conjuntos habitacionais) e adensamento (divisão dos lotes e construção de casas
nos sítios).
De forma geral, considerando toda a extensão da faixa de servidão da futura LT 230 Kv Oriximiná-JurutiParintins (40m), as classes de uso do solo com maior destaque são, respectivamente, as áreas de Floresta
Ombrófila Densa Terras Baixas, áreas de Pastagem, áreas degradadas e massa d’água.
6.4.3.4

Caracterização das Comunidades Identificadas na ADA

Nos itens apresentados a seguir, são descritas e caracterizadas as comunidades e localidades identificadas na
ADA do empreendimento, durante as pesquisas de campo, conforme demonstra o Quadro 14 e Figura 128.

Nº

Quadro 14. Comunidades, localidades e propriedades identificadas na ADA
Coordenadas Planas,
Projeção
UTM, Datum
Comunidade /
Nº de Edificações Km da
Sirgas2000
Localidade /
Zona
LT
e Benfeitorias(1)
Fuso 21M
Propriedade
E

Distância da LT
(km)

S

Município de Oriximiná/PA
1

Fazenda Bicolor

Rural

641.601

9.824.897

4

0

0,5

2

Fazenda Ananaí

Rural

645.252

9.824.841

2

2,9

0,5

Município de Óbidos/PA
3

Novo Horizonte / Traíra

Rural

653.339

9.820.210

22

12,2

0,8

4

Vila do Repartimento

Rural

654.797

9.818.287

34

14,1

1,0

5

Boa Esperança

Rural

653.218

9.817.030

20

15,3

0,6

6

Santa Luzia

Rural

661.018

9.815.255

0

17,1

7,0

7

Vila União do Curumu

Urbana

650.583

9.796.492

0

33,4

8,2

8

Fazenda Pedra Branca

Rural

656.906

9.802.225

4

30,7

0,1

9

CRQ Arapucu

Rural

658.523

9.793.086

100

40,3

0,2

10

Sucuriju

Rural

661.261

9.792.076

30

41,9

0,2

11

Fazenda/Porto Cantão

Rural

662.728

9.789.989

6

44,5

0,2

12

Trindade

Rural

663.439

9.786.755

70

47,0

2,0

13

Livramento

Rural

654.981

9.788.098

40

53,8

0,2

14

São Lázaro

Rural

650.476

9.785.459

48

59,0

0,1

15

Santa Cruz

Rural

647.603

9.782.812

30

62,9

0,1

16

CRQ Muratubinha

Rural

644.388

9.780.066

50

67,3

0,3

Município de Juruti/PA
17

Fartura

Rural

637.603

9.776.621

10

75,1

0,3

18

Irateua

Rural

634.523

9.775.714

50

78,2

0,1

19

Fazenda Abençoada

Rural

633.336

9.775.754

4

79,3

0,4
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Nº

Comunidade /
Localidade /
Propriedade

Zona

Coordenadas Planas,
Projeção UTM, Datum
Sirgas2000
Fuso 21M
E

S

Nº de Edificações
e Benfeitorias(1)

Km da
LT

Distância da LT
(km)

20

Conceição

Rural

629.552

9.773.590

35

83,7

0

21

Fazenda São Lourenço

Rural

624.065

9.772.800

4

89,3

0

22

Vera Cruz

Rural

620.303

9.772.214

29

93,1

0,3

23

São José do Recreio

Rural

615.180

9.771.471

42

98,3

0,7

24

Saraqui

Rural

613.005

9.770.206

19

100,7

0

25

Bom Jesus

Rural

610.535

9.770.102

17

101,0

1,9

26

Fazenda Progresso

Rural

610.674

9.767.043

4

104,7

0,1

27

Araçá Branco

Rural

612.131

9.766.636

80

104,8

1,0

28

São José

Rural

611.686

9.761.410

25

110,2

1,6

29

Santa Maria

Rural

610.136

9.761.944

0

113,8

2,9

30

Portugal

Rural

612.497

9.758.894

40

114,5

0,7

31

Santo Antônio

Rural

609.868

9.756.735

50

117,8

0,4

32

Bom Que Dói

Rural

607.975

9.755.296

38

120,3

0,3

33

Nova Esperança

Rural

609.590

9.751.830

0

120,3

3,5

34

São Paulo

Rural

609.880

9.751.554

0

120,3

3,9

35

Jararaca

Rural

604.573

9.753.015

30

124,3

0,4

36

São Pedro

Rural

603.786

9.751.331

40

125,8

1,2

37

Café Torrado

Rural

602.704

9.746.725

80

131,2

0,9

38

São Braz

Rural

594.893

9.743.524

35

139,7

0,2

39

Monte Sinai

Rural

592.827

9.733.311

-

145,8

7,8

40

Prudente

Rural

591.400

9.732.841

-

147

7,6

41

Surval

Rural

589.917

9.734.437

-

147,8

5,5

42

Monte Moriá

Rural

586.826

9.738.649

30

149

0,3

43

Maravilha

Rural

586.539

9.734.481

0

151,2

3,8

44

Juruti Açu

Rural

581.447

9.735.798

40

155,2

0,1

45

São Francisco de Assis do
Açaí

Rural

579.918

9.733.137

30

158,3

1,2

46

Vila Muirapinima

Rural

577.275

9.734.895

500

158,8

1,8

47

Santo Antônio

Rural

561.609

9.717.649

30

185,3

1,4

48

São José do Laguinho

Rural

560.247

9.715.009

30

188,7

0,3

Município de Parintins/AM
49

Santa Maria

Rural

561.177

9.721.431

20

181

1,9

50

Santa Rita de Cássia

Rural

561.891

9.726.060

60

176,2

2,3

51

Nsa. Sra. do Perpétuo
Socorro do Laguinho

Rural

558.427

9.713.122

40

190,9

0,7

52

Santo Antônio Nova
Olinda

Rural

554.183

9.710.631

30

196,5

0,3
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Nº

Comunidade /
Localidade /
Propriedade

Zona

Coordenadas Planas,
Projeção UTM, Datum
Sirgas2000
Fuso 21M
E

S

Nº de Edificações
e Benfeitorias(1)

Km da
LT

Distância da LT
(km)

53

Colônia Independência

Rural

553.081

9.710.095

22

197,5

0,4

54

Nsa. Sra. de Fátima do
Açaí

Rural

549.573

9.710.123

25

200,9

0,4

55

Vila Amazônia

Rural

538.769

9.711.013

-

208,7

6,6

56

Nsa. Sra. do Bom Socorro

Rural

541.452

9.704.338

200

210,7

0,5

57

Nsa. Sra. da Assunção do
Zé Miri

Rural

536.853

9.704.117

32

215,3

1,3

58

Nsa. Sra. do Rosário Lago
Máximo

Rural

534.075

9.700.430

50

217,8

2,2

59

Santa Luzia do Macurany

Urbana

528.846

9.704.790

140

225,3

0,6

60

Conjunto Residencial
Santa Luzia

Urbana

528.759

9.704.776

0

225,3

0,6

61

Conjunto Residencial Vila
Cristina

Urbana

529.367

9.704.896

620

225,3

0,6

62

Conjunto Residencial
Parintins

Urbana

529.950

9.705.370

890

225,3

1,3

Fonte: Ambientare, 2019.
Nota: (1) Estimativa, a partir de análise espacial no Google Earth.
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Figura 128 – Localização das comunidades, localidades e propriedades identificadas na ADA do empreendimento.
Fonte: Ambientare, 2019.

Inicialmente, é feita uma caracterização geral dos aspectos demográficos das comunidades identificadas na
ADA, apresentando a estimativa do contingente populacional, as tendências de crescimento populacional e
as expectativas da população em relação ao empreendimento em análise.
Em seguida, as comunidades são caracterizadas, por município de inserção, em relação a sua infraestrutura e
serviços públicos existentes, atividades de lazer, recreação e cultura, principais atividades econômicas,
organizações sociais e principais lideranças entrevistadas, sendo realizada, ao final do item, uma síntese sobre
todos os aspectos analisados.
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Também são apresentadas as interações/restrições que o empreendimento poderá acarretar para cada uma
das diferentes atividades econômicas encontradas ao longo da ADA, bem como o seu potencial de estimular
o surgimento de outras atividades econômicas.
Para isso, foram realizadas análises espaciais no Google Earth e confirmadas as informações em campo. As
fontes foram, basicamente, o trabalho de campo e as entrevistas com gestores e representantes das Prefeituras
e demais órgãos públicos locais, e com antigos moradores, lideranças comunitárias e de associações e
organizações sociais.
6.4.3.4.1 Aspectos Demográficos
A estimativa do contingente populacional, a situação de domicílio (urbano ou rural) e as análises de
tendências de crescimento populacional nos povoados, vilas, comunidades rurais, bairros e outras formas de
assentamento populacional, identificadas ao longo do traçado da LT e no entorno das Subestações (Oriximiná,
a ser ampliada, e Juruti e Parintins, a serem instaladas), e que possam, futuramente, serem conflitantes com as
restrições de uso da faixa de servidão e demais áreas utilizadas para a implantação do empreendimento em
análise, são apresentadas nos tópicos a seguir. As expectativas da população entrevistada durante a pesquisa
de campo em relação ao empreendimento também são apresentadas neste subitem.
Considerando o número de famílias de cada localidade e a média de moradores dos setores censitários onde
se inserem as comunidades da ADA (Censo Demográfico, 2010) foi possível estimar o quantitativo
populacional da ADA, sendo que ao todo, são 4.008 famílias residentes na ADA, o que corresponde a cerca de
19.830 habitantes. A Vila Muirapinima (3.315 habitantes), em Juruti, e o Conjunto Residencial Vila Cristina
(2.260 hab.) e a Vila União Carumu (1.907 hab.), em Óbidos, são os aglomerados humanos com maior
contingente populacional observados na ADA do empreendimento (Quadro 15). Convém registrar que os
dados acerca do número de famílias representam estimativas populacionais fornecidas pelas lideranças
comunitárias, agentes de saúde e população consultada, através das entrevistas e conversas informais
realizadas nas pesquisas de campo.
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PAE Paraná de Dona Rosa e entorno

PAE Cacoal Grande

PAE Costa Fronteira

Lagos de Óbidos

PA Curumu II

PA Repartimento

Fazendas no Entorno da Área de
Ampliação da SE Oriximiná

9

Fazenda / Porto Cantão

158
270
53
82
82
10
82
115

Santa Cruz
CRQ Muratubinha
Fartura
Irateua
Conceição
Fazenda São Lourenço
Vera Cruz
São José do Recreio

Estudo de Impacto Ambiental

279

194

Livramento
São Lázaro

333

Trindade

Margem direita do rio Amazonas

111

Sucurijú

734

113

Santa Luzia

CRQ Arapucu

42

Boa Esperança

1.907

200

Vila do Repartimento

Vila União Carumu

110

Traíra / Novo Horizonte

4

5

Fazenda Ananaí

Fazenda Pedra Branca

11*

Fazenda Bicolor

Margem esquerda do rio Amazonas

Quadro 15. Comunidades e localidades identificadas na ADA e população estimada
Região
Comunidade / Localidade
População Residente2

Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A.

Juruti/PA

Óbidos/PA

Óbidos/PA

Oriximiná/PA

Município / UF

24

17

2

17

17

11

60

35

62

43

75

2

25

174

420

1

30

10

45

26

1

1
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Lago Murituba e Região do Laguinho

PAE Juruti Velho

PEAEX Monte Sinai e Prudente

PA Socó I

PA Nova Esperança

PEAEX Curumucuri

PAE do Salé e entorno

Região

Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A.

Fronteira Juruti/PA e
Parintins/AM

Município / UF

97
134
161
215
204
208
453
271
73
266
167
174
625
305
234
3.315
131
191

Santo Antônio
Bom Que Dói
Nova Esperança
São Paulo
Jararaca
São Pedro
Café Torrado
São Braz
Monte Sinai
Prudente
Surval
Monte Moriá
Maravilha
Juruti Açu
São Francisco de Assis do Açaí
Vila Muirapinima
Santa Maria
Santo Antônio

Estudo de Impacto Ambiental

328

Santa Maria

195

Araçá Branco
97

5

Fazenda Progresso

Portugal

58

Bom Jesus

128

72

Saraqui

São José

População Residente2

Comunidade / Localidade

35

29

650

43

56

120

32

32

51

14

52

87

40

38

40

30

25

22

64

19

25

38

1

12

15
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Total

Macurany e entorno da SE Parintins

PA Vila Amazônia

Região

219
139
371
1.588
2.060
-

Nsa. Sra. da Assunção do Zé Miri
Nsa. Sra. do Rosário Lago Máximo
Santa Luzia do Macurany
Conjunto Residencial Vila Cristina 1
Conjunto Residencial Parintins

144

Colônia Independência

Santo Antônio do Brasil Roça

154

Santo Antônio Nova Olinda

1.071

173

Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro do
Laguinho

Nsa. Sra. do Bom Socorro

560

Santa Rita de Cássia da Valéria

144

207

São José do Laguinho

Nsa. Sra. de Fátima do Açaí

População Residente2

Comunidade / Localidade

-

500

400

75

28

45

206

30

30

32

36

87

38

Nº de Famílias3
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19.830
4.175
Fonte: Ambientare, 2019.
Notas: (-) ainda sem população residente, pois encontrava-se em fase de construção, na ocasião da pesquisa de campo. 1. Estimativa (Google Earth) / 2. Estimativa calculada a partir do Nº médio de
moradores por domicílio particular permanente por setor censitário (Censo Demográfico do IBGE, 2010) / * Informação coletada em campo / 3. Informação obtida em campo, nas entrevistas com as
lideranças, agentes de saúde e antigos moradores.
Obs: A maioria da população residente na ADA é fixa. Contudo, existe uma população flutuante, que migra junto com as comitivas de gado. No período de seca dos rios amazônicos (setembro a
novembro), os vaqueiros deslocam-se para a área de várzea (ao longo dos paranás do rio Amazonas), junto com suas famílias ou sozinhos (alguns familiares vão para as cidades, para casas de parentes).
Nas fazendas de terra firme, permanece somente um encarregado, que vive sozinho ou acompanhado de seus dependentes. No período das cheias (a partir de dezembro), quando o gado retorna para
as fazendas de terra firme, o contingente populacional torna-se maior, agregando-se os moradores fixos e flutuantes.

Parintins/AM

Município / UF

6.4.3.4.1.1

Tendências de Crescimento Populacional

A partir das campanhas de campo, onde foram entrevistados representantes do poder público dos quatro
municípios que integram a AE e as principais lideranças das comunidades e localidades situadas ao longo do
traçado da LT e seu entorno (ADA do empreendimento), foi possível identificar as tendências de crescimento
populacional nas comunidades e localidades rurais. Isso torna possível traçar um cenário da capacidade de
suporte e de desenvolvimento sustentável dessas áreas nas quais o empreendimento deverá ser implantado,
avaliando suas interferências na dinâmica populacional, capacidade de infraestrutura e desenvolvimento de
atividades econômicas que sejam compatíveis com o equilíbrio social e econômico das realidades das Áreas
de Estudo do empreendimento.
Na área rural dos municípios da AE, foi possível observar comunidades, onde a presença de idosos e crianças é
expressiva, resultado do processo migratório gradativo dos jovens em busca de melhores condições de vida
nos centros urbanos. O fluxo de pessoas mais jovens rumo às cidades é fruto da precariedade em que se
encontram as áreas rurais, sem condições de atender satisfatoriamente as necessidades de saúde, educação,
trabalho, moradia, saneamento básico, entre outros aspectos. A grande maioria dos migrantes não retorna
para a região de origem deixando os mais velhos sem assistência. Muitas vezes, as mulheres, mães, acabam se
tornando chefes de família.
Contudo, de acordo com FRAXE (2004), nem sempre ocorre o êxodo rural (migração campo-cidade),
acarretando na perda populacional efetiva das comunidades rurais. A migração intracomunidades também é
comum na região. Outra situação que costuma ocorrer é a constituição de novas comunidades, devido a
melhores condições de atendimento sociocomunitário, empenho da coordenação comunitária, apoio do
poder público, programas sociais ou projetos, entre outros fatores.
Em campo, observou-se que o crescimento demográfico também contribui para a multiplicação da
quantidade de comunidades. Os filhos, ao se casarem, deixam a casa paterna e constroem sua própria moradia.
Dependendo da área da comunidade, quando possível, nas terras familiares, desbravam a floresta e fazem uma
roça de subsistência. Formam assim uma nova célula doméstica e econômica. Se a comunidade se torna
demasiadamente extensa, um dos camponeses pode tomar a decisão de construir outra capela, que se
transforma no novo centro de convergência para os camponeses demasiadamente afastados (FRAXE, 2004).
E assim, surge um núcleo, e posteriormente, uma nova comunidade.
6.4.3.4.2 Expectativas da População em relação ao Empreendimento
As expectativas da população entrevistada durante as pesquisas de campos (2014/2019) em relação ao
empreendimento são apresentadas neste tópico.
A partir do discurso dos entrevistados foi possível constatar que a notícia da retomada do empreendimento
foi muito bem recebida pelos gestores públicos – Prefeitos e Secretários Municipais e Vereadores –,
representantes de organizações sociais, lideranças comunitárias, bem como pela população em geral,
incluindo moradores, proprietários e comerciantes.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 229

De modo geral, esse público nutre expectativas positivas relacionadas à geração de empregos –
principalmente para a população mais jovem – e à chegada de energia elétrica em algumas regiões que ainda
não contam com o fornecimento, ou até mesmo em relação à melhoria na qualidade do fornecimento nas
regiões já abastecidas. O futuro fornecimento do serviço pode possibilitar o desenvolvimento social e
econômico das comunidades rurais, que dependem da energia elétrica para o beneficiamento e
armazenamento de recursos pesqueiros e produtos florestais não madeireiros, extraídos das matas, entre
outros benefícios que podem contribuir para a melhoria na qualidade de vida dessas populações.
Apesar das sedes dos municípios da Área de Estudo possuírem o serviço de fornecimento de energia elétrica,
com a chegada da energia do “Linhão”, a expectativa é que se tenha acesso a energia de melhor qualidade, vez
que as cidades sofrem com constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, sendo que tal
vulnerabilidade, provoca efeitos desfavoráveis para o desenvolvimento local (aspectos técnicos, econômicos,
ambientais, sociais), sobretudo, nos setores econômicos dos municípios. Nesse sentido, a expectativa é que
com a maior oferta de energia elétrica de qualidade, sejam ampliadas as oportunidades econômicas nos
municípios, sobretudo nos setores de serviço e indústria, de modo a expandir o mercado de trabalho local.
Em Oriximiná/PA, os gestores públicos enfatizaram que o município possui mão de obra capacitada. Muitos
trabalhadores atuaram nas obras de outros empreendimentos similares na região e também na Mineração Rio
do Norte (MRN), instalada em Porto Trombetas. A Prefeitura Municipal demonstrou interesse em
intermediar as contratações através do Sistema Nacional de Emprego – SINE. Outras expectativas estão
relacionadas às compensações ambientais, seja na possibilidade de capacitações da mão de obra local, seja na
realização de parcerias com instituições atuantes no município, como a OSCIP Territórios Sustentáveis e a
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, para a realização de projetos e programas que já são
desenvolvidos ou planejados localmente. Há iniciativas voltadas para o melhoramento genético da pecuária
leiteira bovina, para a criação de peixes (em tanques de piscicultura) e para a melhoria das atividades
desenvolvidas pela agricultura familiar, sobretudo a produção de farinha de mandioca. Essas ações poderiam
ser direcionadas para as comunidades de planalto (ou de terra-firme), onde está localizada a SE Oriximiná (que
será objeto de ampliação), e onde poderiam ser desenvolvidas essas parcerias, contando com a chancela da
Prefeitura Municipal de Oriximiná.
Em Óbidos, os gestores municipais também destacaram a potencialidade local em termos de mão de obra
capacitada para atender às obras desse novo empreendimento. Há pessoal que trabalhou no “Linhão de
Tucuruí” e na MRN. Muito embora haja potencial de mão de obra local, o Prefeito de Óbidos, destacou a
vocação agropecuária do município e afirmou que seriam importantes contrapartidas/compensações os
investimentos e parcerias realizados através de cursos voltados à especialização e ao apoio técnico da
população local. Citou casos bem-sucedidos de utilização de tecnologias sociais, realizados em comunidades
ribeirinhas de Santarém/PA, como possibilidades de investimentos/compensações socioambientais. A
instalação de painéis solares em escolas ribeirinhas, por exemplo, ajudaria a resolver muitos problemas das
populações rurais que vivem isoladas no “beiradão” do rio Amazonas, sem o fornecimento perene de energia
elétrica, o que acaba prejudicando muito o funcionamento de escolas, impossibilita a instalação de unidades
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de saúde rurais e de pequenas unidades de beneficiamento de polpa de fruta, ou armazenamento de pescado,
entre outras iniciativas capazes de melhorar a vida do homem no campo.
Outro assunto que foi recorrente nas falas dos gestores públicos e da população rural de Óbidos foi a “ponte
do Bolsonaro”. Mencionaram também outros projetos que há décadas estavam engavetados e agora entraram
na pauta do Governo Federal, como a estrada que ligará Santarém ao Suriname, passando por Óbidos, através
da futura ponte sobre o rio Amazonas, a hidrelétrica de Cachoeira Porteira, no Alto Rio Trombetas, e a
interligação do Estado de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional, através da implantação do “Linhão de Manaus
a Boa Vista”. Dessa forma, há preocupações relacionadas a cumulatividade e sinergismo que podem haver
entre os empreendimentos. Há muitos comentários, rumores e preocupações que vão desde a “boca do povo”
(ribeirinhos entrevistados no “beiradão” do rio Amazonas, no território municipal de Óbidos) até os gestores
públicos. Durante as entrevistas, também houve muita preocupação sobre o traçado da futura LT que estaria
previsto de passar “sobre a Serra da Escama”, gerando muita preocupação com o patrimônio histórico e
cultural existente nessa serra.
No município de Juruti, grande parte dos gestores públicos recebem muito bem a notícia. Uma minoria
formada por parlamentares (vereadores) questionou se o projeto também atenderia as áreas rurais, através da
distribuição pelo Programa Luz Para Todos. Enfatizaram que os movimentos sociais de Juruti são muito fortes
e atuantes em suas demandas, a principal delas o fornecimento de energia elétrica para as comunidades rurais.
Mencionaram um acordo celebrado entre o antigo empreendedor, a Abengoa, e algumas associações
comunitárias, entre elas a Associação das Comunidades da Região do Lago Juruti Velho – ACORJUVE, a
Associação dos Produtores Rurais Assentados no Socó I – APRAS, a Associação das Comunidades da Região
do Planalto Mamuru – ACRPM e a Associação Comunitária das Comunidades da Gleba Curumucuri –
ACOGLEC. Sem dúvidas, este assunto será pauta das discussões na ocasião da realização das Audiências
Públicas. Os entrevistados também afirmaram que há demandas por vagas de trabalho, pois há oferta de mão
de obra capacitada em Juruti, em função da presença da mineradora ALCOA, e por cursos e capacitações de
mão de obra local. Quanto a possíveis compensações, foram mencionadas as possibilidades de parcerias em
projetos e programas sociais voltados à geração de renda das populações rurais, em estado de maior
vulnerabilidade social. Nesse sentido, o Instituto Juruti Sustentável (IJUS) ofereceu apoio na realização de
cursos de capacitação e/ou no processo de mobilização da sociedade civil organizada.
Em Parintins, a receptividade dos gestores públicos foi enorme. A notícia da retomada do empreendimento
causou grande impacto. A população vive a expectativa da chegada da energia elétrica proveniente de Tucuruí
há muitos anos, desde as promessas de governo de FHC e Lula. Em função de Parintins não possuir grandes
indústrias ou mineradoras, não existe grande oferta de mão de obra capacitada para obras relacionadas a
empreendimentos elétricos. Contudo, os gestores acreditam que o efeito dinamizador que o
empreendimento proporcionará na economia municipal será capaz de alavancar não só o desenvolvimento
da cidade, como também das comunidades rurais (em um segundo momento). As maiores preocupações em
Parintins estão relacionadas à chegada da LT na área onde será implantada a futura SE Parintins. Trata-se de
uma área sensível em termos arqueológicos e ambientais. De acordo com os gestores públicos e a população
de Santa Luzia do Macurany, há sítios arqueológicos antropogênicos (de Terra Preta), ninhais de aves raras da
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Amazônia e locais de desova (praias no lago Parananema) de tartarugas (tracajás e pitiús). Além disso, trata-se
de área de expansão urbana da cidade, com crescimento acelerado e, em parte, desordenado.
Outra preocupação da população dos municípios da AE, é que a implantação do empreendimento provoque
a chegada de trabalhadores de outras regiões, que poderá gerar aumento na vulnerabilidade social, em função
do convívio comunitário com pessoas estranhas, que podem gerar incômodos ao cotidiano das populações
locais, associados a casos de gravidez precoce e indesejada, consumo de álcool e drogas, entre outras mazelas
sociais.
No que tange a percepção dos moradores da ADA, fica evidente que a ausência de uma fonte energética firme,
perene, confiável, faz com que as atividades econômicas sejam limitadas e basicamente de subsistência das
famílias de agricultores, pescadores e extrativistas, incapazes de gerar excedentes maiores, e assim, gerar renda
para melhorar sua qualidade de vida na área rural. Dessa forma, é grande a expectativa para que as deficiências
energéticas dos municípios sejam sanadas.
Alguns moradores se emocionam com a possibilidade de assistir televisão, usufruir do direito de comprar uma
geladeira, ou um freezer, e beber uma água gelada, evitando o deslocamento de barco até as cidades mais
próximas em busca de gelo. Outros possuem esses equipamentos, mas os pequenos geradores de luz (movidos
a óleo diesel) que atendem às necessidades dos comunitários não suportam a demanda energética. Em suma,
apropriando-se da fala de um dos entrevistados, “não há como vender e/ou conservar os produtos”. Alguns
comunitários reclamaram que não têm condições de montar um açougue, fábrica de gelo ou movelaria de
toras, casas de farinhas mecanizadas, por exemplo.
O Quadro 16 apresenta uma síntese das falas dos moradores quando questionados sobre suas expectativas
em relação ao empreendimento.
Localidade

Quadro 16 – Expectativa em relação ao empreendimento da população residente na ADA
Expectativas gerais em relação ao empreendimento

Fazenda Bicolor
Fazenda Ananaí

Acreditam que “seja um progresso, porque quanto mais homens, mais empregos, maior a circulação de
dinheiro na cidade”. “Deverá beneficiar os moradores em muitas coisas, principalmente a energia”.

Novo Horizonte /
Traíra

Creem que “quanto mais melhorias vierem para a região, melhor para gente. A chegada de energia pode
melhorar muito” a situação local.

Vila do Repartimento

“Tomara que melhore essa energia. E tem que ser barato!”. Diante de tal expectativa, relacionada à energia
demandada localmente, foi esclarecida a finalidade do empreendimento em análise, a fim de diminuir as
expectativas geradas a partir de seu planejamento, implantação e operação.

Boa Esperança

“Até que seria bom endireitar a estrada (Ramal das Varas) e a PA-254; poderiam picarrar a estrada, pois os
areais são muito grandes e no inverno (período chuvoso) a estrada fica péssima para carros pequenos”.
Ainda segundo o morador entrevistado, o sinal da operadora de celular (Vivo) era muito bom na região.
No entanto, desde setembro de 2014 o sinal “sumiu”. “Alguns dizem que é por conta da rede de energia do
Linhão de Tucuruí”.

Santa Luzia

Nutrem expectativas quanto a “chance de geração de empregos, com carteira assinada”.
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Localidade

Expectativas gerais em relação ao empreendimento

Vila União do
Carumu

“A energia pode ocasionar melhorias. Com a chegada da energia, tudo vai melhorar. Lazer, vida familiar,
alimentação. Tudo se encaixa! Falta de energia, falta de água!”. A liderança entrevistada demonstrou muita
preocupação com os outros moradores, que vivem no outro lado do lago Curumú, que dependem da
água do lago (para o consumo) e quando esta seca tem que fazer cacimbas para captar água. Além do fato
desses moradores não possuírem o fornecimento de energia elétrica.

CRQ Arapucu

As expectativas giram em torno da chegada de energia elétrica de “maior qualidade”. A comunidade é
abastecida através do Programa de Eletrificação Rural “Luz Para Todos”, no entanto, assim como as demais
áreas rurais beneficiadas e a cidade de Óbidos, sofre com constantes “apagões” na rede elétrica, cuja fonte
é a Usina Termelétrica instalada na cidade. Outras expectativas da população quilombola são geradas em
função da possibilidade de abertura de empresas e, consequentemente, a geração/oferta de empregos e
oportunidades de trabalho, principalmente para a população mais jovem. De acordo com as lideranças
locais entrevistadas durante a pesquisa de campo, muitos jovens dessa comunidade e da região como um
todo migram para Manaus, principalmente, em busca de emprego. Todavia, é comum esses jovens
regressarem sem conseguir oportunidades, devido à falta de qualificação e capacitação profissional.

Sucurijú

A população vai sair ganhando, pois, a energia falta três ou quatro vezes por dia”. Também destacou que
“em Óbidos, não há oferta de empregos”. Importante serão as ações de comunicação social para esclarecer
as dúvidas a respeito do empreendimento.

Trindade

“Já faz tempo a notícia da chegada da energia para as comunidades está circulando”

São Lázaro

“Acha muito bom! Pode beneficiar todas as famílias. Todos precisam de energia. Hoje não há condições de
ter geladeira, freezer. Com a energia não precisaria ir até a cidade para comprar o gelo”

Santa Cruz

“É uma coisa boa! Seria bom se viesse para nós a energia e pudéssemos comprar uma geladeira, ter uma
água gelada”.

CRQ Muratubinha

Demandam a energia para a instalação de pequenas serrarias, onde poderia ser beneficiada a madeira
extraída das matas da região, utilizada na construção de casas e de cercas; também poderiam ser
instaladas pequenas fábricas de gelo, para armazenamento do pescado, principalmente, principal fonte de
renda da população, quando há excedente produtivo. Também nutrem expectativas de possa haver
algum tipo de apoio para a reforma do barracão comunitário e da igreja

Irateua

Nutrem expectativas muito boas em relação ao empreendimento. Informaram que possuem parentes
residindo no entorno do lago Curumucuri e do igarapé Açu, e que tem um “linhão” passando por lá. Por
isso, “recebem uma taxa de energia”.

Araça Branco

Os moradores se mostram preocupação com as indenizações da LT, pois alegam que estas iriam para o
presidente da associação, ao invés de ser repartido aos diretamente afetados, àqueles que terão suas terras
atravessadas pelo empreendimento. “A negociação deverá ser diretamente com o proprietário.”

Santa Maria (Lago
Curumucuri)

Afirma que tem dúvidas sobre que benefícios que o empreendimento poderá trazer à população? Diz que
normalmente as oportunidades para fazer parte desse trabalho acontece para a população que reside na
cidade e não há emprego para quem trabalha no campo.

São Paulo

“Pode melhorar a estrutura, o abastecimento das famílias. Poderão montar uma despolpadora de frutas
para comercializar a produção”.

Café Torrado

Nutrem muitas expectativas relacionadas ao empreendimento, na “esperança de melhorar de vida”.

São Braz

“Vai trazer muitos benefícios. A chegada da energia vai mudar muita coisa! As pessoas para tomar uma
água gelada têm que comprar gelo. Muitos têm geladeira, freezer, mas o gerador não suporta! Não há
como vender e conservar os produtos”.

Maravilha

“Seria bom que viesse essa energia para cá. Para melhorar muito a vida dos comunitários. Não há açougue,
não há fábrica de gelo, movelaria de toras de madeira etc. A compra desses produtos é realizada em
Juruti.”
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Localidade

Expectativas gerais em relação ao empreendimento

Esclarece que há dúvidas em relação à construção de fato. Há vários anos perguntam sobre isso: “se esse
Linhão vai sair mesmo?” Cita como aspectos positivos a geração de emprego e renda; desenvolvimento da
Santo Antônio
localidade; elevação da qualidade de vida da população e diz que não vê aspectos negativos, porém
(Região de Marituba)
mostra preocupação em relação a eventual possibilidade de desapropriação, mas afirma que foi
informado (na época do outro empreendedor, a Abengoa) que não haveriam desapropriações.

Santa Rita de Cássia

Acreditam que “tem que chegar para os agricultores o mais rápido possível, substituindo a energia muito
precária da UTE da Amazonas Energia [localizada na Vila Amazônia]. Haveria possibilidade de se
implantar algumas empresas (de farinha, movelaria) para melhorar a vida das pessoas. Do jeito que está é
mais fácil perder os equipamentos. Vai embora o Luz Para Todos e fica o Luz Para Ninguém”

“Há coisas boas e ruins que irão acontecer. Mas, no geral, será bom”. Demonstra preocupação com a perda
do “seguro”, no caso de uma eventual contratação parra as obras, em carteira de trabalho. E também com
o risco de acidentes por atropelamento na estrada, em função do aumento da circulação de veículos
durante as obras da LT. Os aspectos que considera mais positivos são: geração de emprego e renda;
Nsa. Sra. de Fátima do
desenvolvimento da localidade; e elevação da qualidade de vida da população. Afirma que o
Açaí
empreendimento poderá contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, pois “a maioria
dos moradores pode ser beneficiada pela geração de renda. Poderão vender alguma coisa devido ao
aumento de gente circulando na região, na estrada.”
Santo Antônio Nova
Olinda

A expectativa das lideranças em relação ao empreendimento é de “abrir indústrias em Parintins, para
expandir o mercado de trabalho. Os jovens que se formam nas escolas polo (tecnológica e agrícola) da
região vão para a cidade em busca de oportunidades, seja em Parintins ou até em Manaus”.

Vila Amazônia

O empreendimento poderá contribuir “através da geração de empregos, da possibilidade de capacitação
de mão de obra local, da melhoria das estradas e ramais, que são um entrave ao desenvolvimento local,
bem como a deficiência na infraestrutura. Os poços artesianos secam no verão. Demandam projetos para
construção e recuperação. Há potencial turístico – igarapés, rios, lagos, praias, serras, mirantes são
atrativos potenciais – se houvesse capacitação, para geração de renda.
Cita como aspectos positivos a geração de emprego e renda; desenvolvimento da localidade; elevação da
qualidade de vida da população e, como aspectos negativos o crescimento da imigração; aumento da
pressão sobre os recursos ambientais.
No entanto, tem a compreensão que se trata de uma linha de transmissão de energia: “O povo não se
beneficiará de imediato dessa energia, pois não haverá distribuição local. Há muitos moradores
experientes, porém não possuem cursos ou certificados de capacitação/formação.” Afirma ainda que “se
houvesse uma compensação social, com o asfaltamento dos 60 km de estrada até a comunidade Santa
Rita de Cássia da Valéria, e dos 40 km até a comunidade Tracajá – estradas e ramais muito precários –
estimularia a fixação do homem no campo!”

Nsa. Sra. do Bom
Socorro

Os moradores ficaram muito felizes e otimistas com a notícia. Foram renovadas as esperanças a respeito
do empreendedorismo, do turismo, da geração de empregos etc.
O empreendimento poderá contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, uma vez que
“há grande expectativa com a chegada da energia na região, em função da política “nova”, com o novo
governador eleito no Estado do Amazonas”. Destacam os seguintes aspectos positivos: desenvolvimento
da localidade; benefícios como a melhoria no funcionamento do sistema de abastecimento de água e
consequentemente na educação, nos eventos, no armazenamento dos alimentos – o efeito em cadeia por
conta do fornecimento de uma energia de qualidade; possibilidade de virem empresas e fábricas para se
instalarem na região, por conta de uma energia melhor. “A questão da falta de energia é diária! O
empreendedor tem receio de vir para cá!” Entre os aspectos negativos, destacam: crescimento da
imigração; preocupação com impactos ambientais na fauna e na flora.
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Localidade

Expectativas gerais em relação ao empreendimento

Santa Luzia do
Macurany

“Vai ser uma situação benvinda. Porque está ocorrendo muito racionamento de energia em Parintins.
Com o calor que está fazendo, a energia vai embora...desligou o ventilador, já viu!”.
Fonte: Ambientare, 2019.

Vale ressaltar que durante a pesquisa de campo, muitos moradores e lideranças das comunidades situadas nas
áreas de planalto (terra firme), na área rural de Juruti e Parintins, relataram grande ansiedade e expectativa em
função da chegada do “linhão” nessa região. Todavia, percebeu-se que estavam se referindo ao “linhão” do Luz
Pra Todos, que estava sendo instalado nas comunidades rurais de Parintins e Juruti. A partir daí, foi reforçada
a informação junto ao público entrevistado, de modo a evitar confusões e mal-entendidos, e dirimir dúvidas
iniciais que possam gerar expectativas, pois trata-se de empreendimentos distintos.
De modo geral, ao longo da campanha de campo, foi esclarecido junto a população entrevistada os objetivos
do empreendimento, informando que as estruturas (torres) que deverão ser instaladas na região servirão para
o transporte de energia elétrica para as cidades de Juruti e Parintins, onde serão instaladas outras estruturas
(subestações), que servirão, futuramente (escopo de outro empreendimento /empreendedor), para a
distribuição de energia para as respectivas cidades. Em outra etapa futura, e referente a outro
empreendimento/empreendedor, parte dessa energia deverá ser redistribuída para as comunidades rurais.
6.4.3.4.3 Descrição das Localidades, Comunidades e/ou Propriedades
A seguir serão descritos os aspectos gerais das localidades inseridas na ADA do empreendimento, conforme
município e região de inserção.
Importa esclarecer que os padrões construtivos das casas e demais benfeitorias identificadas nas comunidades
da ADA foram consideradas tipologias estabelecidas de acordo com a NBR 12.721/2006 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, que normatiza o Cálculo do Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m2),
através de novos padrões arquitetônicos praticados atualmente no mercado imobiliário, que refletem a nova
realidade do setor, com o avanço de tecnologias, materiais de construção e processos construtivos. Nesse
sentido, foram considerados os aspectos estéticos e estruturais, preocupando-se com o acabamento, o tipo de
material utilizado e as condições básicas de infraestrutura, como instalações hidráulicas e elétricas. Assim, os
termos aqui utilizados que definem os padrões construtivos, qualitativamente, são o “rústico”, o “econômico”,
o “médio”, o “fino” e o de “luxo”. Entretanto, pelo fato de não se encontrarem, a custos viáveis, ou mesmo por
sua escassez, insumos como cimento, brita, aço, entre outros, para a construção de moradias em alvenaria, as
famílias mais pobres das comunidades localizadas na ADA do empreendimento utilizam-se da matéria-prima
abundante e disponível em suas propriedades, a madeira. Cabe ressaltar, também, que as grandes distâncias aos
centros urbanos oneram muito o orçamento familiar. Nesse sentido, esses padrões construtivos foram
considerados adequados para a caracterização geral dos padrões habitacionais. Essas definições estão
representadas no Quadro 17, a seguir.
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Padrão

Rústico

Quadro 17 – Definição dos padrões construtivos utilizados na ADA
Características
Casas construídas sem preocupação com conceitos de arquitetura, não empregando mão de obra qualificada, na
maioria das vezes, executadas por etapas. Associadas à autoconstrução, apresentam deficiências construtivas
evidentes, tais como desaprumos, desníveis e falta de arremates. Geralmente são térreas, construídas em alvenaria e
normalmente sem estrutura portante. Cobertura em laje pré-moldada sem impermeabilização ou telhas em
fibrocimento ondulado sobre madeiramento não estruturado e sem forro. Áreas externas com pisos em terra batida
ou cimentado rústico.

Casas geralmente construídas sem preocupação com projeto arquitetônico, satisfazendo distribuição interna básica.
Na maioria das vezes, são térreas ou com subsolos, erigidas em estrutura simples e alvenaria de tijolos de barro ou de
Econômico
blocos de concreto, total ou parcialmente revestidas. Cobertura em laje pré-moldada impermeabilizada por
processo simples ou telhas de cimento amianto ou barro sobre estrutura de madeira com forros simples de madeira
ou estuque. Áreas externas em cimentado rústico ou revestidas com caco de cerâmica ou similar.

Médio

As casas geralmente são edificações térreas ou assobradadas, podendo ser isoladas ou geminadas, apresentando
alguma preocupação com o projeto arquitetônico, no tocante à disposição dos ambientes, principalmente quanto
aos revestimentos internos. Estrutura mista de concreto e alvenaria, revestida interna e externamente. Cobertura em
laje pré-moldada impermeabilizada ou telhas de barro apoiadas em estrutura de madeira, com forro. Áreas externas
com pisos cimentados ou revestidos com cerâmica comum, podendo apresentar jardins.

Fino

Casas geralmente isoladas ou germinadas de um único lado, obedecendo a projeto arquitetônico peculiar,
demonstrando preocupação com funcionalidade e a harmonia entre os materiais construtivos, assim como com os
detalhes dos acabamentos aplicados. Compostas normalmente de salas para dois ou três ambientes, dependências
para empregados e garagem para no mínimo três veículos. Áreas livres planejadas, podendo ter piscina. Estrutura
completa de concreto armado, madeira ou metálica. Cobertura em laje impermeabilizada com produtos
apropriados, obedecendo a projeto específico, ou telhas de cerâmica ou ardósia, sobre estrutura de madeira ou
metálica.

Luxo

Casas geralmente edificadas em terrenos de grandes proporções, totalmente isoladas, obedecendo a projeto
arquitetônico exclusivo, tanto na disposição e integração dos ambientes, amplos e bem planejados como nos
detalhes personalizados dos materiais e dos acabamentos utilizados. Compostas normalmente de salas para quatro
ambientes ou mais, dependências completas para empregados e garagem para quatro veículos ou mais. Áreas livres
planejadas atendendo a projeto de paisagismo especial, usualmente contendo área de lazer completa, com piscinas,
quadras esportivas, vestiários e churrasqueira. Cobertura em lajes maciças com proteção térmica ou telhas de
cerâmica ou ardósia, sobre estrutura de madeira. Fachadas com tratamentos arquitetônicos especiais, definidos pelo
estilo do projeto de arquitetura.
Fonte: ABNT - NBR 12.721/2006.

6.4.3.4.3.1

Município de Oriximiná

No município de Oriximiná a LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas não intercepta a área de
nenhuma comunidade, interferindo apenas nas áreas de algumas propriedades rurais particulares, as quais
serão caracterizadas no item 6.4.3.4.3.5 deste estudo, juntamente com os demais imóveis particulares que
deverão ser afetadas em função da futura implantação do empreendimento.
6.4.3.4.3.2

Município de Óbidos

O percurso da futura LT, no município de Óbidos, atravessará predominantemente áreas de pastagens
(manejadas ou não, “pasto sujo”) e de capoeira, intercaladas com fragmentos de mata localizados em terra firme
(áreas de planalto), e na várzea do rio Amazonas (margem direita).
Serão interceptados pela LT lotes produtivos e áreas sociais de comunidades rurais, que, por sua vez, integram
assentamentos de reforma agrária, constituídos há algumas décadas, porém, não reconhecidos ou legitimados
pelos assentados. Nas áreas dessas comunidades e das fazendas (de médio porte), que compõem o território
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obidense atravessado pelo empreendimento, também foram observadas algumas lavouras, hortas e criações de
animais destinados à subsistência das famílias, além de casas e benfeitorias (galpões, barracões e currais)
próximas à faixa de servidão da futura LT.
Nos PAs Repartimento e Curumu II, a futura LT atravessará, respectivamente, 22,5 km e 10,7 km de extensão.
Nos PAEs Costa Fronteira e Cacoal Grande, serão atravessados, respectivamente, 5,5 km e 20,4 km de extensão.
Conforme já foi dito anteriormente, predominam na faixa de servidão, áreas de pastagens e fragmentos de
floresta e capoeira, havendo algumas construções e benfeitorias próximas.
No que diz respeito à infraestrutura e aos serviços de saúde ofertados na área rural do município de Óbidos, os
moradores das comunidades rurais de planalto (terra firme) e das áreas de várzea, recorrem ao hospital
municipal de Óbidos (“Dr. Benito Priantes” – UPA 24 horas), utilizando, em geral, transporte próprio (moto,
carro ou rabeta).
Ressalta-se que os moradores das comunidades rurais de Óbidos podem contar com o serviço de saúde pública
prestado pelos agentes comunitários de saúde.
Na área rural de Óbidos, foram identificadas a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Madalena Alves de
Azevedo (Figura 129), na vila do Repartimento, e a UBS Arapucu situada na Vila União do Curumu e na
comunidade Arapucu. (Figura 130).

Figura 129 – UBS Maria Madalena Alves de Azevedo,
na vila Repartimento, na região de planalto de
Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 130 – UBS da comunidade Arapucu, em
Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

As demandas por educação das crianças e jovens residentes nas comunidades rurais da área de planalto de
Óbidos são supridas na Escola Municipal Dr. Romeu de Andrade, escola “polo”, situada na vila do
Repartimento, que exerce centralidade em relação às outras comunidades menores – Traíra, Boa Esperança e
Santa Luzia –, em termos de serviços de educação. Caminhões e caminhonetes “pau-de-arara”, kombis e
ônibus fazem parte da frota de transporte escolar, a serviço da Prefeitura Municipal de Óbidos, percorrendo a
Rodovia PA-254 e os ramais (estradas vicinais) até a escola. Após o EF, a Prefeitura de Óbidos oferece
transporte escolar até a cidade de Óbidos, onde os alunos residentes na área rural podem continuar os estudos,
na Escola Estadual São José.
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Na região dos lagos de Óbidos, a EM Governador Fernando Guilhon (Figura 131), localizada na Vila União do
Curumu, e a EM Profª Wulfilda Rego, na comunidade Arapucu, atendem às demandas por educação até o final
do ensino médio.

Figura 131 – Escola Municipal Gov. Fernando Guilhon,
na Vila União do Curumu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 132 – Escola Municipal Antônia Carvalho de
Moraes, na comunidade Muratubinha, na área de
várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Nas áreas de várzeas interceptadas pelo empreendimento, no município de Óbidos, as comunidades
Santíssima Trindade, Livramento e Santa Cruz, que apresentam características ribeirinhas possuem
estabelecimentos de ensino que atendem, em geral, até o final do 1º ciclo do ensino fundamental (5º ano). Por
outro lado, há duas escolas que exercem certa centralidade na região, atendendo às demandas até o final do
ensino fundamental. A EM Cacilda Pinheiro, na comunidade São Lázaro, que atende às demandas da própria
comunidade e das comunidades Livramento, Santa Cruz e Igarapé Açu dos Lopes (esta comunidade faz parte
do contexto da comunidade Muratubinha). A EM Antônia Carvalho de Moraes (Figura 132), na comunidade
Muratubinha, por sua vez, além da própria comunidade, também atende às demandas das comunidades
vizinhas – Muratuba e Fartura (esta última, pertencente ao território de Juruti).
Nessa região, é comum o deslocamento a pé até a escola (cerca de 4 km de caminhada). Para àqueles que
moram mais distante, ou em comunidades vizinhas, há o serviço de transporte escolar, realizado por meio de
barcos e bajaras.
Importante ressaltar que o período letivo na área de várzea do rio Amazonas, no município de Óbidos, vai de
julho a março, por causa da época das cheias. Isso se depender da vazante; se a vazante atrasar um pouco, as
aulas começam em agosto e vão até abril. Segundo professora entrevistada, as escolas nessa região costumam
ser inundadas; após as cheias, ocorrem mutirões de limpeza para deixar as escolas novamente em condições
de uso. Conforme disse a professora, “a vida é temporária nessa região”.
Em relação aos meios de transporte, no que concerne às populações rurais residentes ao longo da Rodovia
Estadual PA-254 e ao longo dos ramais das Varas, Boa Esperança, Santa Luzia, entre outros, e da Estrada do
Curumu, ou seja, estradas rurais (não pavimentadas) que formam a malha rodoviária na região de planalto de
Óbidos, na ADA do empreendimento em análise, o único transporte coletivo só pode ser acessado na própria
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rodovia é o ônibus-lotação (Expresso Gatão), que liga as cidades de Oriximiná e Óbidos, duas vezes ao dia
(manhã e tarde).
Contudo, o transporte mais utilizado pelos moradores da região, principalmente os mais pobres, é a moto, ou
então o barco com motor “rabeta” (Figura 133) ou a “bajara” (Figura 134) – barcos regionais –, utilizados pelos
moradores das propriedades rurais (caseiros e vaqueiros de fazendas e sítios) e comunidades situadas no
entorno dos lagos Curumu, Arapucu e Sucurijú, devido à proximidade com a cidade de Óbidos. Essas
comunidades e propriedades podem ser acessadas pela Estrada do Curumu e ramais do Arapucu e Sucurijú.
A comunidade mais distante da cidade de Óbidos é a Vila União do Curumu, a aproximadamente 30 km.

Figura 133 – Rabeta, o principal meio de transporte do
ribeirinho.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 134 – Bajara, embarcação também utilizada no
transporte escolar.
Fonte: Ambientare, 2014.

Cabe aqui uma observação: “ramal” é o termo utilizado regionalmente para denominar uma estrada vicinal
com início em uma rodovia maior e com ramificações que se “abrem” dentro de uma zona rural. A partir da
entrada do Ramal das Varas, próximo à vila do Repartimento, percorrem-se alguns quilômetros, paralelamente
ao traçado da futura LT. Esse ramal acessa outras vias de acesso a propriedades rurais (fazendas de gado) e tem
como final de suas ramificações o lago Curumu, à margem do rio Amazonas, onde se localiza a Vila União do
Curumu.
As comunidades ribeirinhas têm acesso realizado via fluvial, pelo rio Amazonas. Os meios de transporte
utilizados pela população residente nesse trecho são pequenas embarcações e barcos próprios,
principalmente as canoas com pequenos motores de popa de baixa potência (entre 5 e 10cv), regionalmente
conhecidas como “rabetas”.
6.4.3.4.3.2.1

PA Repartimento

Entre o km 4,6 e o km 27,1, a futura LT irá interceptar, predominantemente, pastagens – intercaladas por
fragmentos florestais –, em propriedades de médio (fazendas de 200 hectares) e pequeno porte (sítios de 11 a
100 ha) –, na área do Projeto de Assentamento (PA) Repartimento, composto pelas comunidades: Traíra,
Repartimento, Boa Esperança e Santa Luzia, localizadas na área de planalto (terra firme) do município de Óbidos
(Figura 135).

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 239

Figura 135 – Comunidades inseridas no PA Repartimento.
Fonte: Ambientare, 2019.

No km 6,6 e no km 8,6, haverá dois cruzamentos da futura LT com a Rodovia PA-254. Importante frisar que, no
km 8,3, será o ponto de cruzamento da futura LT com a LT 500kV Jurupari – Oriximiná (existente – Lote B do
Linhão de Tucuruí). O traçado da futura LT apresenta paralelismo com a LT existente desde a saída da SE
Oriximiná, até a altura do Km 14.
Nas comunidades dos PAs Repartimento e Curumu II haverão interferências no uso do solo, em função da
passagem da futura LT sobre os lotes produtivos (sobretudo áreas de pastagens.
6.4.3.4.3.2.1.1

Comunidade Traíra (ou Novo Horizonte)

Entre o km 9,5 e o km 12,3 o traçado da LT interceptará, intercaladamente, áreas compostas por pastagens –
manejadas ou não, “pasto sujo” – e fragmentos de mata, que compõem lotes produtivos dos moradores da
comunidade Traíra.
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A área central da comunidade Traíra, também denominada Novo Horizonte, de acordo com a liderança
entrevistada, foi identificada na altura do km 12,2 da futura LT (lado esquerdo, sentido Óbidos), a 800 m do
traçado.
A comunidade está dentro do PA Repartimento, localizada a 43 km da cidade de Oriximiná; constam 19 casas,
onde residem 26 famílias. As benfeitorias sociais são: Infraestrutura escolar, galpões e casas de farinha.
A maioria das edificações é constituída de madeira, apresentando padrão construtivo caracterizado como
“rústico”. Alguns lotes foram desmembrados entre os membros das famílias. Na área central da comunidade, o
tamanho dos lotes varia de 1 a 1,5 ha, devido ao igarapé do Traíra, que passa aos fundos das propriedades.
De acordo com as informações obtidas com a liderança local, residente na comunidade há 25 anos, parte do
terreno havia sido doada por um vereador e outra parte havia sido comprada pelos primeiros moradores, que
vieram das cidades de Oriximiná, Óbidos e Santarém para povoar a região.
Quando necessitam de atendimento médico, em casos de baixa complexidade, os moradores da comunidade
recorrem aos serviços prestados na Unidade Básica de Saúde – UBS Maria Madalena Alves de Azevedo,
localizada na comunidade Repartimento, também dentro do PA. Atendimentos mais graves são demandados
e/ou encaminhados para os hospitais nas sedes municipais de Oriximiná e Óbidos. Atualmente (2019), a área
da comunidade não é coberta pelos serviços prestados por agente comunitário de saúde (ACS). Dentre as
principais vulnerabilidades associadas da saúde foram citados problemas relacionados ao consumo de álcool.
Ao longo da PA-254 e do Ramal do Ferrugem – fora da área da comunidade–, circulam ônibus escolar e perua
(espécie de van) transportando os alunos residentes na região até a Escola Municipal Ana Maria Miléo Viana
(Figura 136), que atende às demandas por educação até o 9º ano do Ensino Fundamental das comunidades de
Traíra, Monte Moriá, Santo Antônio, Estrada do Carapanã / Ferrugem. O horário escolar é das 9h às 14h
(período intermediário). Normalmente, os professores que lecionam na comunidade vêm, diariamente, da
cidade de Oriximiná. Alguns moradores trabalham no Programa Mais Educação (contra-turno escolar).

Figura 136 – Escola Municipal Ana Maria Miléo Viana.
Fonte: Ambientare, 2019.

Para dar continuidade aos estudos, a nível de Ensino Médio, a população recorre aos estabelecimentos de
ensino existentes nas cidades de Oriximiná ou Óbidos, dependendo de onde haja parentes residindo, pois assim
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fica mais fácil se fixar e estudar. Entretanto, a Prefeitura de Oriximiná também disponibiliza o serviço de
transporte escolar até a cidade de Oriximiná, para os alunos que cursam o ensino médio.
Em relação ao saneamento, a água captada em poço artesiano ou “cacimbas” (espécie de poço artesanal).
Também é captada a água do igarapé do Traíra. O esgoto domiciliar é despejado a céu aberto ou em buracos
(fossas rudimentares). Quanto ao lixo, este é queimado ou enterrado pelos moradores.
Nas casas da área central da comunidade (Figura 137), há o fornecimento de energia elétrica, a partir da rede do
“Luz Para Todos”, proveniente da cidade de Óbidos. Entretanto, as residências mais afastadas, localizadas nos
lotes produtivos e nos ramais (estradas vicinais) ainda não possuem energia elétrica. Alguns utilizam pequenos
geradores (motores de luz) para atender às necessidades básicas – iluminação, TV, etc.
Em relação ao meio de transporte há dois ônibus de linhas regulares que saem por volta das 8h30 da manhã,
operando diariamente, exceto aos domingos, que circulam na estrada que liga as cidades de Oriximiná e Óbidos.
Em termos de comunicação e informação, na região costuma haver sinal da operadora Vivo; a Tim possui
acessibilidade em alguns locais. No geral, os moradores possuem antena parabólica para assistir os canais da TV
aberta. A rádio mais ouvida é a Rádio Sucesso (96,3 FM) de Oriximiná. Houve ainda a identificação de um
telefone público (orelhão).
A principal atividade econômica observada na comunidade Traíra foi a produção de farinha de mandioca, que
é vendida nas feiras livres e no Mercado Municipal de Oriximiná. Além das casas de farinhas existentes nos lotes
produtivos, foram identificadas três casas de farinha (Figura 138) na área central da comunidade. Há também
pequenas lavouras destinadas à subsistência das famílias de agricultores.

Figura 137 – Área central da comunidade Traíra, na
PA-254, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 138 – Casa de farinha identificada na área
central da comunidade Traíra, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Em relação às oportunidades de trabalho, de acordo com o depoimento da liderança entrevistada, “não é fácil
encontrar emprego em Oriximiná”. Muitos moradores da comunidade vão em busca de oportunidades na
cidade e acabam retornando algum tempo depois.
6.4.3.4.3.2.1.2

Vila do Repartimento

A vila do Repartimento está localizada na PA-254, na altura do km 14,1 da futura LT (lado esquerdo), a 1000 m
do traçado. Foram entrevistados antigos moradores; um deles reside na comunidade há mais de 40 anos. De
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acordo com o depoimento desse morador, no início do povoamento da região, havia somente duas casas; daí o
Prefeito Haroldo Tavares comprou o terreno e doou para os moradores que foram se instalando, sendo formada
a vila, que compreende, atualmente, lotes residenciais de cerca de 300 m2.
Residem na comunidade 45 famílias. A maioria das casas é constituída de madeira (padrão construtivo
“rústico”). Também foram observadas casas de alvenaria, apresentando padrão construtivo “econômico”.
Na vila, há a UBS Maria Madalena Alves de Azevedo, onde são atendidos os casos de baixa complexidade. Casos
mais complexos são encaminhados para os hospitais municipais de Oriximiná e Óbidos. Conforme observado
nas pesquisas de campo e confirmado no depoimento dos moradores entrevistados, a estrutura de saúde de
Oriximiná é melhor do que a de Óbidos. A comunidade também conta com o serviço de um ACS. Foram citados
problemas de saúde relacionados a viroses, diarreias e vômitos.
A Escola Municipal Dr. Romeu de Andrade oferta a Educação Infantil e Fundamental e atende a 14
comunidades rurais da área de planalto de Óbidos, desde o Bom Viver até a Boa Esperança / Vila do
Repartimento (Figura 139).
De acordo com o depoimento da coordenadora da Vila do Repartimento em entrevista realizada em 2019, a
Prefeitura Municipal de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Educação, está planejando fechar algumas
escolas rurais de pequeno porte, e encaminhar os alunos para as escolas polo, sendo que a Escola Municipal Dr.
Romeu de Andrade estaria entre as escolas que estão previstas de serem fechadas.
Há o serviço de transporte escolar para as crianças e jovens residentes na área da comunidade e em
comunidades vizinhas, como Boa Esperança, cuja escola fechou em 2011.

Figura 139 – Escola Municipal Dr. Romeu de Andrade.
Fonte: Ambientare, 2019.

No tocante ao saneamento, a água captada em poço artesiano e encanada para as casas. Algumas casas
possuem fossa séptica; outras possuem os sanitários do lado de fora da casa, despejando os dejetos em buracos
(fossas rudimentares). Em geral, o lixo é queimado em um “lixeiro” próprio da comunidade. Porém, ainda é
prática comum a queima do lixo na parte de trás das casas.
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Nas casas situadas na vila (Figura 140), há o fornecimento de energia elétrica (“Luz Para Todos”), proveniente da
cidade de Óbidos. Entretanto, as residências mais afastadas, localizadas nos lotes produtivos e nos ramais
(estradas vicinais) ainda não possuem energia elétrica. Alguns utilizam pequenos geradores (motores de luz)
para atender às necessidades básicas – iluminação, TV, etc.
Na região, não há sinal de operadora de celular. Há um telefone público (orelhão), que só recebe ligações. Não
há ronda policial rural.
O igarapé Curuçambá (Figura 141), que atravessa a região, é utilizado pelos moradores como área de lazer: local
de banho (balneário). Além da igreja de São Francisco de Assis do Canindé, há também uma igreja evangélica.
Na comunidade, costumam ocorrer festejos que atraem os moradores das comunidades próximas, entre eles a
festa do padroeiro, que é realizada no dia 4 de outubro.

Figura 140 – Vila do Repartimento, na PA-254, em
Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 141 – Igarapé Curuçambá, próximo à vila do
Repartimento, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

A agricultura de subsistência é a principal atividade desenvolvida na região. Nas casas de farinha localizadas nos
sítios (lotes produtivos situados nas estradas vicinais, ou ramais), a mandioca é transformada em farinha e nos
seus subprodutos (goma, tucupi etc.). Poucos moradores vendem o “excedente” produtivo.
Outros moradores dedicam-se ao extrativismo vegetal, sendo coletado, principalmente, o cumaru (Dipterix
odorata), semente de uma árvore nativa da região Amazônica. A semente de cumaru é conhecida
internacionalmente como fava tonka. As sementes, muito aromáticas, podem ser utilizadas na perfumaria, em
cosméticos (sabonetes) e também em indústrias de tabaco. As sementes coletadas são vendidas para
atravessadores, que revendem a produção para a indústria Caiba, com sede em Óbidos, que comercializa as
sementes de cumaru, castanhas e óleo de copaíba para o exterior: Estados Unidos e Europa, principalmente. A
safra ocorre de agosto a outubro. A atividade da caça (extrativismo animal) ainda é prática comum nas matas,
campos gerais e castanhais situados na área do Repartimento e em regiões do entorno, como Cuminá, Craval e
Mamiá. Os moradores entrevistados relataram que os animais mais caçados são a capivara (ou o cupido –
capivara jovem), catitu e a paca.
Há também alguns moradores que vivem da venda de lanches, refeições (sob encomenda) e mercadorias (bens
de primeira necessidade), constituindo, em suas residências, pequenos comércios informais. A vila do
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Repartimento, por sua posição estratégica ao longo da PA-254, é parada obrigatória para ônibus e carros que
fazem a viagem entre as cidades de Oriximiná e Óbidos.
6.4.3.4.3.2.1.3

Comunidade Boa Esperança

Próximo à faixa de servidão, foram identificadas algumas edificações na comunidade Boa Esperança: duas casas
a 70 m (km 14,7), e mais duas casas, a 30 m e 50 m, respectivamente (km 14,8); todas no lado esquerdo do
traçado. Na comunidade Boa Esperança, a futura LT deverá interceptar áreas de roçado e de pastagens, em
pequenas propriedades rurais (sítios de 11 a 21 hectares). Os sítios que compõem a comunidade estão
localizados ao longo do Ramal da Boa Esperança, que deverá ser cruzado pela futura LT no km 15,3.
Foi entrevistado um antigo morador, residente há 30 anos na região. Trata-se do presidente da Associação
Comunitária das Comunidades da Área do Repartimento (AQUIDÁ) (Figura 142). De acordo com a liderança
local, a área do Repartimento, que compreende 14 comunidades, se estende dos igarapés Curuçambá e Piririma
até os limites com a área do Curumu.

Figura 142 – Banner da AQUIDÁ, em sítio no Ramal
Boa Esperança, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 143 – Sementes de andiroba, com o presidente
da AQUIDÁ, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

De acordo com o presidente da associação AQUIDÁ, em 2007, teve início um projeto para o beneficiamento
da andiroba (Figura 143). Foram capacitados 20 associados, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– SENAR, para produzir óleo corporal, vela, shampú, sabonete, entre outros produtos. Além disso, pretendia-se
construir um viveiro, para a produção de mudas de andiroba e cumaru. Em cada lote, o associado deverá plantar
0,5 ha de “floresta sustentável”.
Dos 20 associados, restaram somente dois, entre eles o presidente da Associação. As essências são vendidas
principalmente em Santarém e São Paulo. Os associados costumam participar de feiras e eventos em todo o
Brasil. Segundo o produtor, com dois anos de plantada, a andiroba já produz. O processo tradicional de
extração do óleo de andiroba pode ser dividido em três etapas: coleta e seleção das sementes; preparo da
massa e a extração do óleo.
A época da frutificação ocorre, normalmente entre abril e julho. Ao coletar as sementes abaixo das árvores, as
“extratoras”, como são chamadas as mulheres coletoras de sementes, realizam uma primeira seleção e
consideraram inadequadas: sementes brocadas, ruídas por mamíferos, dessecadas e com cor da casca muito
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escura. Em seguida, as sementes adequadas são armazenadas por um período de três a 15 dias, geralmente no
assoalho das casas, sobre ou dentro de sacos de estopa.
O segundo passo da extração do óleo de andiroba é chamado de preparo da “massa do pão”. A atividade iniciase com o cozimento das sementes, geralmente, em latas de alumínio de 18 litros (reutilização de latas de tintas)
ou panelas de alumínio, no fogão à lenha. O tempo de cozimento varia de uma a três horas, de acordo com o
tempo de quebra da casca da semente e ou pela percepção de que a amêndoa estava mole ao apertá-la. Em
seguida, as sementes são colocadas para esfriar em ambiente arejado e armazenadas novamente em local seco
(sacos de estopa), por um período de até 10 dias. Este segundo armazenamento é chamado de repouso.
Após o repouso, as cascas das sementes são quebradas por meio de um pedaço de pau ou cortadas com faca
para a retirada da amêndoa. Após nova seleção, as amêndoas adequadas são amassadas com as mãos
formando a massa para extração do óleo.
O último passo da extração do óleo é realizado ao sol, onde a massa é colocada sobre bacias de alumínio
(inclinadas), a fim de recolher o óleo liberado. Diariamente, a massa é amassada com as mãos. A massa de
andiroba no início da extração do óleo tem cor bege a rosa claro e no final da extração apresenta uma cor
marrom, que ao ser amassada esfarela nas mãos. O processo de extração ao sol ocorre durante um período
médio de 15 a 25 dias.
No final do processo, o óleo recolhido é passado por um pano fino (processo de filtragem). O óleo de andiroba
é acondicionado, principalmente, em garrafas de vidro transparentes ou de plástico, reutilizadas de água
mineral ou refrigerante. Segundo o entrevistado, o óleo extraído ao sol solidifica, muitas vezes, no fundo da
garrafa após um a seis meses.
Além do reflorestamento, há projetos para a criação de peixes. Também será aberta uma trilha até o igarapé
Curuçambá. Além disso, nas matas da região, são extraídos frutos do cupuaçu e do tucumã.
Entretanto, em entrevista com o presidente da associação AQUIDÁ, em 2019, foi esclarecido que muitas ações
estão paralisadas, em função da ausência de apoio e incentivo e de assistência técnica, além da falta de apoio
mútuo entre os próprios moradores. O entrevistado explica que a resposta dos projetos é lenta e que o povo
não tem paciência para esperar a “maturidade” de um projeto.
Os lotes produtivos, no Ramal Boa Esperança, variam de tamanho, podendo atingir até 50 hectares, o que
configura pequenas propriedades rurais (sítios), cujos produtores rurais, a maioria sindicalizada (Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Óbidos), produzem principalmente a farinha de mandioca.
Há um depósito na vila do repartimento, onde os produtores estocam seus excedentes e vendem para os
atravessadores, que revendem a produção na cidade de Óbidos. Os produtores possuem também pequenas
lavouras destinadas à subsistência das famílias.
Atualmente, residem na comunidade, que não possui área central, 10 famílias. As casas são constituídas de
madeira e apresentam padrão construtivo que varia do “rústico” ao “econômico”.
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Casos de atendimento médico de baixa complexidade são demandados na UBS Maria Madalena Alves de
Azevedo, na vila do Repartimento. Em geral, a população local procura atendimento nos hospitais municipais
de Oriximiná e Óbidos. Há um ACS, que presta serviço aos moradores do Ramal Boa Esperança.
A demanda por serviços de educação é satisfeita, a nível de ensino fundamental, na Escola Municipal Dr. Romeu
de Andrade, localizada na vila do Repartimento. Há van escolar que circula pelo ramal e transporta as crianças.
A água utilizada para o consumo é captada no igarapé das Varas.
A principal via de acesso aos sítios que compõem a comunidade Boa Esperança é o Ramal Boa Esperança, que
segue, em paralelo, ao traçado da futura LT – por uma extensão de 18 km –, sendo interceptado algumas vezes
pelo empreendimento. A partir da área do PA Curumu II, entretanto, o ramal muda de nome, sendo
denominado Ramal das Varas. Daí a importância dessa estrada vicinal (não pavimentada), que poderá ser
utilizada como via de acesso durante as obras de implantação do empreendimento. No entanto, as atuais
condições de trafegabilidade são muito ruins, devido à falta de manutenção.
De acordo com o depoimento do morador entrevistado, “o sinal da operadora de celular (Vivo) era muito bom
na região. No entanto, desde setembro de 2014 o sinal “sumiu”. “Alguns dizem que é por conta da rede de
energia do Linhão de Tucuruí”.
6.4.3.4.3.2.1.4

Comunidade Santa Luzia

Após a área da comunidade Boa Esperança, o traçado continuará atravessando, sucessiva e intercaladamente
(até o km 27,1), fragmentos de mata – possivelmente áreas de reserva legal das propriedades rurais –, e áreas de
pastagens, que compõem lotes produtivos da comunidade Santa Luzia. Nesse percurso, ocorrerão alguns
cruzamentos com o Ramal das Varas (outro nome dado ao Ramal Boa Esperança), principal via de acesso (não
pavimentada e em condições precárias) à região, e que deverá ser utilizada na fase de implantação do
empreendimento, pois segue em paralelo ao traçado da LT por cerca de 8 km. Destaca-se, nesse trecho, a
proximidade do empreendimento com uma casa de fazenda (a 90 m do traçado, lado esquerdo), na altura do
km 26,1.
A área central da comunidade Santa Luzia está localizada na PA-254, a 32 km da cidade de Óbidos, na altura do
km 17,1, do traçado da LT (lado esquerdo). Nesta comunidade, foram entrevistados alguns moradores e uma
liderança local, residente há 40 anos na região. A área da comunidade abrange o “centrinho”, composto por
algumas casas e galpões de madeira (padrão construtivo “rústico”) e escola, o Ramal de Santa Luzia – que
alcança alguns sítios, cujas áreas produtivas (pastagens) serão interceptadas pelo empreendimento – além de
outros ramais (fora da ADA). O tamanho dos lotes situados nos ramais varia de 30 a 100 hectares.
A mesma realidade observada nas comunidades descritas anteriormente, em termos de saneamento básico,
energia elétrica, comunicação e informação, vale para a comunidade Santa Luzia. Alguns moradores
informaram que, além da Rádio Sucesso de Oriximiná, as rádios Santana (comunitária) e Atalaia, ambas de
Óbidos, são muito ouvidas pelos moradores da região.
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No que diz respeito aos serviços de saúde pública, a comunidade não possui agente de saúde. A diarreia foi
citada pelos moradores como a doença mais recorrente. A Santa Casa da Misericórdia é a referência para a
população local.
A Escola Municipal Santa Luzia (Figura 144) oferece o ensino fundamental completo, nos períodos da manhã,
tarde e noite (EJA). Há um ônibus, um caminhão “pau de arara” e uma caminhonete Hilux (adaptada com
bancos, cobertura e cercado) para o transporte escolar. Para dar continuidade aos estudos, a nível de ensino
médio, os alunos seguem para a Escola Estadual São José, na cidade de Óbidos.
A principal atividade exercida na comunidade é a agricultura. Os trabalhadores rurais fazem os roçados de
mandioca para produzir a farinha e seus derivados (goma, tucupi, etc.). Também há criadores de gado na região,
que vendem a criação para os maxantes, conforme descrição apresentada anteriormente. Os fazendeiros
contratam a diária do trabalhador para realizar a “juquira. Há também alguns pequenos criadores de gado,
utilizados para consumo próprio.

Figura 144 – Escola Municipal Santa Luzia, na
comunidade Santa Luzia, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.2.2

Figura 145 – Moradores entrevistados na
comunidade Santa Luzia, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

PA Curumu II

Entre o km 27,1 e o km 37,8, a futura LT atravessará a área do Projeto de Assentamento (PA) Curumu II, também
composto, predominantemente, por áreas de pastagem, em propriedades de médio porte (fazendas de 200
hectares), intercaladas por fragmentos florestais, localizados na área rural do município de Óbidos (Figura 146).
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Figura 146 – Comunidades inseridas no PA Curumu II.
Fonte: Ambientare, 2019.

Na altura do km 32,1, haverá o ponto de cruzamento com a Estrada do Curumu (não pavimentada), importante
via de acesso às propriedades rurais da região e à Vila União do Curumu, assim como às comunidades situadas
na região dos lagos de Óbidos. No km 35,9, o empreendimento interceptará o Ramal do Arapucu (não
pavimentada), via de acesso à comunidade homônima, a ser analisada no próximo trecho.
6.4.3.4.3.2.2.1

Vila União do Curumu

Na altura do km 33,4 da LT, a 8,2 km do traçado (lado direito), está localizada a vila União do Curumu (Figura
147).
Na época de fundação da comunidade do Curumu, havia muitos curumins (meninos), pois o local era
habitado por populações indígenas. Daí, surgiu o nome “Curumu”. A comunidade foi fundada pela família
Alho, que chegou à região do lago Curumu – a comunidade está instalada no entorno do lago –, em 1947,
vindos do lago Grande, na margem direita do rio Amazonas. Inicialmente, assentaram-se dezesseis famílias,
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muito pobres. Em 1966, a comunidade tornou-se vila, sendo aberta a estrada que acessa a cidade de Óbidos.
Atualmente, residem na comunidade cerca de 420 famílias, sendo que aproximadamente 300 famílias residem
na vila e outras 100 distribuídas ao longo das margens do rio (afluente do rio Trompetas) e do lago Curumu,
de acordo com a informação prestada pela liderança entrevistada (Figura 148).
O padrão construtivo das casas varia do “rústico” ao “econômico”, sendo as casas constituídas de madeira
(maioria), havendo também casas de alvenaria, com reboco, semiacabadas.

Figura 147 – Vila União do Curumu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 148 – Liderança entrevistada na Vila União do
Curumu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

O posto de saúde da Vila União do Curumu conta com técnico de enfermagem, enfermeira (do Programa
Bolsa Família – pesagem das crianças) e servente. No posto, é realizado o atendimento de hipertensos,
diabéticos e gestantes. Atendimentos médico e laboratorial são encaminhados para o hospital municipal de
Óbidos. A vila conta ainda com dois agentes comunitários de saúde. Encontra-se em fase de construção a
Unidade Básica de Saúde – UBS da Vila União do Curumu, a qual tinha previsão de inauguração em 2015,
entretanto, durante a pesquisa de campo realizada em fevereiro de 2019, a obra ainda não havia sido finalizada,
estando paralisada a alguns anos.
A Escola Municipal Governador Fernando Guilhon atende às demandas por educação da população residente
na Vila União do Curumu e adjacências, incluindo as famílias residentes nos ramais da Pedra Branca, das Varas,
Boa Esperança e São João, que também são atendidas pelo serviço de transporte escolar, através de carros
“pau-de-arara” fretados pela Prefeitura de Óbidos, que circulam pela região. Há também o barco, que
transporta as crianças residentes na outra margem do lago Curumu.
A escola oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. A continuidade dos estudos, em ternos de ensino
médio e superior, ocorre em Óbidos ou Santarém, dependendo das possibilidades das famílias. A liderança
entrevistada, esclareceu ainda que o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC),
queria implantar o Sistema Educacional Interativo (SEI), ofertando o Ensino Médio no interior, porém muitos
moradores foram contra a iniciativa, não concordaram com a metodologia de ensino. As aulas seriam
ministradas conectadas à internet, a partir do Centro de Mídia do Sistema, em Belém/PA, quando professores
capacitados poderiam dirimir dúvidas dos alunos em tempo real. Também seriam contratados professores
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para realizar o monitoramento dos alunos em sala de aula. O Ministério Público Estadual interviu, e o projeto
não foi aprovado. Contudo, novamente, há intenção de implantar o SEI, sendo que material para implantação
do projeto já está na escola.
No lago Curumu, é realizada, anualmente, no mês de setembro, a Festa do Tucunaré, organizada pela
Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Curumu I – ASMPAC, com o apoio da
Secretaria Municipal de Turismo de Óbidos. Importantes atrativos turísticos da região são as praias do lago, a
cachoeira do Curumu, os pontos de banho nos igarapés e a Serra do Curumu. Na vila, há cinco igrejas
evangélicas e duas católicas.
A futura LT não deverá interceptar as áreas produtivas dessa comunidade, contudo cruzará a Estrada do
Curumu, que serve de acesso à vila. Até a cidade de Óbidos são 35 km pela estrada não pavimentada, que
apresenta condições razoáveis na época seca. Nas chuvas, a procura pelos barcos com motor de baixa
potência, conhecidos como “rabetas” (principal meio de transporte fluvial) aumenta, pois, a estrada fica muito
ruim, dificultando o escoamento da produção local.
Há três ônibus de linha que circulam entre a comunidade e a cidade de Óbidos, transportando moradores e
seus produtos e mercadorias. Somente aos domingos não é oferecido o serviço de transporte, quando então
os moradores que não dispõem de transporte próprio necessitam recorrer ao frete de mototaxis de Óbidos.
Pequenas embarcações (rabetas) também podem ser fretadas até a cidade.
Em termos de segurança pública, duas vezes por semana ocorre a rota da polícia civil. A liderança entrevistada
declarou que os problemas derivados do consumo de drogas e álcool são uma realidade local.
Algumas casas possuem fossa séptica, mas a maioria possui fossa rudimentar. As casas localizadas na vila
possuem fornecimento de energia elétrica, através da rede instalada pelo Programa Luz Para Todos, no
entanto, os moradores se queixam que costuma haver muita queda no fornecimento de energia. Além disso,
do outro lado do lago, e nas casas mais distantes da vila, os moradores ainda precisam utilizar velas, lamparinas
e luminárias, ou então motores de luz (geradores) movidos a óleo diesel. Alguns moradores possuem placas
fotovoltaicas (energia solar).
Na vila, a maioria dos lotes possui tamanho de 10 m x 30 m. Os moradores da vila não têm titulação (as terras
são da União), também não pagam impostos. As colônias situam-se fora da vila. Nelas, são cultivadas a
mandioca, o milho, melancia, feijão para o custeio/sustento das famílias. A maioria da população trabalha com
roça de mandioca para fazer a farinha.
O excedente de produção da farinha de mandioca, tucupi e de pescado é vendido na cidade de Óbidos ou na
própria vila. Alguns moradores da cidade vêm até a localidade para comprar diretamente do produtor,
evitando atravessadores. Também são vendidos: abacaxi, uixi, bacaba (os dois últimos, frutas regionais).
De acordo com a lei da oferta e da procura, quando há muita produção de farinha, ocorrem sobras, forçando
a queda nos preços. O tucupi é o melhor produto de venda, segundo informou a liderança entrevistada.
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A comunidade é composta, em sua maioria, por produtores rurais (oficialmente), em virtude do benefício
disponibilizado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR, o salário maternidade. As
trabalhadoras rurais, durante o período de licença maternidade, têm direito a receber o benefício através do
Sindicato.
Nos lotes produtivos da comunidade, há poucos e pequenos criadores de gado, carneiros e cavalos. As criações
são destinadas ao consumo das famílias.
Quem vive da pesca é regularizado como pescador artesanal. Muitos moradores saem para pescar em uma
região próxima – Lagos Centrais no rio Trombetas. Há também muitos pescadores que sobem o rio Amazonas
nas geleiras que passam no lago Cumuru captando pescadores locais para essas empreitadas que têm duração
média de 1 a 2 semanas, em viagens frequentes. Posteriormente, descarregam o pescado em Óbidos e, as
geleiras maiores, em Santarém e Belém.
A atividade pesqueira ocorre no lago Curumu, no rio Amazonas e em outras regiões. Na época das cheias, os
pescadores deslocam-se para a região do Parú. Na seca, pescam de malhadeira (rede de espera) e de tarrafa no
próprio lago. A pesca com espinhéis (linha de espera com anzóis) também é praticada. Os pescadores utilizam
pequenas embarcações, canoas e rabetas. O pescado é vendido para o Mercado Municipal e o Frigorífico de
Óbidos.
O peixe mais pescado e vendido é o tucunaré e o peixe com maior facilidade de venda é o mapará (peixe liso).
Na época da seca, no rio Amazonas, também são pescados o surubim e o fura-calça (peixes lisos). Em suma, a
pesca na região é destinada ao consumo das famílias, principalmente, na época das cheias, e à venda.
Quando inicia-se a cheia do rio Amazonas (janeiro a março), é o período de pesca da dourada, realizada no
”beiradão” do rio, com rede malhadeira e espinhel. Também são muito pescados, no espinhel, o surubim, a
pirarara e a jandiá.
Em geral, os peixes “lisos” (ou de couro, sem escamas) são vendidos para atravessadores de Óbidos. Os peixes
menores e com escama, como o pacu e a pirapitinga, e outros de couro (como a piramutaba), são vendidos
para os barcos-geleira de Manaus e Belém, que ficam ancorados nos “beiradões” do rio Amazonas, comprando
todo pescado, diretamente dos pescadores artesanais das comunidades ribeirinhas. Muitas vezes, o pescado é
trocado por gelo.
Quando começa a vazante do rio (agosto a outubro), é a época de pescar o apapá (ou sarda). Outros peixes
muito consumidos pelas famílias ribeirinhas são o curimatã, tucunaré e o jaraqui, que são pescados nos lagos,
com malhadeiras (rede mais cumprida).
Como trabalhadores de carteira assinada podem ser citados os professores que lecionam na escola municipal
local, além dos serventes, vigias e corpo da direção da escola (secretários, diretor e coordenador).
O Programa Mais Educação emprega alguns moradores que trabalham como monitores do programa, nos
períodos de 7 às 11h e 14 às 16h.
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6.4.3.4.3.2.3

Região dos Lagos de Óbidos

Após a área do PA Curumu II, entre o km 37,8 e km 39,0, o traçado da futura LT atravessará fragmentos de mata
e áreas compostas por pasto “sujo” e roçados, caracterizados como lotes produtivos dos moradores residentes
na comunidade Quilombola Arapucu, situada na área rural do município de Óbidos (Figura 149). O tamanho
dos lotes produtivos, de acordo com os entrevistados na pesquisa de campo, pode variar de 10 até 100 hectares.
A partir do km 39,0, o traçado continuará atravessando, sucessiva e intercaladamente, fragmentos de mata e
áreas de pastagens de fazendas, até alcançar o ponto de cruzamento com o Ramal do Sucurijú, que permite o
acesso a comunidade homônima (km 41,4).
Na área rural de Óbidos, a Estrada do Curumu também acessa as comunidades Arapucu (quilombola) e
Sucuriju, todas situadas no entorno de lagos. No período das chuvas, as condições de trafegabilidade nessa
estrada ficam muito ruins, com grandes bolsas d’água e areais.
Segundo depoimento dos moradores dessa região, a área tem passado por um processo de adensamento
populacional. Eles esclarecem que o pessoal que havia migrado para a cidade há alguns anos, está regressando
para as áreas rurais do Curumu, Sucuriju e do Arapucu, em busca de uma vida mais tranquila. “Tá caro e perigoso
viver na cidade”. No entanto, com o crescimento desordenado nessas localidades, a vida também está
complicada, pois já são observadas características semelhantes a uma cidade: desemprego, uso de drogas, casos
de violência.
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Figura 149 – Comunidades inseridas na Região dos Lagos de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

6.4.3.4.3.2.3.1

Comunidade Quilombola Arapucu

Na altura do km 40,3 da futura LT, a 220 m do traçado (lado direito), encontra-se instalada a comunidade
quilombola Arapucu.
De acordo com a liderança entrevistada (Figura 151), residem na comunidade 174 famílias e a mesma teria
sido formada a partir de uma tribo indígena (índios konduris). Após a libertação dos escravos, os negros, que
vieram trabalhar nas lavouras de cacau, foram se aglomerando em lagos (cabeceiras), locais de difícil acesso.
Na comunidade, há vestígios das primeiras construções dos jesuítas, que atestam que Arapucu seja 37 anos
mais antiga que a cidade de Óbidos.
A comunidade Arapucu possui Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) devidamente
aprovado, tendo seu território delimitando numa área correspondente a 767,42 hectares.
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Em relação ao saneamento, dois microssistemas (água captada em poços artesianos) abastecem a maioria das
casas. No entanto, de acordo com as lideranças entrevistadas, a tubulação é precária. Constantemente, há
moradores que recorrem à ajuda dos vizinhos. Algumas casas possuem fossas sépticas; a maioria possui fossas
rudimentares (de pedra).
Através de uma parceria entre a escola municipal e a associação de moradores, é realizada a coleta de lixo,
através de sistema de mutirão. Mesmo assim, ainda é comum a prática da “queima” do lixo.
A energia elétrica é fornecida a partir da rede do Luz Para Todos, a partir da cidade de Óbidos. Segundo as
lideranças, costuma haver muita queda de luz.
O padrão construtivo das residências varia do rústico (casas de madeira) ao econômico (casas de alvenaria, sem
reboco).
Em termos de comunicação e informação, na região costuma haver sinal das operadoras Vivo e Tim. Assim
como foi relatado em outras comunidades e localidades rurais de Óbidos, a rádio mais ouvida é a Rádio Sucesso
(96,3 FM) de Oriximiná.
Normalmente a população local tem como principal meio de transporte o veículo próprio: carro, moto ou
casco com motor rabeta. Por via fluvial (rio Amazonas) são 35 minutos até a cidade de Óbidos. Pela Estrada
do Curumu, são 17 km até a cidade.
Na comunidade existe um UBS, onde são prestados atendimentos atendimento da atenção básica. Para os
casos mais complexos, é solicitada uma ambulância para o deslocamento do paciente até hospital de Óbidos
(Figura 150).

Figura 150 – UBS Arapucu.
Fonte: Ambientare, 2019.

A Escola Municipal Profª Wulfilda Rego oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, nos três
turnos. Ressalta-se que todos os professores do Ensino Fundamental são locais, criados na própria
comunidade, fato raro na região Amazônica. Em compensação, no Ensino Médio, todos os professores são “de
fora” da comunidade. Os alunos que moram mais distante do centro da comunidade, são beneficiados com o
serviço de transporte escolar, realizado em uma kombi.
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As praias do lago Arapucu, assim como as dos lagos Curumu e Sucurijú, são muito procuradas como áreas de
lazer pela população da cidade de Óbidos. Além da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, há três
igrejas evangélicas na comunidade.

Figura 151 – Liderança entrevistada na comunidade
Arapucu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 152 – Rua principal na área central
comunidade Arapucu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Na vila da comunidade (Figura 152), o tamanho dos lotes é de 12 m x 30 m. Nos lotes produtivos, destinados
a pequenas criações e plantações (áreas de roçado), o tamanho varia de 10 a 100 ha.
Na área da comunidade, há dois locais para embarque e desembarque de gado em balsas. A atividade que gera
mais renda para a comunidade é a pesca. A agricultura destina-se mais para o consumo/subsistência das
famílias. Alguns moradores recebem o Bolsa Verde, benefício federal disponibilizado para os proprietários
rurais evitarem o desmatamento.
Na comunidade Arapucu, as expectativas giram em torno da chegada de energia elétrica de “maior qualidade”.
A comunidade é abastecida através do Programa de Eletrificação Rural “Luz Para Todos”, no entanto, assim
como as demais áreas rurais beneficiadas e a cidade de Óbidos, sofre com constantes “apagões” na rede
elétrica, cuja fonte é a Usina Termelétrica instalada na cidade. Outras expectativas da população quilombola
são geradas em função da possibilidade de abertura de empresas e, consequentemente, a geração/oferta de
empregos e oportunidades de trabalho, principalmente para a população mais jovem. De acordo com as
lideranças locais entrevistadas durante a pesquisa de campo, muitos jovens dessa comunidade e da região
como um todo migram para Manaus, principalmente, em busca de emprego. Todavia, é comum esses jovens
regressarem sem conseguir oportunidades, devido à falta de qualificação e capacitação profissional.
No que tange ao associativismo, constatou-se a atuação de duas associações na localidade: Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombo de Óbidos – ARQMOB e Associação de Remanescentes de
Quilombo da Comunidade Arapucu – ARQUICA. Além disso, os moradores estão vinculados à Colônia de
Pescadores Z-19 de Óbidos e ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Óbidos.
De acordo com as lideranças entrevistadas em 2019, há um projeto da Comissão Pró-Índio de São Paulo para
quilombolas que visa favorecer a inclusão socioprodutiva das famílias, pelo trabalho, por meio da capacitação
em corte-costura, objetivando elevar o nível de renda; incentivo à cultura e a formação sobre conjuntura e
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desenvolvimento de lideranças. Houve também uma parceria com o SENAI para a construção da praça da
igreja e para capacitação e qualificação (pedreiro, mecânico, eletricista, carpinteiro).
6.4.3.4.3.2.3.2

Comunidade Sucurijú

O empreendimento deverá interceptar lotes produtivos (áreas de pastagem) e a área social da comunidade
Sucurijú, localizada na altura do km 41,9 da LT. O tamanho dos lotes é de 32,5 ha, em média.
Na área social da comunidade (Figura 153), com 25 famílias residentes, em casas de alvenaria e madeira
(padrão construtivo “econômico”). Nesta área foram identificadas algumas casas próximas à faixa de servidão:
duas casas, a 30 m e 40 m do traçado, lado esquerdo e direito, respectivamente (altura do km 41,8 da LT). Após
a travessia de 200 m do lago Sucurijú, foi identificada outra casa a 60 m do traçado (km 42,0, lado esquerdo).
Na comunidade Sucurijú, havia uma escola que atendia às demandas até o 5º ano do Ensino Fundamental, que
funcionou até 2013. Sua reinauguração estava prevista para 2015, no entanto, constatou-se durante a
campanha de campo de 2019, que a mesma permanece desativada. O transporte escolar levava os alunos para
as escolas municipais São Francisco e José Veríssimo e para Escola Estadual São José, todas na cidade de Óbidos,
a 7 km de distância da área central da comunidade.
Quando precisam de atendimento médico, procuram o hospital municipal de Óbidos. Vão de veículo próprio
ou de mototaxi até a cidade. De acordo com o morador entrevistado, nascido há 55 anos na região, os
principais problemas de saúde ocorrem na “baixada” e na “subida” das águas e estão relacionados a doenças
hidricamente veiculadas, como diarreias e dores no estômago.
Em relação ao saneamento, a água utilizada no consumo humano é captada em poço artesiano, sendo
conduzida por rede até as casas na área central da comunidade. A maioria das casas possui fossa escavada
(sanitário externo). O lixo, em geral, é queimado por cada morador. Há iluminação pública (precária), e de
acordo com o morador entrevistado costuma faltar luz na rede de energia elétrica fornecida a partir da cidade
de Óbidos (rede do Luz Para Todos). O padrão construtivo das residências é econômico (casas de madeira e de
alvenaria).
Na região, há sinal das operadoras Vivo e Tim. Além da Rádio Sucesso (96,3 FM) de Oriximiná, também são
muito ouvidas as rádios Santana (comunitária) e Atalaia, ambas de Óbidos.
Motos e rabetas são os meios de transporte (próprios) mais utilizados pelos moradores, que acessam a cidade
de Óbidos pelo rio Amazonas e pela Estrada do Curumu.
A principal atividade econômica dos moradores dessa comunidade também é a pesca, apresentando as
mesmas características e práticas da comunidade Arapucu. Os pescadores são filiados à Colônia de Pesca de
Óbidos (Z-19).
As praias do lago Sucurijú (Figura 154) também são muito procuradas como áreas de lazer.
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Figura 153 – Área central da comunidade Sucurijú,
em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.2.4

Figura 154 – Lago Sucurijú, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

PAE Costa Fronteira

Após a travessia do rio Amazonas, a futura LT irá interceptar a área social da comunidade Trindade, situada na
margem direita do rio Amazonas, no município de Óbidos, cujos lotes comunitários e produtivos integram a
área do Projeto Agroextrativista (PAE) Costa Fronteira (Figura 155).
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Figura 155 – Comunidade inserida no PAE Costa Fronteira.
Fonte: Ambientare, 2019.

Nas comunidades localizadas nas áreas de várzea do rio Amazonas – tanto na área do PAE Costa Fronteia,
como na área do PA Cacoal Grande, a ser detalhada mais adiante –, encontram-se pequenos sítios e algumas
fazendas de médio e grande porte (mais de 200 ha), cujos proprietários, em sua maioria, são os mesmos que
possuem as fazendas da terra firme (margem esquerda do rio Amazonas), em Óbidos. As áreas centrais (de
convivência comunitária) e produtivas (lotes com pequenas lavouras e pastagens) dessas comunidades
deverão ser interceptadas pelo empreendimento.
Quando se inicia o período de vazante dos rios (seca amazônica), o gado bovino é transportado em balsas para
as fazendas e propriedades localizadas nas áreas de várzea, onde se forma um excelente pasto natural; no
período das chuvas, ao contrário, o gado é deslocado para a terra firme. Esses fazendeiros se constituem,
portanto, em grandes pecuaristas da região do Baixo Amazonas, com criações de gado superiores a 1.000
animais.
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As áreas de várzea das fazendas deverão ser interceptadas pela futura LT. Nessas fazendas, em geral, há uma casa
de madeira para o pousio do dono da fazenda (eventual) e da família do encarregado pela propriedade, além
de benfeitorias, como currais e barracões (todas construções em padrão “rústico”).
Foi observada, nas comunidades de várzea identificadas nos PAEs Costa Fronteira e Cacoal Grande, na área rural
do município de Óbidos, maior vulnerabilidade em relação aos outros municípios da Área de Estudo, em função
das constantes e prolongadas cheias que castigaram a região nos últimos anos. Tal fato impediu,
principalmente, a continuação do cultivo do cacau, assim como de culturas temporárias, como a mandioca,
capazes de gerar renda e melhorar a qualidade de vida das famílias residentes nessas comunidades. Restritos ao
plantio durante o período de seca (4 a 5 meses por ano), são cultivadas pelas populações ribeirinhas hortaliças
(Figura 156), legumes e frutas – como o melão e a melancia (Figura 157) –, cuja produção excedente é vendida
na cidade de Óbidos. Além disso, destacam-se a pesca (extrativismo animal) como atividade de subsistência.
Em suma, o uso do solo é, em maior parte, dividido entre áreas de pastagem, roças e a floresta nativa.

Figura 156 – Hortaliças, em jirau, em sítio localizado
na várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.2.4.1

Figura 157 – Plantação de melancia, na comunidade
Muratubinha, na várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Comunidade Trindade

Entre o km 46,5 e o km 52,0, o traçado atravessará fragmentos de mata, intercalados com áreas de pastagens da
Comunidade Trindade.
A comunidade Trindade possui três núcleos adensados, um deles interceptado pelo empreendimento.
A área central, onde está localizada a escola e a igreja, está situada na altura do Km 47,0, a 2,0 km do traçado
(lado esquerdo). Na altura do km 46,6, deverá ser interceptado um dos núcleos da comunidade; neste ponto,
foi identificada uma casa a 40 m do traçado da LT (lado esquerdo). A LT irá atravessar uma área de pastagem
no entorno da área comunitária. Na altura do km 50,0, foi identificada outra casa, a 80 m do traçado (lado
direito).
Ao todo, residem na comunidade 75 famílias, que contam com o auxílio de um agente de saúde. Em casos de
emergência e urgência médica, a população costuma recorrer às unidades de saúde da cidade de Óbidos, o
Hospital Municipal e a Santa Casa.
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Os moradores utilizam a água do próprio rio Amazonas, aplicando o hipoclorito distribuído pelo agente de
saúde.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profª Cassilda Helena Rodrigues, inaugurada em
20/01/1976, funciona na comunidade, atendendo às demandas até o 5º ano do Ensino Fundamental (1º ciclo).
Dando continuidade aos estudos, as crianças deslocam-se para a Escola Municipal Aristides de Aquino Vieira,
na comunidade São Raimundo. Duas lanchas realizam o transporte escolar, ao longo da margem direita do rio
Amazonas.

Figura 158 – Entrevista realizada com professora, na
comunidade Trindade, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 159 – Vista da área central da comunidade
Trindade, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Importante ressaltar que, de acordo com as informações prestadas pela professora entrevistada (Figura 158),
residente há 30 anos na região, o período letivo na área de várzea do rio Amazonas, no município de Óbidos, vai
de julho a março, por causa do período das cheias. Isso depende da vazante; se demorar (atrasar um pouco), as
aulas começam em agosto e vão até abril. Segundo a professora, as escolas nessa região costumam ser
inundadas; após as cheias, ocorrem mutirões de limpeza para deixar as escolas novamente em condições de uso.
Conforme disse a professora, “a vida é temporária nessa região”.
Cerca de 22 famílias, que vivem na área central da comunidade (Figura 159), são beneficiadas, no período entre
18h e 21h, com o fornecimento de energia a partir de um gerador movido a óleo diesel. São gastos 10 litros de
diesel por hora. Mensalmente, cada morador da comunidade contribui com uma taxa de R$ 100,00. Para a
manutenção do motor/gerador, os moradores costumam organizar bingos (5 cartelas para cada casa, ao custo
de R$ 2,00 cada). É uma espécie de fundo, a ser utilizado para essa finalidade. Ressalta-se que a escola e as demais
casas espalhadas ao longo da margem direita do rio Amazonas, distantes dos núcleos, não são beneficiadas pelo
fornecimento temporário de energia elétrica. Nessas localidades, são utilizadas, em geral, lamparinas, como
recurso de iluminação.
Esse tipo de fornecimento de energia é dispendioso para a comunidade, a qual está buscando solucionar o
problema através da implantação gradual de placas solares nas residências. Cada moradores compra sua própria
placa solar. A placa com 350W de capacidade, inversor, baterias e controlador custam, em média, R$ 5.000,00,
porém já foi mais caro. Pode ser adquirida em Manaus ou em Óbidos.
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Quanto ao saneamento básico, as casas não possuem fossas sépticas. Há sanitários externos com fossas
rudimentares. O lixo é despejado, queimado e/ou enterrado atrás das casas pelos próprios moradores.
A única via de acesso é o rio Amazonas, sendo utilizadas pequenas embarcações particulares, tais como bajaras
e rabetas, para acessar as residências e a cidade de Óbidos, quando necessitam buscar recursos de primeira
necessidade e serviços públicos essenciais.
Os principais veículos de comunicação e informação local são as rádios Sucesso (de Oriximiná), Atalaia e
Santana (de Óbidos), além da Rádio Rural de Santarém. Em alguns locais, há sinal de celular da operadora Vivo.
Trata-se de uma região pesqueira, sendo a maioria dos moradores filiada à Colônia de Pescadores (Z-19) de
Óbidos. A exceção é formada pelos funcionários públicos, que trabalham de carteira assinada, e pelos
aposentados. Alguns possuem pequenas hortas para subsistência das famílias.
Em relação à oferta de empregos, a diretora da escola mencionou que alguns procuram trabalho em barcos de
linha que circulam pelo rio Amazonas, nas rotas entre Belém, Santarém e Manaus.
A diretora da escola disse que “já faz tempo a notícia da chegada da energia para as comunidades está
circulando”, o que demonstra uma grande expectativa pela chegada da energia pelo Programa Luz Para Todos.
Dessa forma, é preciso esclarecer a diferença entre os dois empreendimentos nas campanhas de comunicação
social, a fim de evitar dirimir dúvidas e diminuir as expectativas.
6.4.3.4.3.2.5

PAE Cacoal Grande

Após a travessia do igarapé (km 52,0), inicia-se a área do Projeto Agroextrativista (PAE) Cacoal Grande, na área
rural do município de Óbidos. Neste PAE, a futura LT atravessará áreas sociais e produtivas de quatro
comunidades, além de pastagens pertencentes a pecuaristas da região e fragmentos de matas (Figura 160).
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Figura 160 – Comunidades inseridas no PAE Cacoal Grande.
Fonte: Ambientare, 2019.

No km 72,4, a futura LT atravessará o igarapé Muratuba, limite intermunicipal de Óbidos e Juruti.
6.4.3.4.3.2.5.1

Comunidade Livramento

No km 52,1 da futura LT, em um dos núcleos da comunidade Livramento, na margem esquerda de um igarapé,
foram identificadas duas casas próximas à faixa de servidão, cada uma de um lado do traçado, a 50 m de
distância deste. Na altura do km 52,6 e do km 53,0, foram identificadas outras casas próximas à faixa de servidão:
uma casa, a 60 m, e outras duas casas, a 80 m, respectivamente, todas no lado direito do traçado.
A área central da comunidade está localizada a 200 m do traçado (lado direito), no km 53,8. Nesta área não há
residências habitadas, mas sim a igreja, o barracão comunitário (Figura 162) e um campo de futebol. Na
comunidade do Livramento, há 4 áreas concentradas e não contíguas, além de casas espalhadas pelo beiradão
do rio Amazonas e poucas fazendas. Residem na comunidade do Livramento cerca de 43 famílias. A cerca de
300 metros do “beiradão” do rio Amazonas, situa-se o Igarapé Açu dos Lopes, que é um dos núcleos que
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pertencentes à comunidade Livramento, onde residem cerca de 20 famílias ao longo do igarapé. O padrão
construtivo observado na comunidade é caracterizado como rústico.
De acordo com as lideranças entrevistadas (Figura 161), que nasceram na região, quase não há mais cacoais
(plantações de cacau nativo) na região, que motivaram a toponímia do PAE Cacoal Grande. As sucessivas
enchentes, ocorridas desde 1973, foram destruindo os caçoais nativos.
A safra do cacau ocorre de dezembro a junho/julho. Alguns moradores produzem e consomem o chocolate,
a partir da semente (torrada), sendo preparados “pãezinhos” com a massa, que é posteriormente ralada. Da
polpa, é consumido o suco do cacau.
Há um agente comunitário de saúde que presta o atendimento preventivo às famílias. As demandas por
educação são atendidas pela escola localidade na comunidade de São Lázaro, que oferta a Pré-escola e o Ensino
Fundamental.

Figura 161 – Lideranças entrevistadas na
comunidade Livramento, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 162 – Barracão onde funciona a Escola Municipal
Livramento, na área central da comunidade
Livramento, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

A maioria dos moradores traz a água para o consumo de Óbidos, captando-a nas torneiras da cidade, em
galões de 20 litros. Em um pequeno barco, com motor rabeta de 13 HP, a cidade pode ser acessada em 30
minutos de viagem. Diminuindo a potência do motor para 5 HP, a viagem leva cerca de 1h e meia. No entanto,
outros continuam captando a água para consumo do próprio rio Amazonas. A qualidade da água é
considerada “questionável” pelos próprios moradores. O esgoto das casas é despejado a céu aberto, ou lançado
em fossas rudimentares (sanitários externos rústicos). O lixo é queimado e/ou enterrado em “lixeiras”, como
são chamados os buracos onde são lançados os resíduos domésticos.
Quanto à energia elétrica, da mesma forma que foi observada em outras comunidades caracterizadas como
ribeirinhas, há gerador de luz (movido à óleo diesel) na área central da comunidade que abastece as casas
próximas (no entorno), igreja e barracão comunitário (durante os eventos). As residências mais afastadas da
área mais adensada não são abastecidas; neste caso, os moradores recorrem às lamparinas.
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Também composta de pescadores, a comunidade possui uma espécie de coordenador de pesca, que se reúne
com os moradores no barracão a fim de orientá-los. Muitos moradores são vinculados à Colônia de Pescadores
Z-19 de Óbidos – pesca artesanal no igarapé, lago Açaí e no rio Amazonas. Alguns moradores recebem o Bolsa
Verde, e a grande maioria recebe o benefício do Bolsa Família.
Na seca, é comum fazer “barragens” na boca dos igarapés – isso ocorre nos igarapés Açu dos Lopes, que
compõem a área de Livramento, mas também em Muratubinha, Muratuba Grande, entre outros. O objetivo
é não deixar secar o igarapé e o lago Açaí, o que dificultaria ainda mais o acesso às residências, a partir do rio
Amazonas, e também manter um pequeno estoque de recursos pesqueiros nessa pequena barragem.
Quanto à organização social, foi identificada a atuação da Associação do Assentamento Projeto
Agroextrativista Cacoal Grande – APAECG, que também atende as comunidades de São Lázaro, Santa Cruz –
Costa de Cima e Livramento.
6.4.3.4.3.2.5.2

Comunidade São Lázaro

Após o km 56,4, inicia-se a área da comunidade São Lázaro, cuja área central localiza-se no km 59,0, a 100 m do
traçado (lado direito). Nesta comunidade, entre o km 56,9 e o km 57,1, foram identificadas três construções
nas proximidades da faixa de servidão: um curral e uma casa, ambos a 30 m do traçado, e outra casa a 80 m;
todas construções situadas no lado direito do traçado da futura LT. Mais adiante, na altura do km 57,5, foram
identificadas mais três casas: duas a 70 m, e outra a 90 m do traçado (todas no lado direito). É importante frisar
que o traçado deverá interceptar a área social e alguns lotes produtivos (áreas de roçado) desta comunidade.
A comunidade São Lázaro teria sido originada através de uma senhora chamada Lulita, que morava no Paraná
de Dona Rosa, em Juruti. De acordo com a história contada pela moradora entrevistada, essa senhora havia feito
uma promessa: se fosse curada de uma enfermidade, ela doaria um pedaço de terra em homenagem ao santo.
Daí surgiram as celebrações em torno de São Lázaro. Com o passar dos anos, foram surgindo os aglomerados
populacionais, sendo comprado, em 1969, o espaço onde situa-se, atualmente, a escola e a igreja (área central
da comunidade).
Assim como nas outras comunidades descritas anteriormente, na área do PAE Cacoal Grande, a comunidade
São Lázaro é composta por alguns núcleos habitacionais (Figura 163 e Figura 164). Os lotes nessas áreas variam
de 0,5 a 1 hectare. Ao todo, segundo a liderança entrevistada, residem na comunidade 62 famílias. As casas são
de madeira e possuem padrão construtivo “rústico”.
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Figura 163 – Área central da comunidade São Lázaro, em
Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 164 – Outro núcleo da comunidade São
Lázaro, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Em São Lázaro, a Escola Municipal Cacilda Pinheiro oferece a Pré-escola e o Ensino Fundamental às crianças e
jovens que residem na área da própria comunidade e àquelas que vêm, por meio de barcos e bajaras
(transporte escolar), das comunidades Livramento, Santa Cruz e Igarapé Açu dos Lopes. As crianças que
estudam na parte da manhã e que moram na área de São Lázaro ou Santa Cruz (a cerca de 4 km de caminhada)
costumam ir a pé para escola. Àqueles que moram mais distante vêm de barco.
6.4.3.4.3.2.5.3

Comunidade Santa Cruz

A partir do km 60,7, tem início a área da comunidade Santa Cruz, que também deverá ser interceptada em
seus lotes produtivos (áreas de roçados e pastagens). A área central da comunidade está localizada na altura
do km 62,9, a 100 m do lado direito do traçado da futura LT (Figura 165).
O nome antigo da comunidade era Cacoal Grande, que remete ao passado da região, composta por grandes
cacoais. Os moradores entrevistados (Figura 166), relataram que há anos, vem ocorrendo emigração na
comunidade, principalmente por causa das enchentes que atinge a área de lavoura e “acabava com tudo que
era plantado”.
Residem na comunidade 35 famílias, cuja principal atividade está voltada para a pesca e agricultura para
consumo e venda (excedente). A pesca é praticada a partir da utilização malhadeira e entre os peixes mais
capturados estão: apapá, surubim, tambaqui, mapará e dourada. Os pescadores pertencem à Colônia de
Pescadores Z-19 de Óbidos.
A comunidade de Santa Cruz não dispõe de fornecimento de energia elétrica. No que tange a área de saúde,
há ações itinerantes de saúde, realizadas a cada 2 meses, oportunidades em que uma equipe de saúde (médico,
enfermeiro e técnicos) visita a comunidade para prestar atendimento aos moradores.
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Figura 165 – Área central da comunidade Santa Cruz,
em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 166 – Entrevista com moradores da
comunidade Santa Cruz, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Antigamente havia na comunidade Santa Cruz, a Escola Municipal Santa Isabel, que oferecia o 1º ciclo do
Ensino Fundamental (até o 5º ano), mas, em 2018, a escola foi desativada pela Prefeitura Municipal. Os
estudantes de Santa Cruz têm que se deslocar através do transporte escolar fluvial para a escola da
comunidade São Lázaro ou para a escola situada na comunidade São José do Recreio. Para dar seguimento aos
estudos os alunos precisam se deslocar até a sede municipal de Óbidos.
6.4.3.4.3.2.5.4

Comunidade Quilombola Muratubinha e entorno

A partir do km 64,7, serão atravessadas as áreas social e produtivas e a principal via de acesso às casas e escola
da comunidade quilombola Muratubinha e o igarapé homônimo, que deverá ser interceptado no km 66,7. Na
altura do km 68,7, foi identificada uma casa próxima à faixa de servidão, a 90 m do traçado (lado direito). A
área central da comunidade (Figura 167) está situada na altura do km 67,3, a 300 m do traçado, sendo que
nesta área não há residências habitadas e, a população se distribui ao longo do igarapé Muratubinha. Residem
na área da comunidade Muratubinha cerca de 60 famílias.
Segundo uma das lideranças entrevistadas (Figura 168), não há conclusão sobre a data de fundação da
comunidade, mas sabe-se que é tão antiga quanto a cidade de Óbidos, esta fundada em 1697. O resgate da
história oral da comunidade está sendo feito por pesquisadores, no âmbito da elaboração do Relatório Técnico
de Identificação e Delimitação (RTID) do território quilombola junto ao INCRA. Concluído o relatório, e
reconhecida e titulada a terra, os lotes individuais serão coletivizados. Sobre esse assunto ver o item de
Comunidades Remanescentes de Quilombos, apresentado na Caracterização da Área de Estudo.
O PA Cacoal Grande foi criado numa área sobreposta ao território da comunidade Muratubinha. Nesse
sentido, segundo a liderança entrevistada, o INCRA deve resolver a questão da sobreposição de territórios. A
área pleiteada pela Associação dos Remanescentes de Quilombo do Muratubinha, Igarapé Açu dos Lopes e
Mondongo (ARQUIMIM) é de cerca de 500.000 ha (previsão), segundo a liderança entrevistada.
Tal como foi observado nas outras comunidades caracterizadas como ribeirinhas, instaladas na margem
direita do rio Amazonas, na área rural de Óbidos, o padrão construtivo das casas e demais benfeitorias
constituídas, em geral, de madeira, é “rústico”.
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A água é captada no rio Amazonas. Cada família “puxa a água do jeito que dá”, como declarou a liderança
entrevistada e como foi possível observar em campo: grandes mangueiras de borracha, em extensão e em
capacidade, vão desde as margens do Amazonas até as casas, situadas a cerca de 50 m de distância. As casas
não possuem fossas sépticas, sendo o esgoto doméstico direcionado a fossas rudimentares (sanitários
externos). O lixo, como é de costume na região, é queimado e enterrado.
Alguns moradores possuem motores de luz (geradores) e placas solares; no entanto, a grande maioria não
possui energia elétrica. Na escola local, por exemplo, foram comprados e instalados ventiladores, porém as
placas solares (fotovoltaicas) não têm capacidade de abastecê-los.
Grande parte dos moradores possui seu próprio veículo: barco ou “casco” com motor rabeta, para se deslocar
pelo rio Amazonas até a cidade de Óbidos, em busca de bens e produtos de primeira necessidade e de serviços
públicos essenciais para a sua sobrevivência. Há uma agente comunitária de saúde, que realiza ações de
prevenção em saúde e encaminha os pacientes para o Hospital Municipal de Óbidos, em casos de urgência e
emergência, ocasião em que solicita o serviço de ambulancha – lancha ambulância. Além disso, há também
ações itinerantes de saúde realizadas a cada 2 meses, quando um médico, enfermeiro e técnicos visitam a
comunidade e realizam os atendimentos no prédio escolar.
Quanto aos meios de comunicação e de informação, foram citadas as mesmas rádios de Oriximiná (Sucesso)
e de Óbidos (Santana e Atalaia) ouvidas nas comunidades vizinhas. Em alguns locais, é possível captar o sinal
de celular da operadora Vivo.

Figura 167 – Área central da comunidade
Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 168 – Entrevista com lideranças da comunidade
Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Situa-se na comunidade de Murutubinha a Escola Municipal Antônia Carvalho de Moraes, que oferece a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Para dar continuidade aos estudos, os alunos têm que se deslocar
para a cidade de Óbidos, em busca do Ensino Médio (Figura 169).
Segundo a professora entrevistada, há duas bajaras que realizam a prestação do serviço de transporte escolar
fluvial: uma segue para montante e outra para jusante do igarapé Muratubinha, alcançando inclusive o
beiradão do rio Amazonas. “O transporte escolar em Muratubinha é difícil. Há muito pau no igarapé, o que
costuma danificar/quebrar a lancha escolar (atualmente parada) constantemente”. Além disso, na época da
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seca, o transporte escolar (bajara) não atende satisfatoriamente às demandas dos alunos, pois não consegue
entrar nos igarapés da região, inclusive no igarapé Muratubinha, onde situa-se a escola.
Na fala da professora entrevistada, foi possível notar o discurso do “abandono” em termos de investimentos
em infraestrutura e políticas públicas: “Estamos sem energia elétrica pois o Governo não dá suporte. Ele cobra
resultados em sala de aula, mas não há condições de produzir assim. As placas solares não têm bateria. Não há
ventiladores. Não há como conservar adequadamente a merenda escolar, sendo que a maior parte são
alimentos enlatados que vem da cidade. Não há qualidade na alimentação dos alunos. A energia é o gargalo. A
comunidade consome muito gelo, porém a nutricionista orienta que não é aceitável conservar a merenda
escolar no gelo” (Figura 170).
Segundo a professora entrevistada, a direção e a coordenação pedagógica da escola ficam na escola da CRQ
Arapucu, comunidade de lago de Óbidos. Nos últimos meses, “não fizeram uma visita sequer à escola da
comunidade Muratubinha”. Esclarece ainda que em função da influência das cheias na região, há um período
escolar diferenciado na área ribeirinha: no calendário de 2018, por exemplo, as aulas iniciaram em agosto e
terminarão em março de 2019. Entre abril e maio, há o recesso escolar. Entre junho e julho, durante o pico da
enchente (cheia), não há aulas.
Ainda de acordo com a professora entrevistada, a Prefeitura Municipal de Óbidos está desenvolvendo o
Projeto Seiva – em cada semestre, é trabalhada uma temática: atualmente, está sendo desenvolvido o trabalho
infantil escravo, mas já foi trabalhado em sala de aula meio ambiente e resíduos, saúde, entre outros. No
tocante ao meio ambiente, foi feita uma limpeza no igarapé até sua “boca” no rio Amazonas, sendo retirada
uma canoa cheia de lixo. Após a ação a questão do lixo diminuiu, no entanto segundo a professora, falta
consciência por parte da população local e não falta conhecimento, vez que a escola está sempre divulgando
informações, além de outros canais de comunicação, a exemplo da TV.

Figura 169 - EM Antônia Carvalho de Moraes, na
comunidade Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 170 - Profª. Entrevistadas, responsável pela
escola, na comunidade Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2019.

Na área da comunidade, são cultivadas lavouras temporárias (“plantas” de safra, como dizem na região), de
acordo com a sazonalidade (cheias e vazantes) do rio Amazonas: melancia, jerimum, maxixe, quiabo, chuchu,
abóbora, pepino, feijão, couve, alface, cebolinha, tomate, pimentão, berinjela, coentro, melancia, melão (Figura
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171) etc. A maioria dos moradores possui, atrás das casas, canteiros com ervas medicinais e verduras, suspensos
em jiraus (Figura 172). Os produtos são destinados ao consumo próprio das famílias e, também para a
comercialização na Feira do Produtor Rural, em Óbidos.

Figura 171 – Horta suspensa na comunidade
Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 172 – Lavoura de melancia e melão, na
comunidade Muratubinha, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Os cultivos permanentes ou com ciclo produtivo mais demorado ficam impossibilitados de serem realizados
na área da comunidade em função das cheias (enchentes) cada vez maiores. Em relação à mandioca, por
exemplo, o tempo de seca é muito curto, e não permite o amadurecimento da raiz. Mesmo assim, alguns
moradores aventuram-se no plantio da macaxeira e da mandioca, para a produção de farinha, perdendo,
muitas vezes, toda a produção.
Segundo informou o entrevistado, os moradores da comunidade costumam extrair madeira (pau-mulato,
anderauixi, castanha-sapucaia) da várzea para a confecção de tábuas e tocos utilizados na construção de casas,
barracões e cercas.
A principal atividade desenvolvida na comunidade é a pesca artesanal no rio Amazonas (o ano inteiro), tanto
no “beiradão12”, como em outras partes do rio e, também no igarapé Muratubinha e no lago Grande. A venda
de pescado ocorre somente na entressafra, entre julho e a primeira semana de novembro, quando há
abundância de peixe. De novembro a dezembro, pesca-se para consumo das famílias, e depois, nos outros
meses, os pescadores seguem para os lagos, que enchem no período das cheias.
No período da seca, quando fecha a “boca” do igarapé Muratubinha, os moradores seguem de cavalo ou a pé
para os lagos interiores, entre eles o lago Grande, no intuito de pescar o acari (ou bodó, em algumas regiões) e
o jacaré, e produzir a farinha de peixe seco, conhecida como piracuí, muito apreciada pela população
amazônica.

12

Beiradão são as “beiradas do rio Amazonas”, como são comumente chamadas as margens do rio.
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Além do acari, também são muito pescados nos ambientes de lago: mapará, tambaqui, curimatã, surubim e o
tamoatá. Ressalta-se que esses peixes também são capturados no rio Amazonas, à exceção do tamoatá.
Na pescaria de rio, são utilizadas redes malhadeiras, tarrafas e espinhéis (para captura de peixes lisos ou de
couro, como a dourada, pirarara, surubim, jandiá, jaú, etc.). Pacus, apapás (ou sardas), sardinhas e piranhas
costumam ser capturas nos “beiradões” do rio. No lago, também se utiliza a malhadeira, sendo que a pesca
ocorre, em geral, no período da noite. No rio Amazonas, a pesca ocorre o dia inteiro.
A maioria dos moradores é vinculada à Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos.
Poucos moradores utilizam-se da atividade de caça, porém esses poucos, segundo relatou o entrevistado,
caçam em grande quantidade capivaras, patos selvagens, maguaris e jaburus (aves amazônicas).
Complementando a renda, a maioria dos moradores recebe o benefício do Bolsa Família.
São lideranças atuantes na comunidade: o coordenador de pesca (membro da antiga Capatazia de Pescadores,
como era chamada a filial da Colônia de Pescadores); o delegado do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Óbidos; lideranças religiosas; e membros do Conselho Tutelar, Conselho Pastoral
Comunitário e do Clube de Futebol Amazonas.
A maioria dos moradores de Muratubinha, Igarapé Açu dos Lopes e Mondongo pertence à Associação dos
Remanescentes de Quilombo do Muratubinha, Igarapé Açu dos Lopes e Mondongo – ARQUIMIM, filial da
associação “mãe”, a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo de Óbidos – ARQMOB. A
ARQUIMIM não possui sede própria, foi fundada em 1997 e, legalizada em 2009.
6.4.3.4.3.3

Município de Juruti

No percurso da futura LT, no município de Juruti, entre o km 72,4 e o km 172,2, e entre o km 179,3 e o km
189,2, serão atravessadas predominantemente áreas de pastagens e de capoeira, intercaladas com fragmentos
de mata localizados em áreas de várzea do rio Amazonas, no entorno de lagos de água escura – Curumucuri e
Juruti Velho – em áreas de planalto (terra firme). Serão interceptados pela futura LT lotes produtivos e áreas
sociais de comunidades rurais, que integram as áreas de projetos de assentamento (PAs) e de projetos
agroextrativistas (PAEs e PEAEXs) do INCRA e do ITERPA.
Nas áreas dessas comunidades, também foram observadas algumas lavouras e criações de animais destinados
à subsistência das famílias, além de edificações e benfeitorias próximas à faixa de servidão do empreendimento.
Predominam na faixa de servidão, áreas de pastagens e fragmentos de floresta e capoeira, havendo algumas
benfeitorias próximas.
Enquanto as comunidades Vera Cruz, São José do Recreio, Araçá Branco, Santa Maria, São José, Portugal, Santo
Antônio, Bom Que Dói, Nova Esperança, São Paulo, Jararaca, São Pedro, São Braz, Surval, Monte Moriá,
Maravilha, Juruti Açu, São Francisco de Assis do Açaí, Vila Muirapinima, terão suas terras (lotes produtivos)
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interceptados pela futura LT, as comunidades Fartura, Irateua, Conceição, Saraqui e Café Torrado (núcleo
Portelinha) terão suas áreas centrais interceptadas pelo empreendimento.
Importante ressaltar que as áreas das comunidades Prudente e Monte Sinai, situadas na área do PEAEX
Prudente e Monte Sinai, apesar de não possuírem áreas produtivas e sociais interceptadas pelo
empreendimento, foram citadas na ADA, em função de estarem localizadas no final da estrada vicinal que
acessa (via terrestre) o lago Juruti Velho a partir da cidade de Juruti. Esta via (não pavimentada) poderá ser
utilizada na fase de implantação do empreendimento, podendo gerar incômodos/alterações no cotidiano das
populações residentes nessas comunidades. É o mesmo caso da comunidade Bom Jesus, na área do PAE do
Salé, cuja via de acesso, o igarapé do Salé, deverá ser utilizada durante as obras para acessar o empreendimento,
durante sua construção.
Nas terras férteis, os pequenos produtores plantam mandioca e frutas, como o mamão, maracujá, graviola,
laranja e abacaxi. A mandioca recebe ainda o processamento artesanal, sendo transformada em farinha nas
“casas de farinha” comunitárias (Figura 173) ou individuais.

Figura 173 – Casa de farinha, na comunidade Café
Torrado, na região de planalto, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 174 – Casa de farinha próxima à faixa de
servidão, no Ramal do São Braz, na região de planalto,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

O excedente dessas atividades é vendido nas Feiras Livres e no Mercado Municipal em Juruti. Importante
ressaltar que, próximo à faixa de servidão situam-se algumas casas de farinhas (Figura 174).
A pesca já representou umas das principais atividades econômicas dos ribeirinhos, mas, nos últimos anos, a
pesca predatória praticada, principalmente, por grandes barcos de outras localidades (conhecidos como
“geleiras”), pesca essa profissional, reduziu significativamente o número de exemplares e espécies de peixes, o
que vem prejudicando a subsistência das famílias.
Na área rural de Juruti interceptada pelo empreendimento, as demandas em termos de serviços de saúde
pública dos moradores das comunidades rurais, situadas nas áreas de várzea: Fartura, Irateua, Conceição, Vera
Cruz, São José do Recreio, Saraqui e Bom Jesus –, planalto e entorno dos lagos – Araçá Branco, Santa Maria, São
José, Portugal, Santo Antônio, Bom Que Dói, Nova Esperança, São Paulo, Jararaca, São Pedro, Café Torrado, São
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Braz, Monte Sinai, Prudente, Surval, Monte Moriá, Maravilha, Juruti Açu, São Francisco de Assis do Açaí e Vila
Muirapinima –, costumam ser atendidas principalmente no Hospital Municipal de Juruti.
A maior parte dos moradores dessas comunidades podem contar com o serviço prestado pelos agentes
comunitários de saúde (ACS). Ocorrendo a necessidade, os pacientes são encaminhados para a cidade de
Juruti. Os ACS ligam para o hospital municipal e solicitam uma ambulância para vir buscar o paciente. No caso
das comunidades ribeirinhas, trata-se de uma “ambulancha”.
Nas comunidades ribeirinhas, situadas nas áreas de várzea interceptadas pela futura LT, no município de Juruti,
não há postos de saúde. No entorno dos lagos Curumucuri, Juruti Miri e Juruti Velho, foram identificados o
posto de saúde “Beatriz Pereira da Silva” (Figura 175) da comunidade Santa Maria, os postos de saúde das
comunidades Miri Centro e Pompom, e a Unidade de Saúde Mista Irmã Ávila (atualmente fechada para
reforma), localizada na Vila Muirapinima (Figura 176).

Figura 175 – Posto de Saúde Santa Maria, na
comunidade Santa Maria, no lago Curumucuri, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 176 – Unidade de Saúde Mista Irmã Ávila, na
Vila Muirapinima, no lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Em termos de educação, são referências para a população rural residente nas comunidades caracterizadas
como ribeirinhas, na área de várzea de Juruti, a EMEF José Tancredi Junior (Figura 177), situada na comunidade
São José do Recreio.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 273

Figura 177 – EMEF José Tancredi Junior, na
comunidade São José do Recreio, no Paraná de Dona
Rosa, na área de várzea de Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 178 – EMEIEF Vilma Guimarães de Oliveira, na
comunidade Santa Maria, no lago Curumucuri, em
Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

A Escola Municipal ProfessoraTerezinha da Silva Pimentel, na comunidade Araçá Branco, a Escola Municipal
José Bonifácio, localizada em São José, e a Escola Municipal Vilma Guimarães de Oliveira (Figura 178), na
comunidade Santa Maria, são escolas polo, que oferecem o Ensino Fundamental às crianças e jovens residentes
no entorno do lago Curumucuri. Há o serviço de transporte escolar, que leva para a cidade de Juruti, dando
continuidade aos estudos a nível de ensino médio. Para as outras comunidades situadas no entorno dos lagos
Araçá Branco e Curumucuri, o acesso dos alunos é realizado por meio de transporte fluvial.
Na área de planalto de Juruti, as escolas polos que atendem às demandas por educação (Ensino Fundamental)
das próprias comunidades e de comunidades vizinhas – onde foram desativadas as escolas primárias – são: a
Escola Municipal Amauri da Silva Moraes, localizada na comunidade São Paulo, a EMEF Getúlio Vargas, na
comunidade São Pedro, e a Escola Municipal José Roberto Pimentel, na comunidade Café Torrado.
Na região do lago Juruti Velho, as comunidades Monte Sinai (Escola Municipal Monte Sinai), Prudente (Escola
Municipal Francisco Guerreiro), Surval (Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento), Monte Moriá (Escola
Municipal Francisco de Souza), Juruti Açu (Escola Municipal São Manuel), e São Francisco de Assis do Açaí
(Escola Municipal São Francisco de Assis) possuem escolas municipais que funcionam no sistema
multisseriado, em barracões comunitários de madeira, atendendo às demandas por educação do 1º até o 5º
ano do Ensino Fundamental (1º ciclo).
A partir do 6º ano do Ensino Fundamental, as crianças são encaminhadas para a escola polo, a Escola Municipal
Sabino Pinheiro de Matos (Figura 179), localizada na comunidade Maravilha, e que oferece o Ensino
Fundamental.
Os moradores entrevistados reclamaram do transporte escolar, pois o motor das lanchas costuma enguiçar
muito, prejudicando o acesso às aulas.
Na Vila Muirapinima, além da EEEM) Zenita Freitas de Matos (Figura 180), que é referência em termos de
Ensino Médio para os jovens residentes na vila e nas comunidades do lago Juruti Velho, podem ser citadas a
Escola Municipal Lígia Meirelles, no bairro Novo, a Escola Municipal Miriam Benitah (Projeto Casulo) e a
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Núcleo de Convivência das Irmãs Franciscanas de Maristela. Há lanchas e barcos que fazem o transporte
escolar entre as comunidades e as escolas.
A mesma realidade descrita em relação às comunidades caracterizadas como ribeirinhas, nas áreas de várzea
a serem atravessadas pela futura LT, em Óbidos, vale para as comunidades ribeirinhas de Juruti.

Figura 179 – Escola Municipal Sabino Pinheiro de
Matos, na comunidade Maravilha, no Lago Juruti
Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 180 – Escola Estadual Zenita Freitas de Matos,
na Vila Muirapinima, no Lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A partir do trecho composto por comunidades situadas no entorno do lago Curumucuri e na área de planalto
(terra firme) de Juruti, é observada extensa rede de ramais – estradas sem pavimentação (Figura 181) –, que
servem de acesso às áreas comunitárias e aos lotes produtivos da população local. Os moradores para se
deslocarem utilizam transporte próprio, principalmente motos, e também aproveitam a “carona” do
transporte escolar, ônibus que circulam entre as comunidades e as escolas polo situadas na região. Algumas
associações comunitárias possuem transporte coletivo (ônibus), que realizam o deslocamento entre as
comunidades e a cidade de Juruti. É o caso do ônibus da comunidade Café Torrado, que acessa à cidade às
segundas e sextas-feiras.
Os moradores das comunidades ribeirinhas situadas no entorno dos lagos Curumucuri e Juruti Miri (Figura
182), também utilizam pequenas embarcações para o deslocamento intracomunitário e para a cidade de
Juruti.
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Figura 181 – Estradas não pavimentadas, em bom
estado de conservação, na área rural de Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 182 – Pequenas embarcações no paraná do
Uxituba, acesso ao lago Juruti Miri, na área rural de
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Na região do lago Juruti Velho, o acesso é realizado tanto por via fluvial quanto por ramais (estradas rurais),
em péssimo estado de conservação, piorando muito sua trafegabilidade, na época das chuvas. Os meios de
transporte mais utilizados pelas populações ribeirinhas residentes nesse trecho são os barcos de linha regionais
(ou “recreios”, como são comumente chamados) e lanchas, que fazem rotas para as cidades de Juruti e
Parintins. Às terças, quartas e quintas-feiras, a lancha faz rota para a cidade de Juruti, saindo da comunidade
Maravilha, às 5h da manhã, com retorno às 12h30 de Juruti. Às sextas-feiras, há a lancha para Parintins, às 7h.
O retorno da cidade de Parintins ocorre somente na segunda-feira. Nos fins de semana, essa mesma lancha
costuma fazer linha entre a cidade de Parintins e a Vila Amazônia.
Há uma estrada que liga a vila Muirapinima à comunidade Pompom, localizada há cerca de 10 km de distância;
após uma travessia de balsa (rudimentar), segue-se, a partir da comunidade Nova Galileia, por estrada em
melhores condições de trafegabilidade, que acessa a PA-257, após alguns quilômetros, no entorno da mina da
ALCOA, e por fim, a cidade de Juruti.
Importante mencionar também que, no acesso à comunidade Pompom, há uma bifurcação. Seguindo pela
estrada alternativa acessa-se a Vila Amazônia e outras comunidades rurais, após alguns trechos muito ruins,
com areais e atoleiros, apresentando péssimas condições de trafegabilidade. A situação das estradas na área
de planalto a ser atravessada pela futura LT, entre a Vila Muirapinima, no entorno do lago Juruti Velho, em
Juruti, e a Vila Amazônia e demais comunidades rurais existentes na área rural de Parintins, é um fator muito
limitante ao desenvolvimento socioeconômico das famílias de agricultores residentes nessas regiões, em
função da dificuldade de escoamento de sua produção e da precariedade de transporte. Muitos pegam carona
nos ônibus escolares.
Na comunidade Prudente, há estrada que liga à sede municipal de Juruti. Às segundas e sextas-feiras, há uma
linha de ônibus que faz a rota até a cidade, às 7h da manhã, com retorno previsto às 15h. O tempo de viagem
é de 1h20min.
No que tange às questões sanitárias, a realidade observada nas comunidades ribeirinhas de Juruti é a mesma
que a de Óbidos. A água utilizada no consumo humano é captada no próprio rio Amazonas ou no paraná de
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Dona Rosa. Doenças hidricamente veiculadas são comuns na região. Contudo, de acordo com as lideranças
entrevistadas, em função da abertura de poços artesianos, e da ação preventiva dos agentes comunitários de
saúde, o número de casos vem diminuindo. A maioria das casas possui sanitário na parte externa da casa, sendo
o esgoto despejado em fossas rudimentares. Quanto ao lixo produzido, este é queimado ou enterrado no
entorno da área central das comunidades.
De acordo com os agentes comunitários de saúde entrevistados em campo, os principais problemas de saúde
são as diarreias, vômitos, gripes, febres e picadas de cobra.
Em geral, na maioria das comunidades visitadas, há sinal da operadora Vivo. A Rádio Sucesso de Oriximiná
abrange todas as comunidades rurais atravessadas pela futura LT.
Geradores de luz abastecem as áreas centrais das comunidades, no período das 18 às 22h, atendendo às
demandas da escola (aulas noturnas) e dos moradores dessas áreas. A Prefeitura de Juruti fornece uma
quantidade de óleo diesel e a comunidade a outra. Os comunitários fazem a “coleta” dos recursos necessários
para a compra do combustível. Os valores podem variar para cada família, conforme o número de moradores
e o respectivo consumo mensal. Nas casas mais afastadas, há lamparinas ou placas solares.
A seguir, é apresentada a descrição de cada comunidade, por Projeto de Assentamento, ou região de
abrangência, no município de Juruti.
6.4.3.4.3.3.1

PAE Paraná de Dona Rosa e Região

A partir da travessia do igarapé Muratuba, no km 72,4, a futura LT continuará atravessando,
predominantemente, áreas de pastagens, roçados e fragmentos de mata, que integram as áreas de comunidades
caracterizadas como ribeirinhas, na área rural do município de Juruti. Algumas dessas comunidades, por sua vez,
integram a área do Projeto Agroextrativista (PAE) Paraná de Dona Rosa (Figura 183), conforme a análise
apresentada a seguir.
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Figura 183 – Comunidades inseridas no PAE Paraná de Dona Rosa.
Fonte: Ambientare, 2019.

No PAE Paraná de Dona Rosa e seu entorno, composto pelas comunidades Fartura, Irateua, Conceição, Vera
Cruz e São José do Recreio, a futura LT atravessará 28 km de extensão.
As casas das comunidades situam-se no lado esquerdo do Paraná de Dona Rosa (sentido Juruti). Poucos
moradores dessa região são filiados ao Sindicato Rural de Juruti. A maioria é composta por pescadores artesanais
vinculados à Colônia de Pescadores de Juruti (Z-42).
Também ocorrerá, neste trecho, a travessia de vários igarapés, contribuintes ao Paraná de Dona Rosa.
6.4.3.4.3.3.1.1

Comunidade Fartura

Na altura do km 75,1, será interceptada a área social da comunidade Fartura, onde foram identificadas duas
construções (casa e galpão de madeira) a 30 m do traçado (lado direito), apresentando padrão construtivo
“rústico”.
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A comunidade conta com 11 famílias residentes na área central, em um lote coletivo de 6.000 m2. As residências
são constituídas de madeira, em acabamento “rústico” (Figura 184). No retiro da comunidade, localizado no
entorno do lago da Sanguessuga, a cerca de 6 km, há outras casas. É para lá que a maioria dos moradores se
desloca no tempo da seca, onde as condições de pesca são melhores.
No geral, as habitações possuem um gerador a óleo, que fornece energia elétrica de forma temporária (18/22h)
para os comunitários. O consumo de óleo é acarcado parcialmente pela Prefeitura de Juruti, que fornece
mensalmente óleo diesel; além disso, há coleta de uma mensalidade por família, para complementar o
abastecimento de óleo diesel. Em 2019, foram observadas a introdução de placas solares instaladas na cobertura
de algumas casas ribeirinhas. Essa placa, em geral, alimenta um pequeno freezer e outros eletrodomésticos.
A água do rio Amazonas é captada e utilizada no consumo humano. Quanto ao esgoto e o lixo doméstico, estes
são despejados, respectivamente, em fossas rudimentares e buracos, atrás das residências. De acordo com os
moradores entrevistados, há sinal da operadora de celular Vivo na localidade.
As crianças e jovens em idade escolar residentes na comunidade Fartura são transportados (via fluvial) até a
comunidade São José do Recreio, onde situa-se a Escola José Tancredi Junior (Pré-escola e Ensino Fundamental).
Para dar continuidade aos estudos, os alunos precisam se deslocar para as escolas municipais de Óbidos ou
Juruti. Para isso, é disponibilizado o transporte escolar (bajaras e lanchas escolares), custeado pelas Prefeituras
locais.

Figura 184 – Casa na comunidade Fartura, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 185 – Criação de cavalos na comunidade
Irateua, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A comunidade é atendida por um agente comunitário, e dispõe de sinal de celular, internet, em função da
proximidade com uma antena instalada em uma grande propriedade particular.
A população das duas comunidades se desloca em barcos próprios. Há também o barco de linha, que faz a rota
de Óbidos para Juruti, às segundas e quintas-feiras (14h30). O retorno ocorre aos domingos e quartas-feiras, ao
meio-dia. Na seca, também são muito utilizados os cavalos (Figura 185), nos deslocamentos intracomunidades
e entre as áreas centrais das comunidades e os retiros.
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A atividade pesqueira é desenvolvida para a subsistência das famílias. Quando há excedentes, o pescado é
vendido na cidade de Juruti. A maioria dos moradores é filiada à Colônia de Pescadores de Juruti (Z-19).
Complementa a renda das famílias o benefício do Bolsa Família.
6.4.3.4.3.3.1.2

Comunidade Irateua

No km 78,2, a futura LT interceptará a área social da comunidade Irateua, onde foi identificada uma casa a 50
m do traçado (lado direito), um pouco antes da travessia do igarapé Irateua.
Residem na área da comunidade 17 famílias, em casas de madeira, com acabamento “rústico”.
Na comunidade Irateua, há duas escolas: a Escola Municipal José Augusto da Silveira, situada na área central da
comunidade (Figura 186), que atende da Pré-Escola até o 5º ano do Ensino Fundamental; e a Escola Municipal
João Paiva Soares, localizada no Retiro do Irateua, a cerca de 4 km, que também atende até o fim do 1º ciclo do
Ensino Fundamental. Essas escolas funcionam em barracões improvisados, no sistema multisseriado. Os
professores passam a semana na casa dos professores e, nos fins de semana, retornam para a cidade de Juruti,
onde residem efetivamente. Dando continuidade aos estudos, os alunos seguem para a EMEF José Tancredi
Junior, situada na comunidade São José do Recreio, que oferta o Ensino Fundamental completo e/ ou para as
escolas da sede municipal de Juruti.

Figura 186 – Área central da comunidade Irateua,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 187 – Templo Adventista da Promessa na
comunidade Irateua, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Composta, em sua maioria, por pescadores artesanais, a pesca é a principal atividade desenvolvida nas
comunidades Fartura e Irateua. Na época da seca, é produzido o piracuí, farinha de peixe elaborada a partir do
acari, que é pescado nos lagos da região, a partir dos retiros. Também são pescados o surubim, curimatá,
tucunaré, piranha, entre outros. O excedente é vendido na cidade.
Assim como na área da comunidade Fartura, no Irateua também há sinal de celular, internet, devido a
proximidade com uma antena instalada em uma propriedade particular.
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Importante mencionar que as comunidades Fartura e Irateua são compostas, em sua maioria, por evangélicos
da igreja Templo Adventista da Promessa (Figura 187), havendo seis lideranças locais: duas nas áreas centrais de
cada comunidade, e mais uma liderança em cada retiro.
6.4.3.4.3.3.1.3

Comunidade Conceição

A partir do km 78,0, o traçado entrará numa área próxima da comunidade Conceição, no Paraná de Dona Rosa,
cuja área social e lotes produtivos, sobretudo áreas de pastagens, serão interceptadas pelo traçado da LT. Nesta
área, foram identificadas casas e benfeitorias próximas à faixa de servidão: uma casa a 50 m do traçado (km 79,8);
uma casa a 30 m (km 80,4); uma casa a 70 m (km 80,9); um curral a 30 m (km 81,3); duas casas a 50 m (km 81,9);
uma casa a 30 m (km 82,9); escola, igreja e dois barracões – “centrinho” da comunidade na altura do km 83,7;
uma casa a 50 m (km 83,9); um curral a 30 m (km 84,0), duas casas a 90 m (km 85,3); uma casa e um galpão a 90
m (km 85,5); todas as casas e benfeitorias situadas no lado direito do traçado.

Figura 188 – Área central da comunidade Conceição,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 189 – Acesso ao paraná de Dona Rosa e à
comunidade Conceição, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Atualmente, residem 17 famílias na comunidade Conceição, sendo que as habitações se situam ao longo do
paraná de Dona Rosa, sendo as casas e benfeitorias construídas em madeira, com acabamento “rústico”. Na área
central da comunidade não há residências habitadas, somente a igreja e o barracão comunitário (Figura 188).
A maior parte dos moradores de Conceição são pescadores e mantêm vinculo junto à Colônia de Pescadores
Z-42 de Juruti.
Entre as áreas da comunidade (pequenos lotes, com a casa, o quintal e área produtiva), existem algumas áreas
de pastagens pertencentes à grandes pecuaristas, que trazem o gado de Óbidos (terra firme) para seus terrenos
(propriedades de médio e grande porte) na época da seca.
O barco de linha Cruzeiro faz linha entre Juruti e Óbidos e circula pelo Paraná de Dona Rosa (Figura 188).
6.4.3.4.3.3.1.4

Comunidade Vera Cruz

A partir do km 92,8, ainda na margem direita do rio Amazonas, inicia-se a área da comunidade Vera Cruz, que
adentra o Paraná de Dona Rosa até o limite com a próxima comunidade (São José do Recreio). As áreas de
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pastagens (lotes produtivos) e fragmentos de mata deverão ser interceptados pelo empreendimento. A área
central da comunidade, situada no Paraná de Dona Rosa, está a 300 m do traçado (lado direito), na altura do
km 93,1 (Figura 190).

Figura 190 – Área central da comunidade Vera Cruz,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 191 – Terras caídas, no rio Amazonas
(município de Juruti).
Fonte: Ambientare, 2014.

A professora entrevistada informou que mensalmente ocorrem ações do Projeto Puxirum, promovidas pela
Secretaria Municipal de Saúde de Juruti. Na ocasião, médicos e enfermeiros deslocam-se da cidade de Juruti
até a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Tancredi Junior, escola polo da região do Paraná
de Dona Rosa, para atender à população local e agendar consultas.
A comunidade possui 17 famílias residentes, sendo que a maior parte vive das atividades pesqueira ou
pecuária, além da renda proveniente do benefício do Bolsa Família.
Segundo a liderança entrevistada, nos últimos anos, algumas famílias migraram para a cidade de Juruti, em
função de um fenômeno muito comum na região, o das “terras caídas” (desbarrancamento das margens do
rio Amazonas) (Figura 191). No passado, havia muitas famílias ocupando as áreas ribeirinhas, por conta dos
cacoais (cacau). “As terras caídas levaram tudo! Vai recuando as casas, que já alcançam os fundos dos terrenos”.
De quatro em quatro anos, em média, os moradores têm que abandonar suas casas de madeira e construir
outra mais ao fundo. Inclusive, em 2016, em função desse fenômeno (“terras caídas”), a comunidade Vera Cruz
precisou mudar sua localização, como pode ser visto na Figura 192, que mostra localização da comunidade
Vera Cruz em 2014 e em 2019.
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Figura 192 – Localização da comunidade Vera Cruz.
Fonte: Ambientare, 2019.

Há transporte fluvial, barcos que circulam entre as cidades de Óbidos e Juruti, passando pelo Paraná de Dona
Rosa e beiradão do rio Amazonas. Saem às Segundas e Quintas, às 11h de Óbidos, e passam pela comunidade
entre 16 e 17h, chegando às 18h em Juruti. Aos Domingos e Quartas, retornam ao meio dia, chegando às 17h
em Óbidos - passam por Vera Cruz por volta das 13h30.
6.4.3.4.3.3.1.5

Comunidade São José do Recreio

No km 96,4, tem início as áreas de pastagens e fragmentos de mata da comunidade São José do Recreio, que
também serão interceptadas pela futura LT. A área central da comunidade (Figura 193) está situada a 700 m
(lado direito) do traçado, na altura do km 98,3.
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De acordo com a liderança entrevistada, nascida na região, residem na comunidade 24 famílias. Destaque para
as casas de madeira, com acabamento “econômico”, que apresentam padrão construtivo melhor que o das
casas observadas em outras comunidades ribeirinhas, nas áreas de várzea de Óbidos e Juruti.

Figura 193 – Área central da comunidade São José
do Recreio, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 194 – EMEF José Tancredi Junior, na
comunidade São José do Recreio, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A EMEF José Tancredi Junior atende às demandas por educação das comunidades de Retiro do Irateua, Irateua,
Conceição, Vera Cruz, São José do Recreio e Santa Cruz e oferta a Pré-Escola e o Ensino Fundamental (Figura
194). Em 2014, havia uma parceria com a ONG Biblioteca Vagalume (Associação Vagalume), de São Paulo, que
trabalha com as crianças da Amazônia, fornecendo livros e cursos de mediação de leitura para as pessoas da
comunidade. Atualmente, a pequena biblioteca está sem renovação do acervo, vez que não há mais ações do
Projeto Vagalume. De acordo com os gestores entrevistados, há carência de equipamentos e material para a
secretaria: computador, impressora, arquivos, armário para colocar arquivos.
Duas lanchas realizam o transporte escolar, percorrendo a região do Paraná de Dona Rosa, que se estende desde
a comunidade Irateua até as imediações da comunidade Saraqui, no igarapé do Salé.
Ao lado do prédio escolar, há um barracão utilizado para eventos comunitários. A festividade em homenagem
a São José Operário está sendo realizada em setembro, pois não há como realizar a festa em março, devido ao
alagamento da comunidade no período da cheia.
Na comunidade São José do Recreio há um time de futebol que participa de campeonatos regionais.
6.4.3.4.3.3.2

PAE do Salé e Região

A futura LT irá atravessar a área do Projeto Agroextrativista do Salé, entre o km 101,8 e o km 104,2, caracterizada
por sucessivas travessias do igarapé do Salé, e por fim do lago Araçá Branco, ou seja, interceptará áreas alagadas
intercaladas por fragmentos de mata e áreas de pastagens.
No PA do Salé e seu entorno, composto pelas comunidades Saraqui e Bom Jesus, identificadas durante a
pesquisa de campo, serão atravessados pelo traçado da futura LT cerca de 3,6 km (Figura 195).
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Figura 195 – Comunidades inseridas no PAE do Salé e Região.
Fonte: Ambientare, 2019.

6.4.3.4.3.3.2.1

Comunidade Saraqui

Na área da comunidade Saraqui, próxima a área do Projeto Agroextrativista do Salé – que será atravessado pelo
traçado entre o km 100,4 e o km 104,2 –, na área rural do município de Juruti, foram identificadas casas próximas
à faixa de servidão: duas casas a 40 m (uma de cada lado do traçado) e uma a 90 m (lado direito) do traçado (km
100,5), e outra casa, logo após a travessia do igarapé do Salé (km 100,5), a 40 m do lado direito do traçado (km
100,7). Importante frisar que o traçado interceptará a área social desta comunidade, na altura do km 100,4.
De acordo com o antigo morador entrevistado, a comunidade possui 15 famílias residentes, cuja principal
atividade é a pesca artesanal (subsistência). Conforme já mencionado, as demandas por educação são atendidas
pela Escola José Tancredi Junior (Pré-Escola e Ensino Fundamental), situada em São José do Recreio, ou para a
escola Escola Municipal Terezinha Pimentel (Ensinos Infantil e Fundamental), situada na comunidade Araçá
Branco. Dando continuidade aos estudos, os alunos são transportados para sede municipal de Juruti.
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Em geral, a comunidade Saraqui apresenta as mesmas características encontradas em outras comunidades
rurais da região, no que tange aos seus aspectos construtivos, infraestrutura, serviços de saúde, e geração de
renda.
6.4.3.4.3.3.2.2

Comunidade Bom Jesus

Apesar de não ser interceptada pela futura LT, a comunidade Bom Jesus – cuja área central (Figura 196) localizase a 1,9 km do traçado (lado direito), na altura do km 101,0 – foi citada na ADA, em função das possíveis
alterações que sua população poderá sofrer em consequência do aumento do tráfego de embarcações no
igarapé do Salé, importante via de acesso (fluvial) para as comunidades ribeirinhas existentes na região do PAE
do Salé.
Na comunidade Bom Jesus, caracterizada como ribeirinha, em função da atividade pesqueira predominante
(Figura 197), residem 12 famílias, que também costumam migrar para outras áreas na região, durante o período
da seca, buscando melhores locais para a prática da atividade de subsistência das famílias. O pouco excedente
é vendido na cidade de Juruti. De acordo com o morador entrevistado, os pescadores costumam pescar na
“ressaca” (na beirada do rio Amazonas), só utilizando os lagos quando há necessidade. Os lagos funcionam
como estoque de recursos naturais (peixes) para os ribeirinhos. Nessa região, também é comum a produção do
piracuí (a valorizada farinha de peixe) para venda e consumo na cidade de Juruti.

Figura 196 – Vista da área central da comunidade
Bom Jesus, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 197 – Rede de espera (malhadeira), comunidade
Bom Jesus, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

As crianças/alunos residentes na comunidade de Bom Jesus são atendidas na Escola Municipal Terezinha
Pimentel (Educação Infantil e Ensino Fundamental), localizada em Araçá Branco.
6.4.3.4.3.3.3

PEAEX Curumucuri

Entre o km 104,2 e o km 116,3, o traçado da futura LT deverá atravessar a área do Projeto Estadual
Agroextrativista (PEAEX) Curumucuri, localizado na área rural do município de Juruti (Figura 198). Serão
atravessados fragmentos de mata – possivelmente áreas de reserva legal de propriedades rurais – pastagens e
pequenas lavouras de subsistência (áreas de roçados), que pertencem aos moradores das comunidades Araçá
Branco, São José (e seus núcleos populacionais, Cristo Rei Caranatinga e Vila Souza, respectivamente) e Portugal.
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Figura 198 – Comunidades inseridas no PEAEX Curumucuri.
Fonte: Ambientare, 2019.

O Ramal do Araçá Branco (estrada vicinal, não pavimentada) deverá ser interceptado pelo empreendimento
em vários pontos, consecutivamente. Trata-se da única via de acesso terrestre às comunidades e núcleos
existentes no entorno do lago Curumucuri. Em função da estrada percorrer paralelamente ao traçado da futura
LT, esta via deverá ser utilizada durante a fase de obras.
Apesar de não possuir terras atravessadas pelo empreendimento a comunidade Santa Maria foi citada no
contexto do lago Curumucuri, por ser a comunidade que atrai a população residente em outras comunidades
interceptadas pelo empreendimento (leia-se áreas produtivas), no que tange à saúde pública. O posto de saúde
“Beatriz Pereira da Silva”, localizado na comunidade Santa Maria, atende às demandas das populações
residentes nas comunidades Araçá Branco, São José (e seus núcleos Cristo Rei Caranatinga e Vila Souza), Santo
Antônio, Jangada, Laguinho, Santa Rosa, Paraense.
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6.4.3.4.3.3.3.1

Comunidade Araçá Branco

Na área da comunidade Araçá Branco, foi identificada uma casa a 80 m do traçado (km 104,7, lado esquerdo).
A área central da comunidade está localizada a 1000 m do traçado (lado esquerdo), na altura do km 104,8.
Residem na comunidade 38 famílias, em terrenos de 18 hectares, em média.
Segundo os moradores entrevistados, tem sido observado o aumento populacional nas comunidades Araçá
Branco e Santa Maria, através do retorno de antigos moradores, que haviam migrado para fora do município
após o casamento e constituição de novas famílias. Esse processo migratório de retorno à Juruti e interiores teria
começado por volta de 2007-2008. Ocorreu também uma migração intercomunitária: muitos migraram do
Araçá Branco para Santa Maria, havendo sobrecarga na infraestrutura local. Atualmente, há movimento
migratório de retorno ao Araçá Branco.
Ainda não há fornecimento de energia elétrica; há um gerador que abastece 10 casas e a escola. A Prefeitura de
Juruti fornece parte do óleo diesel que é consumido.
De acordo com o professor entrevistado (Figura 199), em 2014, a Escola Municipal Professora Terezinha da Silva
Pimentel contava com 90 alunos matriculados. O estabelecimento oferece a Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Além de atender às demandas de crianças e jovens residentes na própria comunidade, a escola
atende ainda os alunos residentes nas comunidades Bom Jesus, Jangada e São José (núcleo de Cristo Rei
Caranatinga). Há o serviço de transporte escolar que leva para a cidade de Juruti. Para as outras comunidades
situadas no entorno dos lagos Araçá Branco e Curumucuri, o acesso é fluvial.
Para o atendimento de saúde, Saúde recorrem à UBS da comunidade de Santa Maria. Os casos mais graves são
encaminhados para os estabelecimentos que são referência em Santarém/PA.

Figura 199 – Entrevista com o diretor da EM
Terezinha da Silva Pimentel, na comunidade Araçá
Branco, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 200 – Lotes produtivos (áreas de pastagem), na
comunidade Araçá Branco, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Em relação às atividades econômicas, na comunidade, há pequenos criadores de gado (Figura 200) e de galinha
caipira, pequenos agricultores familiares, que produzem somente para subsistência, e que são filiados ao
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juruti. Há também pescadores vinculados à Colônia de Pescadores de
Juruti (Z-42).
Importante mencionar que, nos lagos Araçá Branco e Curumucuri e no igarapé do Salé, há um Acordo de Pesca
entre sete comunidades, Colônia de Pescadores Z-42, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti e Polícia
Civil. Durante a época do defeso dos peixes, só é permitida a pescaria de tarrafa.
A liderança entrevistada, esclareceu que há pequenos projetos em andamento, dentre os quais foram citados o
projeto de meliponicultura (mel), desenvolvido com o apoio do SEBRAE e da UFOPA de Juruti (o projeto existe
há 3 anos e recebeu o selo de certificação); projeto de criação de galinha caipira, em parceria com o Instituto
Juruti Sustentável (IJUS); o projeto para melhoramento das pastagens (mecanização), além do manejo das
variedades de capim Brachiaria e Mambaça. O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de
Produção e Abastecimento de Juruti, o Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Juruti, o Sindicato dos
Pecuaristas, além de parceiros da própria comunidade Araçá Branco; e o Fundo das Mulheres, promovido pela
FETAG e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e IJUS, que oferta capacitação para as mulheres. Com o incentivo
do SAF Agricultura Famílias realizam o plantio de mudas de árvores nativas e de frutas como acerola e maracujá.
6.4.3.4.3.3.3.2

Comunidade São José

Na altura do km 110,2, está localizada a área central da comunidade São José (Figura 201), a 1,6 km do traçado
(lado direito). A futura LT deverá interceptar as áreas produtivas dos moradores dessa comunidade, situadas
no entorno do Ramal do Araçá Branco, principal via de acesso (terrestre) às comunidades da região.
A comunidade de São José inclui também os núcleos de Cristo Rei Caranatinga e Vila Souza. Ao todo residem
em São José 95 famílias, sendo 25 famílias em São José, 50 famílias na Vila Souza e outras 20 famílias em Cristo
Rei Caranatinga.

Figura 201 – Área central da comunidade São José,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 202 – EM José Bonifácio, na Vila Souza, núcleo
pertencente à comunidade São José, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A Escola Municipal José Bonifácio (Figura 202), localizada na Vila Souza, núcleo da comunidade São José, é outra
escola polo da região do lago Curumucuri, que atende às demandas do Ensino Infantil e Ensino Fundamental.
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Quanto as atividades produtivas, destacam-se a pecuária e a agricultura, especialmente a roça de mandioca,
que posteriormente é beneficiada para produção de farinha.
6.4.3.4.3.3.3.3

Comunidade Santa Maria

A área central da comunidade Santa Maria está localizada a 2,9 km do traçado (lado direito), na altura do km
113,8, do outro lado do lago Curumucuri. Além da área central, compõem a comunidade três núcleos: Vila Rapa,
Cajual e Avelino Melo. Residem na área da comunidade 64 famílias.
O posto de saúde “Beatriz Pereira da Silva” funciona às segundas (11 às 17h) e sextas-feiras (7 às 13h30), com
atendimento de um médico e enfermeira (Figura 203). De acordo com as lideranças entrevistas a oferta é
insuficiente para atender às demandas por saúde dos moradores. Muitos vão em busca de atendimento no
Hospital Municipal de Juruti. A comunidade conta ainda com atuação da agente comunitária de saúde. Como
principais problemas de saúde foram citados: vômito, diarreia, gripe, principalmente no período de subida das
águas (cheia), pois nem todos possuem poços de água potável.
A Escola Municipal Vilma Guimarães de Oliveira (Figura 204) oferece o Ensino Infantil e Ensino Fundamental, e
atente as demandas por educação da própria comunidade, e ainda das comunidades de: Araçá Branco, Santa
Rosa, São José, Vila Souza e Caranatinga. Em função da seca, que prejudica o acesso do transporte escolar (barco)
até as comunidades do lago Curumucuri, o período letivo é de janeiro a outubro. Há também o transporte
escolar terrestre (ônibus), que leva os alunos até a cidade de Juruti, para cursarem o Ensino Médio.

Figura 203 – Posto de Saúde, na comunidade Santa
Maria, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 204 – EMEIEF Vilma Guimarães de Oliveira, na
comunidade Santa Maria, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Assim como na comunidade Araçá Branco, os moradores de Santa Maria se dividem entre pescadores
artesanais, pequenos pecuaristas (até 50 cabeças de gado) e agricultores familiares, sendo mais frequente as
atividades de subsistência. Contudo, muitos moradores trabalham com a pesca comercial. Os peixes mais
comumente capturados são o “charuto” e “mapará”. A maior parte dos pescadores fazem parte da Colônia de
Pescadores Z-42 de Juruti.
Como organizações sociais atuantes, foram identificadas, além da Associação Comunitária das Comunidades
da Gleba do Curumucuri (ACOGLEC) – que possui sede em na Comunidade Castanhal e um núcleo na
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comunidade –, uma delegacia sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STTR) de Juruti e a Associação
Canarinho Esporte Clube, que possui um campo de futebol.
Também foi identificado na comunidade o Projeto de Quelônios, desenvolvido pelos moradores em parceria
com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Juruti. Os ovos são coletados nas praias do lago, na época de
desova das tartarugas, e são enterrados (“plantados”) em áreas protegidas (vigiadas/monitoradas pelos
comunitários), cercadas contra os predadores. Cada “cova”, onde são colocados alguns ou muitos ovos,
dependo da coleta, é chamada de “ninhado”.
6.4.3.4.3.3.3.4

Comunidade Portugal

Também interceptada em suas áreas produtivas (Figura 205), a área central da comunidade Portugal situa-se a
700 m do traçado (lado direito), na altura do km 114,5. No entanto, foi identificado outro núcleo populacional,
caracterizado pela presença de casas de madeira, com acabamento “econômico” (Figura 206). As casas estão
localizadas a 90 m (km 114,5) e a 30 m (km 114,8), nos lados direito e esquerdo do traçado, respectivamente.
Cerca de 19 famílias residem na área da comunidade Portugal. Nesta comunidade, foram observadas as
atividades extrativistas, relacionadas à coleta e beneficiamento do vinho do açaí. Também foi identificada uma
casa de farinha. No entanto, não são destinadas a comercialização, servindo somente para a subsistência das
famílias.

Figura 205 – Áreas de roçado e fragmento de mata,
na comunidade Portugal, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 206 – Padrão construtivo das casas observadas
em núcleo da comunidade Portugal, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Atualmente, a igreja da comunidade está em fase de construção. A padroeira de Portugal é a Nossa Senhora de
Fátima.
Os moradores de Portugal são vinculados a Associação Comunitária das Comunidades da Gleba do
Curumucuri (ACOGLEC).
6.4.3.4.3.3.4

PA Nova Esperança

Entre o km 116,3 e o km 124,0, o traçado da futura LT deverá atravessar áreas de pastagens e fragmentos de
mata e cruzar algumas das principais vias de acesso às comunidades Santo Antônio, Bom Que Dói, Nova
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Esperança e São Paulo, que estão inseridas na área do Projeto de Assentamento (PA) Nova Esperança, localizado
na área rural do município de Juruti (Figura 207).

Figura 207 – Comunidades inseridas no PA Nova Esperança.
Fonte: Ambientare, 2019.

Nas áreas de planalto, que conformam o território das comunidades supracitadas – além de outras
comunidades que serão citadas no contexto do PA Socó I, detalhado a seguir –, foram observados roçados
(pequenas lavouras) em pequenas propriedades rurais (sítios) – onde é cultivada principalmente a mandioca,
para a produção da farinha e seus derivados. A atividade agrícola, associada ao extrativismo, serve,
basicamente, para subsidiar as próprias necessidades das famílias de agricultores. Por outro lado, nas áreas de
várzea do rio Amazonas e no entorno dos lagos, a pesca artesanal é predominante.
O Ramal de Santo Antônio (estrada vicinal, não pavimentada – continuação do Ramal de Araçá Branco) deverá
ser interceptado algumas vezes pelo traçado da LT.
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No km 120,2, ocorre o cruzamento do traçado com o Ramal do Bom Que Dói (também estrada vicinal, não
pavimentada).
6.4.3.4.3.3.5

Comunidade Santo Antônio

Entre o km 116,3 e o km 121,0, estão compreendidos os lotes produtivos da comunidade Santo Antônio. A área
central da comunidade (Figura 208) está localizada a 400 m do traçado (lado direito), na altura do km 117,8. A
comunidade Santo Antônio também abrange o núcleo de Cachoeira. Ao todo, residem 40 famílias na
localidade, sendo 18 famílias em Santo Antônio e 22 famílias em Cachoeira.
No núcleo Cachoeira, pertencente à comunidade Santo Antônio, foram identificadas algumas edificações nas
proximidades da faixa de servidão: uma casa a 30 m (km 115,1, lado esquerdo) e outra a 50 m do traçado (km
115,7, lado direito). Mais adiante, no km 116,5, foi identificada outra casa a 80 m do traçado (lado direito).
Santo Antônio não possui estabelecimentos de saúde e educação. Os alunos residentes na localidade são
atendidos na Escola polo fica na comunidade São Paulo – Escola Municipal Amauri da Silva Moraes (Ensino
Fundamental). Para dar continuidade aos estudos, os alunos de Portugal precisam se deslocar até a sede
municipal de Juruti.
De acordo com o antigo morador entrevistado, a principal atividade desenvolvida na comunidade é a produção
de farinha de mandioca e seus derivados, como o tucupi e a goma.
Os produtores fazem parte da Associação dos Produtores Rurais Assentados no Projeto de Assentamento Nova
Esperança – APRAPANE, cuja sede fica em Nova Esperança.
Em dias alternados, duas balsas ou ferry boats transportam veículos e passageiros entre as cidades de Juruti/PA
e Santarém/PA, com parada em Óbidos/PA, abrangendo a área das comunidades Santo Antônio e Dona Olga
Amaral. Saem de Santarém (subindo o rio Amazonas) às 15h, chegando em Juruti por volta das 6h da manhã,
fazendo uma parada para desembarque/embarque em Óbidos. O retorno (baixando o rio Amazonas) acontece
às 19h, com chegada prevista em Santarém às 4h da manhã.
Na comunidade, há um balneário (Figura 209) com alguma estrutura de lazer – mesas de sinuca e bares –, muito
procurado pelos visitantes da cidade de Juruti nos fins de semana.
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Figura 208 – Área central da comunidade Santo
Antônio, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.3.5.1

Figura 209 – Balneário da comunidade Santo Antônio,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Comunidade Bom Que Dói

A área central da comunidade Bom Que Dói (Figura 210) está situada a 300 m do traçado (lado direito), na
altura do km 120,3. No km 118,8, foi identificada uma casa próxima à faixa de servidão, a 50 m do traçado (lado
direito).
Há duas versões para justificar a toponímia da comunidade Bom Que Dói, de acordo com moradora
entrevistada: a primeira história conta que “havia um caçador que foi para o mato, e lá ele se encontrava com
uma mulher que dizia: mas é bom que dói”. Na outra versão, “o caçador ao percorrer a região, situada entre
quatro serras, costumava sentir um friozinho à noite. Daí, na hora de deitar, dormia junto com algumas
mulheres que diziam que era bom, mas quando pariam, doía”.
Outro núcleo populacional da comunidade, Pratinha, a 1,8 km do traçado (lado esquerdo, km 120,3) pode ser
citado na análise em função de estar localizado na mesma estrada (não pavimentada) que serve de acesso à
região, interligando a comunidade Bom Que Dói a outras comunidades, como São Paulo e Nova Esperança.
Ao todo são 37 famílias residentes na comunidade Bom Que Doí, sendo que 12 famílias habitam o núcleo de
Pratinha. No geral, os comunitários possuem lotes de até 60 hectares.
As casas de alvenaria sem reboco, em sua maioria, apresentam acabamento “econômico. Um agente
comunitário de saúde é responsável pelas ações preventivas em saúde junto aos moradores da comunidade.
Na Pratinha, foi identificado um balneário (Figura 211), também muito procurado pela população da cidade
de Juruti nos fins de semana. Nesse sentido, esta localidade poderá sofrer interferências no que tange ao
aumento no tráfego de veículos na estrada (ramal) e à alteração no cotidiano dos moradores.
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Figura 210 – Área central da comunidade Bom Que
Dói, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 211 – Balneário da comunidade Bom Que Dói,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A maioria dos moradores trabalha na agricultura, na produção de farinha, e é associada ao Sindicato Rural de
Juruti. Como não há transporte coletivo, os moradores utilizam meios próprios de transporte – moto e
bicicleta. No entanto, para levar a produção até as feiras da cidade, às sextas-feiras, fretam caminhão pau-dearara, com capacidade para transportar até 8 famílias e sua produção.
6.4.3.4.3.3.5.2

Comunidade Nova Esperança

A área central da comunidade Nova Esperança está localizada a 3,5 km de distância do traçado (lado esquerdo),
na altura do km 120,3 (Figura 212). Não deverão ser interceptadas áreas sociais ou produtivas nessa
comunidade. No entanto, como foi explicado anteriormente, em relação ao núcleo Pratinha, por estar
localizada na estrada que servirá de acesso para o empreendimento, durante a fase de sua implantação, poderão
ser observadas interferências no cotidiano da população local.
Em Nova Esperança residem cerca de 30 famílias, que ocupam residências de alvenaria e de madeira, que
apresentam padrões construtivos que variam do rústico ao econômico.
De acordo com os moradores entrevistados, a ALCOA tem intenção de realizar o rebaixamento de energia
elétrica em outra Subestação a ser instalada na Mina de Caapiranga, podendo beneficiar a área da comunidade.
(Figura 213)
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Figura 212 – Área central da comunidade Nova
Esperança, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 213 – Moradores entrevistados na comunidade
Boa Esperança, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2019.

Os moradores estão vinculados à Associação dos Produtores Rurais Assentados no Projeto de Assentamento
Nova Esperança – APRAPANE.
6.4.3.4.3.3.5.3

Comunidade São Paulo

Também localizada na altura do km 120,3, a comunidade São Paulo, possui sua área central distante 3,9 km do
traçado da futura LT (lado esquerdo). Residem na comunidade aproximadamente 40 famílias, em casas de
alvenaria e de madeira, que apresentam padrões construtivos que variam do rústico ao econômico.
A Escola Municipal Amauri da Silva Moraes, localizada na comunidade, atende às demandas por educação de
alunos residentes na própria comunidade e nas comunidades de Santo Antônio e Nova Esperança. A escola
oferece o Ensino Fundamental e conta com o serviço de transporte escolar, que percorre os ramais da região
de planalto.
Ressalta-se que, na estrutura da escola, médicos e enfermeiros prestam atendimentos mensais, realizando
exames periódicos e agendamentos de consultas para o hospital na cidade de Juruti.
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Figura 214 – Açaízal, no núcleo São Caetano,
pertencente à comunidade São Paulo, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 215 – Raízes de mandioca mergulhadas no
igarapé, na comunidade São Paulo, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Os lotes produtivos da comunidade estão situados na área de outro assentamento, no PEAEX Curumucuri,
em uma localidade denominada São Caetano. No entanto, esses lotes não sofrerão interferências do
empreendimento. Na área do PA Nova Esperança, os lotes variam de 30 a 100 ha. As áreas centrais das
comunidades São Paulo e Nova Esperança, que são contíguas, possuem 27 hectares cada.
Destaca-se a extração de açaí (Figura 214), bacaba, castanha, tucumã, uixi, pequiá, entre outros recursos
florestais. As atividades extrativistas ocorrem o tempo todo, sendo a bacaba e a castanha os recursos mais
comercializados pela população local. O açaí é destinado, principalmente, ao consumo das famílias e dos
parentes da cidade, que vêm atrás do seu vinho.
A agricultura também é bastante praticada na região. A venda do excedente da produção da farinha de
mandioca e seus derivados gera alguma renda às famílias, complementada pelos benefícios do Bolsa Família.
O processo de produção da farinha, conforme as lideranças entrevistadas, ocorre de acordo com as seguintes
etapas: “primeiro, coloca-se a raiz da mandioca no igarapé, dentro d’água (Figura 215), para amolecê-la por
três dias; depois, tira-se a mandioca da água para descascá-la; rala-se outras raízes de mandioca duras, para
extrair a goma (tapioca) e misturar com a mandioca amolecida também ralada; daí, a mandioca fica na gareira
(cocho), de um dia para o outro; no outro dia, a mandioca vai para a prensa (ou tipiti), de onde extrai-se o
sumo da mandioca, que servirá para fazer o tucupi (que precisa ser fervido para ser utilizado); coloca-se a
mandioca depois de prensada na peneira para extrair a farinha fina e a crueira, que é composta por grãos
grossos, excelente alimento, especialmente para curumins (crianças), matéria-prima de mingaus e fritinhos –
espécie de salgadinhos; depois torna-se a passar a mandioca na peneira para depois torrá-la no forno; a
torrefação pode levar de 1h a 1h30”. A farinha de mandioca é vendida para o feirante em garrafas pet de 2 litros
(cerca de 1,3 kg) ou em sacas de 50 kg.
Há fornecimento de energia proveniente do Programa Luz Para Todos. No entanto, não há sinal de operadora
de celular na região. Como áreas de lazer foram observados, campo de futebol, balneários (banhos de igarapé)
e pracinha.
6.4.3.4.3.3.6

PA Socó I
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Após o cruzamento do Ramal de São Paulo (km 124,0) inicia-se a área do Projeto de Assentamento (PA) Socó
I, a ser atravessado pelo empreendimento até o km 141,9. Nesse percurso, o traçado atravessará principalmente
grandes fragmentos de mata, intercalados por áreas de roçados e pequenas capoeiras, nos lotes produtivos das
comunidades Jararaca, Café Torrado e São Braz (Figura 216). Ressalta-se que, na altura do km 125,2, próximo à
comunidade Jararaca, deverá ser instalada a futura SE Juruti.

Figura 216 – Comunidades inseridas no PA Socó I.
Fonte: Ambientare, 2019.

Na altura do km 125,8, ocorrerá os cruzamentos da futura LT com Rodovia PA-257 (asfaltada) e com a ferrovia
da mineradora Alcoa.
No km 127,8 e no km 132,5, ocorrerá cruzamentos do traçado com estradas vicinais (ramais do Café Torrado e
do São Braz), que acessam as respectivas comunidades. O Ramal do São Braz também será interceptado pelo
traçado em outros pontos.
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6.4.3.4.3.3.6.1

Comunidade Jararaca

A área central da comunidade Jararaca (Figura 217 e Figura 218) está localizada a 400 m do traçado (lado
esquerdo), na altura do km 124,3. Nesta comunidade, foram identificadas algumas edificações próximas à faixa
de servidão: duas casas a 80 m (km 123,9, lado direito); uma casa a 40 m (km 124,2, lado esquerdo); uma casa a
30 m e duas casas a 80 m do traçado (km 124,5, lado esquerdo).
De acordo com a liderança entrevistada, os lotes produtivos variam de 30 a 100 ha. Residem na comunidade 38
famílias de agricultores, que têm na farinha de mandioca seu principal produto.

Figura 217 – Área central da comunidade Jararaca,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 218 – Interior da igreja da comunidade Jararaca,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Jararaca não possui fornecimento de energia elétrica, fato que também acaba prejudicando outros serviços, a
exemplo do abastecimento de água, ve que o microssistema de abastecimento de água fica sem água potável.
Os moradores utilizam a água do igarapé, que segundo eles não serve para consumo, pois estaria contaminada.
A comunidade também não possui estabelecimento de educação, sendo a demanda atendida na escola da
comunidade de São Paulo.
6.4.3.4.3.3.6.2

Comunidade São Pedro

Na altura do km 125,8, está situada a área central da comunidade São Pedro (Figura 219), a 1,2 km de distância
do traçado (lado esquerdo).
A comunidade, que conta com 40 famílias residentes, não será atravessada em suas áreas sociais e produtivas
pelo empreendimento. No entanto, em função de sua polaridade em termos de serviços de educação, e por
estar situada na Rodovia PA-257 (asfaltada) (Figura 220), importante via de acesso às comunidades rurais
instaladas no PA Socó I, à área de mineração da empresa Alcoa e à comunidade Prudente, no entorno do lago
Juruti Velho, foi incluída na ADA, pois poderá sofrer interferências em seu cotidiano, no decorrer das obras de
implantação da futura LT e da futura SE Juruti.
A EMEF Getúlio Vargas oferta a Educação Infantil e Ensino Fundamental. São atendidos os alunos residentes na
própria comunidade e nas comunidades Jabuti, Mariá, Santo Hilário, Km 47, Fé em Deus, Jararaca, Cipó, Ingrácia,
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Seringal. Trata-se, portanto, de mais uma escola polo situada na região de planalto de Juruti, e que conta com o
serviço de transporte escolar para percorrer a rodovia PA-257 e ramais rurais. Ressalta-se que, em 2014, também
foram desativadas as escolas que ofertavam o 1º ciclo do Ensino Fundamental nas comunidades supracitadas.

Figura 219 – Área central da comunidade São
Pedro, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.3.6.3

Figura 220 – Rodovia PA-257, principal via de acesso à
comunidade São Pedro, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Comunidade Café Torrado

Na altura do km 131,2, está localizada a área central da comunidade Café Torrado, a 900 m do traçado da futura
LT. Entre as áreas produtivas da comunidade (atravessadas entre o km 128,1 e o km 135,3), será interceptada a
área social e os lotes produtivos do núcleo Portelinha (entre o km 130,5 e o km 130,9). Neste núcleo,
pertencente à Café Torrado, foram identificadas casas próximas à faixa de servidão: três casas a 70 m (km 130,6),
e uma casa a 40 m (km 130,9); todas à direita do traçado. Ressalta-se que a única via de acesso deste núcleo será
cruzada no km 130,8 (Figura 221).
O núcleo Portelinha, composto por 7 famílias residentes, teria sido formado em 2007, após a chegada da Alcoa
e da construção da ferrovia na região, quando foram desalojadas algumas famílias. Este núcleo situa-se no lado
esquerdo da ferrovia (sentido cidade de Juruti), enquanto a área central da comunidade Café Torrado (Figura
222) está localizada do lado direito, assim como a Vila Trindade (outro núcleo).
De acordo com a liderança entrevistada, o povoamento da comunidade Café Torrado, atualmente com 87
famílias residentes (incluindo o contingente de seus dois núcleos, Portelinha e Vila Trindade), teve início em
1914. Há duas versões para o nome dado à comunidade: “a terra preta descoberta quando foi realizado um
roçado (a cor da terra era de café torrado)” ou relacionado “ao plantio de café ocorrido em determinada
época”.
A Escola Municipal José Roberto Pimentel (Ensino Fundamental) atende às demandas por educação de toda
região: alunos residentes na própria comunidade e nas comunidades vizinhas de São Braz, Nova Vida, Fé em
Deus, Alemanha, Centro de Miri, Aparecida, Santa Rita e São José. O ônibus escolar percorre os ramais rurais
da região, abrangida pelo PA Socó I. O Ensino Médio é ofertado, à noite, na cidade de Juruti.
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A maioria dos lotes produtivos da comunidade Café Torrado está situada ao longo do Ramal da Tucandeira
(no sentido contrário ao traçado). No entanto, após o cruzamento com a ferrovia, deverão ser interceptados
alguns lotes produtivos (áreas de roçado), com tamanho que varia de 30 a 100 hectares.

Figura 221 – Via de acesso do núcleo Portelinha
pertencente à comunidade Café Torrado, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 222 – Área central da comunidade Café
Torrado, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 223 – Produção da farinha de mandioca, na
comunidade Café Torrado, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 224 – Projeto de criação de galinhas caipiras, na
comunidade Café Torrado, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Agentes comunitários de saúde atendem às comunidades instaladas na área do PA. Em geral, essas
comunidades são abastecidas por microssistemas; a água é captada em poço artesianos e transportada até
caixas d’água suspensas, através de bombeamento. Apesar da existência de muitas casas de alvenaria, com
acabamento “econômico”, nesse assentamento – fruto do repasse de recursos do INCRA para os assentados
–, poucas possuem fossas sépticas; a maior parte do esgoto doméstico é lançada em fossas rudimentares
(buracos no chão). Quanto ao lixo, é queimado ou enterrado. Não há coleta realizada pela Prefeitura na área
rural de Juruti. Também não há policiamento.
Através do Programa Luz Para Todos, a área central da comunidade é abastecida por energia elétrica. Não há
fornecimento nas casas situadas nos núcleos habitacionais.
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Às segundas e sextas-feiras, há uma linha de ônibus da Associação de Produtores Rurais do Assentamento
Socó I – APRAS, que transporta os produtores rurais até a cidade de Juruti, para vender sua produção,
basicamente, a farinha de mandioca e derivados. De acordo com a liderança entrevistada, na comunidade, são
produzidos 300 kg / mês de farinha de mandioca (Figura 223).
Além dos equipamentos coletivos, como a igreja, a escolinha, parque infantil, observou-se a presença do Clube
Juventude.
Através de uma parceria com a Alcoa e com o Instituto Vitória Régia – IVT, a comunidade também participa
de um projeto de criação de galinhas caipiras (Figura 224). A Alcoa financiou a estrutura (galinheiros),
enquanto o IVT entrou com a capacitação. A liderança informou que ainda estão dando assistência aos
criadores, e que as galinhas são vendidas nas próprias comunidades, principalmente nos períodos festivos.
Ainda há muita caça na região. A liderança entrevistada afirmou que cerca de 30% da população sobrevive da
caça, realizada durante o ano todo, principalmente nas matas acessadas pelo Ramal da Tucandeira, ainda
pouco habitadas. Utilizam-se de espingarda e de armadilhas, mesmo proibidas. São caçados, principalmente:
paca, tatu, veado, cotia, queixada e catitu.
Na comunidade Café Torrado, há 6 grupos de coordenadores que se revezam, ao longo do ano, na
coordenação. Cada gestão dura 2 meses. Associação dos Produtores Rurais Assentados no Socó I – APRAS
também representa os moradores de Café Torrado.
6.4.3.4.3.3.6.4

Comunidade São Braz

A área central da comunidade São Braz está localizada na altura do km 139,7, a 200 m do traçado (lado direito).
Na área da comunidade, o traçado deverá interceptar lotes produtivos, caracterizados por áreas de roçados e
casas de farinhas. Neste trecho, foram identificadas duas casas de farinha – construções rústicas de madeira,
sem paredes – nas proximidades da faixa de servidão, a 40 m do traçado, uma no lado direito (km 136,2), e outra
no lado esquerdo (km 137,6). As áreas sociais e produtivas são acessadas pelo Ramal do São Braz (Figura 225).
No km 139,7, foram identificadas mais duas casas a 60 m do traçado (lado direito).
Conforme o depoimento da liderança entrevistada (Figura 226), a Serra de São Braz começou a ser povoada a
partir da comunidade Miri Centro, situada na área de várzea. O nome faz referência ao nome do antigo
proprietário das terras, João Braz, que doou as mesmas e solicitou que a comunidade tivesse o nome do santo.
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Figura 225 – Ramal do São Braz, na comunidade
Café Torrado, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 226 – Entrevista com liderança da comunidade
São Braz, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Na comunidade Miri Centro, há um posto de saúde, com técnico de enfermagem, e médico (1 vez/mês), para
atender às necessidades dos moradores da própria comunidade e de mais oito comunidades rurais situadas
na região do lago Juruti Miri: Nova Vida, Fé em Deus, Alemanha, Diamantino, Santa Rita de Cássia, Rio Jordão,
Nova União e São Braz (a única comunidade em área de planalto; as demais são ribeirinhas). Em situações de
urgência e emergência, é solicitada uma ambulância ao hospital municipal na cidade de Juruti. Ressalta-se que
a comunidade de São Braz está situada a 25 km da cidade.
A Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, localizada na comunidade São Braz, atende às demandas por
educação da Educação Infantil e o 1º ciclo do Ensino Fundamental. Dali, os alunos seguem para a Escola
Municipal José Roberto Pimentel, escola polo da comunidade Café Torrado ou para as escolas de Juruti.
De acordo com informações obtidas na comunidade São Braz, há intenção da Prefeitura Municipal de Juruti
de se construir uma estrada (ramal rural) entre essa comunidade e a comunidade Maravilha, atravessando
toda a Serra de São Braz até alcançar as margens do lago Juruti Velho. Tal projeto foi concretizado em 2018,
sendo observado durante a campanha de campo, um intenso fluxo de moradores com motos acessando essa
via. O traçado da LT seguirá paralelo a esse ramal, atravessando áreas de mata e áreas de roçado das famílias
de São Braz. A pavimentação do ramal que acessa São Braz é ruim. O ramal também apresenta riscos de
acidentes em alguns trechos mais sinuosos, em função das descidas e subidas repentinas.
A caça para a subsistência é muito praticada nos platôs da região, como a Serra de São Braz. Cada morador
costuma caçar no seu próprio lote, que varia de 40 a 100 ha. Residem na comunidade 45 famílias, em casas de
madeira (a maioria) e de alvenaria (recursos do INCRA), com acabamento “econômico”.
A principal atividade desenvolvida na região também é a agricultura de subsistência, tendo na farinha de
mandioca o seu principal produto.
Os moradores de São Braz são vinculados a Associação dos Produtores Rurais Assentados no Socó I – APRAS.
6.4.3.4.3.3.7

PEAEX Prudente e Monte Sinai
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A área do Projeto Estadual Agroextrativista (PEAEX) Prudente e Monte Sinai, localizada no entorno do lago
Juruti Velho, na área rural de Juruti, não será interceptada pela futura LT (Figura 227). No entanto, pelo fato das
comunidades Monte Sinai e Prudente, que integram a área do assentamento do ITERPA, serem acessadas por
estrada vicinal (não pavimentada), a partir da PA-247 (asfaltada), sendo interligadas até a cidade de Juruti, essas
comunidades poderão sofrer interferências durante as obras, na fase de implantação do empreendimento,
sobretudo em relação ao aumento do tráfego de veículos nessas vias de acesso terrestre. Essa estrada deverá ser
utilizada para acessar à área onde deverá ser instalada a futura SE Juruti e alguns pontos da faixa de servidão,
onde será implantada a futura LT.

Figura 227 – Comunidades inseridas no PEAEX Prudente e Monte Sinai.
Fonte: Ambientare, 2019.

Há uma linha de ônibus, que sai da comunidade Prudente para a cidade de Juruti, às segundas e sextas-feiras, às
7h da manhã, com tempo de viagem estimada em 1h20. O retorno da cidade ocorre nos mesmos dias, às 15h.
Nesse meio de transporte, é escoada parte da farinha de mandioca e seus derivados produzida pelos agricultores
familiares residentes na região do PEAEX e do lago Juruti Velho. Outra parte é transportada por via fluvial, em
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barcos comunitários ou próprios. A agricultura é a principal atividade desenvolvida por pequenos produtores
rurais, filiados ao Sindicato Rural de Juruti.
Os moradores dessas comunidades também estão vinculados a Associação das Comunidades Prudente e
Monte Sinai – ACOPRUMS e a Associação das Comunidades da Região do Juruti Velho – ACORJUVE, espécie
de “associação mãe”, que representa todos os comunitários da região do lago Juruti Velho. Para isso, contribuem
com um valor mensal.
Nas comunidades Prudente e Monte Sinai, também são observadas atividades pesqueiras (no próprio lago e
igarapés), porém destinadas à subsistência. São pescados, principalmente no lago Central (Juruti Velho) e nas
cabeceiras dos igarapés: tucunaré, jaraqui, matrinxá, mapará, apapá, jacundá (da família do tucunaré), traíra,
entre outros. Alguns pescadores são sócios da Colônia de Pescadores de Juruti (Z-42), que possui uma filial na
vila Muirapinima.
Complementando a renda familiar, de acordo com as lideranças entrevistadas, os moradores recebem os
benefícios do Bolsa Verde (poucos) e do Bolsa Família (a maioria).
6.4.3.4.3.3.7.1

Comunidade Monte Sinai

Em termos de serviços de saúde, além de contar com os serviços prestados pelo agente comunitário de saúde
(ACS), que mora na comunidade Prudente, os moradores das duas comunidades, quando necessitam de
atendimento médico recorrem às unidades de saúde existentes na Vila Muirapinima e na comunidade
Pompom, ambas no lago Juruti Velho.
A área central da comunidade Monte Sinai está localizada a 7,8 km do traçado (lado esquerdo), na altura do km
145,8 da futura LT. Composta por casas de madeira (a maioria), com padrão construtivo rústico, a comunidade
possui 14 famílias residentes.
Em 2014, durante a visita à comunidade, foram observadas algumas construções, em alvenaria, em andamento:
barracão comunitário (Figura 228) e igreja. De acordo com as lideranças entrevistadas, assim como foi
observado nas comunidades de planalto de Juruti, o INCRA também tem ajudado na construção de algumas
casas nas comunidades do lago Juruti Velho. A comunidade situa-se na cabeceira de um dos igarapés
contribuintes do lago.
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Figura 228 – Construção de barracão, na
comunidade Monte Sinai, no lago Juruti Velho, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 229 – Entrevista com liderança da comunidade
São Braz, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A Escola Municipal Monte Sinai (Figura 229), que funciona em um barracão de madeira, atende às demandas
por educação até o 1º ciclo do Ensino Fundamental. Dando continuidade aos estudos, os alunos são
transportados em lanchas escolares, pelo lago Juruti Velho, até a Escola Municipal Sabino Pinheiro de Matos,
escola polo localizada na comunidade Maravilha, que oferta o Ensino Fundamental, e até a Escola Estadual
Zenita Freitas de Matos, na Vila Muirapinima.
As lideranças entrevistadas reclamaram da falta de segurança no transporte das crianças, nas lanchas e barcos
escolares, pois há somente o piloto; não há um responsável para ficar monitorando as crianças, durante o
deslocamento até a escola.
6.4.3.4.3.3.7.2

Comunidade Prudente

Na altura do km 147,0 da futura LT, localiza-se a área central da comunidade Prudente, a 7,6 km do traçado
(lado esquerdo). Assim como na comunidade anterior, as casas que compõem a comunidade são, em sua
maioria, de madeira, com acabamento rústico. Na comunidade residem 51 famílias.
De acordo com a liderança entrevistada (Figura 230), na área social da comunidade, os lotes possuem as
seguintes dimensões: 15 x 30 m. Já os lotes produtivos são de 50 hectares.
A Escola Municipal Francisco Guerreiro atende às demandas de Educação Infantil até o 1º ciclo do Ensino
Fundamental. Dando continuidade aos estudos, os alunos são transportados para a escola polo da comunidade
Maravilha.
Em 2014, na praia de areias brancas da comunidade, foi identificado uma “chocadeira” (Figura 231), com 54
“ninhados” e 773 ovos de tartaruga, fruto de uma parceria entre a comunidade, o IBAMA e o Projeto Casulo
(sede na Vila Muirapinima). O Projeto Pé de Pincha existe na região (também há ninhados na comunidade
Surval), desde 2009, contando com a assessoria técnica e operacional (telas, combustível, etc.).
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Figura 230 – Entrevista com liderança, na
comunidade Prudente, no lago Juruti Velho, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.3.8

Figura 231 – Chocadeira com “ninhados” de ovos de
tartaruga, na praia da comunidade Prudente, no lago
Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

PAE Juruti Velho

A área do Projeto Agroextrativista (PAE) Juruti Velho será interceptada pelo traçado da futura LT, em dois
trechos não contíguos: entre o km 141,9 e o km 172,3 e entre o km 179,1 e o km 182,7 (Figura 232).
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Figura 232 – Comunidades inseridas no PAE Juruti Velho.
Fonte: Ambientare, 2019.

O traçado irá interceptar, intercaladamente, grandes fragmentos de mata e áreas produtivas (pastagens e
roçados) pertencentes às comunidades Monte Moriá (entre o km 147,1 e o km 152,1), Juruti Açu (entre o km
154,6 e o km 155,6, considerando a travessia de 500 m do igarapé Juruti Açu).
Entre o km 156,3 e o km 157,4, ocorrerá a travessia do lago Juruti Velho. Em seguida, continuarão a ser
transpostos fragmentos de mata e áreas de pastagens.
No km 160,8 da futura LT, ocorrerá o cruzamento com a Estrada Vila Muirapinima – Pompom (não
pavimentada). Os lotes produtivos situados no entorno da estrada pertencem aos moradores da vila
Muirapinima.
Entre o km 179,1 e o km 182,7, o traçado irá interceptar sucessivas áreas de pastagens (sobretudo de pasto
“sujo”), intercaladas com fragmentos de mata. Trata-se de lotes produtivos pertencentes aos moradores da
comunidade Santa Maria, que integra a Região do Murituba. Os lotes situam-se no território paraense
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(município de Juruti – PAE Juruti Velho), enquanto as áreas centrais das comunidades estão localizadas no
território amazonense (Parintins – PA Vila Amazônia). Assim, nesse trecho, os produtores rurais costumam
dizer que “trabalham no Pará e vão dormir no Amazonas”.
No trecho compreendido entre o km 182,7 e o km 189,6, o traçado irá atravessar áreas rurais do município de
Juruti, em um território que não é abrangido pelo PAE Juruti Velho – pelo menos formalmente – e por nenhum
assentamento de reforma agrária. O trecho possui as mesmas características apresentadas nos segmentos
analisados anteriormente. O traçado deverá interceptar áreas de pastagens (pasto “sujo”) e fragmentos de mata.
Entre o km 186,6 e o km 189,6, o traçado irá atravessar a área da comunidade São José do Laguinho, cujo uso do
solo é composto predominantemente por fragmentos florestais. Ressalta-se que tanto a área social quanto os
lotes produtivos dessa comunidade estão situados em território paraense.
Em suma, o traçado da futura LT irá atravessar cerca de 6,5 km de terras, na área rural de Juruti, pertencentes às
áreas das comunidades Santa Maria do Murituba, Santo Antônio do Murituba e São José do Laguinho, que não
fazem parte de assentamentos de reforma agrária.
No intuito de facilitar a análise, a descrição das características socioeconômicas das comunidades Santa Maria
e Santo Antônio, na Região do Murituba, e São José, na Região do Laguinho, é apresentada no tópico que trata
do PA Vila Amazônia, localizado no município de Parintins.
Todas as comunidades do lago Juruti Velho possuem escolas primárias (até o 5º ano do EF), que funcionam no
sistema multisseriado. Dando continuidade aos estudos (final do ensino fundamental e ensino médio), os
alunos são transportados em lanchas e barcos escolares até as escolas polo situadas na comunidade Maravilha
(Escola Municipal Sabino Pinheiro de Matos) e na Vila Muirapinima (EEEM) Zenita Freitas de Matos).
No tocante à infraestrutura e serviços de saúde, atuam no lago Juruti Velho 15 agentes comunitários de saúde
(ACS), que prestam serviços preventivos às famílias residentes nas comunidades do lago e àquelas situadas no
paraná do Uxituba, utilizado para acessar o lago: Uxituba, Pedreira, Nova União, entre outras. Em geral, um ACS
atende a duas ou três comunidades. Por exemplo, o ACS de Monte Sinai também atende à população de
Prudente; o da Maravilha também atende à comunidade Monte Moriá; o da Juruti Açu atende às demandas de
São Francisco de Assis do Açaí, e assim por diante. A Unidade de Saúde Mista “Irmã Ávila”, que atualmente
encontra-se fechada para reforma, atendia às demandas da população residente no entorno do lago Juruti
Velho. Casos mais graves são encaminhados para o Hospital Municipal de Juruti. Uma “ambulancha” realiza o
transporte dos pacientes até a cidade de Juruti, se houver necessidade.
Também citado pelos moradores entrevistados, como referência em termos de saúde, o posto de saúde da
comunidade Pompom pode ser acessado pelo igarapé contribuinte ao lago ou por terra, a partir da
comunidade Nova Galileia.
Em relação ao transporte fluvial, válido para todas as comunidades do lago Juruti Velho, há uma lancha, às
terças, quartas e quintas-feiras para Juruti, que saí às 5h da manhã da comunidade Maravilha. O retorno ocorre
nos mesmos dias, às 12h30. Às sextas-feiras, há lancha da comunidade Maravilha para a cidade de Parintins, às
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7h da manhã, com retorno programado para às segundas-feiras. Importante ressaltar que esta mesma lancha
faz linha, nos fins de semana, entre a cidade de Parintins e a Vila Amazônia.
O acesso fluvial ao lago Juruti Velho se dá por um estreito canal, composto por dois paranás: o paraná do Balaio,
que se inicia logo após a cidade de Juruti e o porto da Alcoa, e em seguida, o paraná do Uxituba, comunidade
situada na “boca” do lago Juruti Velho.
Na região do lago Juruti Velho, a única comunidade que já havia sido beneficiada com o fornecimento de
energia elétrica “perene” (em 2014), a partir da rede de distribuição instalada pelo Programa Luz Para Todos, era
a Galileia, contudo, no ano de 2018, a comunidade de Juruti Açu também foi contemplada pelo programa
supramencionado. Apesar de estar localizada na área rural de Juruti, a energia é fornecida a partir da Usina
Termelétrica (UTE) instalada na Vila Amazônia, em Parintins. Todas as outras comunidades possuem geradores
de luz, que atendem às casas e escolas situadas nas áreas centrais das comunidades. Na Vila Muirapinima, há
uma UTE que atende à localidade. A Unidade de Saúde também possui gerador próprio.
A ACORJUVE tem projetos de criação de peixes (tambaquis) em tanques redes, em algumas comunidades do
lago Juruti Velho, entre elas Surval e Maravilha. Em 2014, quatro famílias participavam do projeto.
Em parceria com o IBAMA, a associação também participa da coordenação das atividades relacionadas ao
Projeto Pé de Pincha, nas seguintes comunidades: Miri Centro (lago Juruti Miri), Prudente, Monte Sinai (as duas
na área do PEAEX Prudente e Monte Sinai), Pompom, Surval, Ingrácia, Uxituba. Entre final de agosto e início de
setembro, são realizadas as coletas dos ovos de tartarugas nas praias do lago Juruti Velho; os ovos são
transportados até as “chocadeiras”, onde permanecem por 3 meses. Após o nascimento, as tartarugas são
mantidas, por cerca de um ano (conforme a condição e o desenvolvimento), em tanques. O processo de soltura
inicia-se um ano depois, em setembro, nas praias do lago, sendo mobilizadas as comunidades, principalmente
as crianças. O IBAMA participa das atividades de coleta e de soltura.
Na região do lago Juruti Velho, o principal uso do solo é a agricultura (pequenas roças individuais de
subsistência), principalmente a roça de mandioca, tendo na produção excedente de farinha a principal fonte de
renda dos agricultores familiares, que a vendem nas feirinhas de Juruti ou Parintins, ou então, na maioria das
vezes, para os “farinheiros”, que aguardam no próprio porto das cidades de Juruti e Parintins as embarcações
vindas das comunidades. O extrativismo vegetal – principalmente do açaí – complementa a renda familiar. É
comum, também, o plantio de algumas frutas, como a banana e a laranja, de milho, arroz, pimenta, abóbora,
cana-de-açúcar e feijão, porém somente para autoconsumo. Além de pequenos roçados e áreas de pastagem
(predominantes), podem ser observados grandes fragmentos de mata na faixa de servidão. Os produtores
rurais, em geral, são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juruti. Enquanto os pescadores são
associados à Colônia de Pescadores de Juruti (Z-42).
A seguir, são descritas as características socioeconômicas das comunidades identificadas no PAE Lago Juruti
Velho.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 310

6.4.3.4.3.3.8.1

Comunidade Surval

Localizada na altura do km 147,8, a 5,5 km do traçado (lado esquerdo), está a área central da comunidade
Surval. Residem na comunidade 32 famílias. O nome da comunidade, conforme declararam os moradores
entrevistados, foi uma homenagem à sorva ou sorveira, árvore que dá uma fruta, que parece com uma goiaba.
A maioria das casas é de alvenaria, com acabamento “econômico” (sem reboco) – vide Figura 233.
Além das famílias residentes na comunidade, são atendidos pelo agente comunitário de saúde os moradores
de Monte Carmelo, núcleo evangélico pertencente à comunidade Maravilha, e de São Mateus.
A Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento atende às demandas por educação até o 5º ano do Ensino
Fundamental. De acordo com os moradores entrevistados, há dificuldade no transporte escolar das
comunidades para a vila Muirapinima, porque as lanchas (Figura 234) adquiridas recentemente costumam
enguiçar, ou “pregar”, como é dito na região. “Antes, quando o transporte escolar era realizado em bajaras
[barcos regionais de madeira], funcionava melhor”.

Figura 233 – Padrão construtivo observado na
comunidade Surval, no lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

6.4.3.4.3.3.8.2

Figura 234 – Lancha escolar, no lago Juruti Velho, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Comunidade Monte Moriá

A área central da comunidade Monte Moriá (Figura 235) está localizada na altura do km 149,0, a 300 m do
traçado (lado esquerdo), na cabeceira do igarapé Taxi (também denominado igarapé Monte Moriá). Serão
interceptados os lotes produtivos da comunidade, com tamanho de 50 hectares cada.
De acordo com a moradora entrevistada (Figura 236), residem na comunidade 32 famílias, que têm na
agricultura de subsistência e na pecuária (pequenos criadores) suas principais atividades. Na época das cheias
dos rios, é comum os comunitários arrendarem os pastos localizados na área da comunidade para pecuaristas
de outras regiões, que deslocam o gado para essas áreas não inundáveis.
As atividades pesqueiras e extrativistas (tucumã, bacaba, açaí e castanha) são realizadas somente para a
subsistência das famílias.
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A Escola Municipal Francisco de Souza atende às demandas por educação do Creche até o 5º ano do Ensino
Fundamental (ensino multisseriado). Os alunos que dão continuidade aos estudos são transportados até as
escolas polo das comunidades Maravilha e Vila Muirapinima, bem como das escolas da cidade de Juruti.

Figura 235 – Área central da comunidade Monte
Moriá, no lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 236 – Moradora entrevistada na comunidade
Monte Moriá, no lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Anteriormente, houve a tentativa de desenvolver projetos para a implantação de tanque de peixes e criação de
galinhas caipiras na comunidade, no entanto os projetos que não deram certo, devido ao alto custo das criações.
Hoje em dia, está em andamento um projeto da ALCOA para o plantio de mudas (itaúba, pau d’arco, pau rosa,
massaranduba, cedrinho, castanheira, outras plantas ornamentais e hortaliças). Fazem parte do Projeto as
comunidades Monte Moriá, Maravilha, Juruti Açu e Germano.
Os moradores de Monte Moriá são vinculados a Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho –
ACORJUVE.
6.4.3.4.3.3.8.3

Comunidade Maravilha

Na altura do km 151,2 da LT, a 3,8 km do traçado (lado esquerdo), está localizada a área central da comunidade
Maravilha (Figura 237). Residem na comunidade 120 famílias. De acordo com a declaração das lideranças
entrevistadas e as observações de campo, foi possível perceber que trata-se de uma área que encontra-se em
processo de expansão e adensamento populacional. Muitas casas de alvenaria em fase de construção foram
identificadas na área central e periférica da comunidade, desfigurando suas características iniciais, constituída
por construções e benfeitorias em madeira, com acabamento rústico (atualmente, minoria).
Todas as casas recém-construídas, de acordo com a liderança entrevistada, possuem fossas sépticas. O tamanho
dos lotes produtivos dos moradores dessa comunidade, que exerce polaridade em termos de serviços de
educação e de oferta de moradia, é de 50 ha.
A Escola Municipal Sabino Pinheiro de Matos (Figura 238), na comunidade Maravilha, é a escola polo que
atende às demandas por educação do Ensino Fundamental das crianças e jovens residentes na própria
comunidade e nas comunidades Monte Sinai, Prudente, Surval e Monte Moriá, que possuem escolas primárias
(até o 5º ano do EF), que funcionam no sistema multisseriado.
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Há um gerador de luz que abastece às casas da área central da comunidade e a escola, funciona das 18 às 23h30,
de segunda à sexta-feira, e das 17 às 23h30, aos sábados e domingos. A Prefeitura de Juruti fornece 800 litros de
óleo diesel por mês, e a comunidade arca com 1.000 litros / mês, sendo realizada uma coleta entre os moradores
beneficiados.

Figura 237 – Área central da comunidade
Maravilha, no lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 238 – Escola Municipal Sabino Pinheiro de
Matos, na comunidade Maravilha, no lago Juruti Velho,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

A Rádio Alvorada, de Parintins, e a Rádio Comunitária da Vila Muirapinima – que opera das 8 às 19h –, são os
veículos de comunicação mais ouvidos pela população residente no entorno do lago Juruti Velho. Em geral, há
sinal da operadora TIM nas comunidades do lago.
Assim como observado nas demais comunidades do lago, a pesca é utilizada somente “para as despesas”, como
é comum dizer na região, quer dizer, serve somente para a subsistência das famílias. Quando há excedentes dos
produtos agrícolas cultivados nas áreas de roçado – mandioca (farinha), melancia, feijão, milho e hortaliças –,
estes são vendidos localmente ou nas feiras livres da cidade de Juruti.
No que se refere ao transporte, há lanchas que faz o trajeto até a cidade Parintins (2ª a 6ª feira); um barco que
faz a linha de Juruti Velho para a cidade de Juruti – por volta das 5h passa pelo “beiradão” do rio, chegando em
Juruti às 8h, o retorno é por volta das 12h, chegando às 16h em Juruti Velho, além de uma linha de ônibus
(Prudente) que circula de 2ª e 6ª feira e segue até a cidade de Juruti.
A liderança entrevistada, esclareceu que está em fase de legalizando a Associação Comunitária dos Pequenos
Agricultores da Maravilha – ACOPAM.
6.4.3.4.3.3.8.4

Comunidade Juruti Açu

Na altura do km 155,2, a 100 m do traçado (lado esquerdo) está localizada a área central da comunidade Juruti
Açu. De acordo com as lideranças entrevistadas (Figura 239), as famílias possuem lotes produtivos de
aproximadamente 50 há, sendo que alguns lotes deverão ser interceptados pelo empreendimento. Além disso,
na área da comunidade, foram identificadas casas próximas à faixa de servidão, a 70 m do traçado, na altura do
km 155,7 (lado direito).
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Ainda segundo a liderança entrevistada, residem na comunidade 56 famílias, sendo que 17 famílias se
concentram na área central e, o restante (39) habita as margens dos igarapés que compõem a área comunitária.
No final do ano de 2018, a comunidade de Juruti Açu foi contemplada pelo programa Luz Para Todos, suprindo
o serviço de abastecimento de energia elétrica da localidade.
A Escola Municipal São Manuel atende às demandas da Educação Infantil até o 1º ciclo do Ensino Fundamental,
no sistema de ensino multisseriado.
Além da produção de farinha de mandioca, a comunidade se destaca na produção de mudas de árvores nativas
da região (Figura 240). O Instituto Vitória Régia – IVT compra toda a produção, que é destinada a
reflorestamentos da Alcoa. Alguns moradores possuem tanques rede com criação de peixes (tambaquis). Esses
projetos são coordenados pela ACORJUVE, que também foi a responsável pela capacitação e treinamento dos
moradores que participaram inicialmente do projeto.

Figura 239 – Entrevista com liderança da
comunidade Juruti Açu, no lago Juruti Velho, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 240 – Produção de mudas de árvores nativas, na
comunidade Juruti Açu, no lago Juruti Velho, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Na outra margem do lago Juruti Velho, há um balneário próximo, chamado Formigão. Na seca, no período que
se formam as praias de areias brancas, ocorre o Festival de Verão, com competições e apresentação da Garota
Verão. O evento atrai visitante de diversos lugares da região.
Todos os moradores de Juruti Açu são vinculados a Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho –
ACORJUVE.
6.4.3.4.3.3.8.5

Comunidade São Francisco de Assis do Açaí

Na altura do km 158,3, a 1,2 km do traçado da futura LT (lado esquerdo), está localizada a área central da
comunidade São Francisco de Assis do Açaí, também denominada Açaí I, em função da existência de outra
comunidade ou núcleo desta comunidade, na cabeceira do igarapé, denominada Açailândia ou Açaí II. Apesar
do nome da comunidade, os moradores entrevistados (Figura 241) relataram que existem poucos açaizais na
região. Residem na comunidade São Francisco de Assis do Açaí 43 famílias.
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A Escola Municipal São Francisco de Assis atende às demandas por educação até o 5º ano do Ensino
Fundamental. Em 2014 foi esclarecido que, nesta escola, ocorre uma parceria entre a Secretaria Municipal de
Educação de Juruti – SEMED e as Irmãs Franciscanas de Maristela (Igreja Católica – Diocese de Óbidos). Tratase do Projeto Casulo, que atua na complementação dos estudos (contraturno escolar).
Também predominam na comunidade as atividades agrícolas (áreas de roçado – Figura 242) e pesqueiras, com
geração de renda proveniente da venda dos excedentes da produção de farinha de mandioca, complementada
com os benefícios sociais advindos do Bolsa Família.

Figura 241 – Entrevista com moradores da
comunidade São Francisco de Assis do Açaí, no lago
Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 242 – Roçado de mandioca na comunidade São
Francisco de Assis do Açaí, no lago Juruti Velho, em
Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

As comunidades São Francisco do Açaí e Açailândia promoveram um Acordo de Pesca, no âmbito do Projeto
Pé de Pincha, para não ocorrer a atividade de pesca do tracajá e do pitiú, espécies de quelônios que desovam
nas praias dessas comunidades. O IBAMA-Juruti e a UFAM-Manaus ofertam assistência técnica e ração no
âmbito do projeto Pé de Pincha. Os ovos coletados nas praias seguem para as chocadeiras e para o consumo
(menor parte). Em 2019, nasceram cerca 616 filhotes. A soltura ocorrerá em junho/2019, quando as
tartaruguinhas estiverem com 6 meses de idade, ocasião em que é realizada uma grande celebração.
Os comunitários de São Francisco de Assis do Açaí pertencem a Associação das Comunidades da Região de
Juruti Velho – ACORJUVE, além disso, também há na comunidade a Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais do Açaí – ACPPRUA, a qual ainda está em fase de legalização.
6.4.3.4.3.3.8.6

Vila Muirapinima

A vila Muirapinima está localizada na altura do km 158,8, a 1,8 km do traçado (lado direito). De acordo com
as informações prestadas pela liderança local, residem na vila (distrito de Juruti), composta pela área central
(Figura 243), e mais quatro bairros (Alegre, Castanheira, Prainha e Estrada), cerca de 650 famílias.
Na área com maior densidade populacional, as ruas são pavimentadas (Figura 244). Foram observados
pequenos comércios – bares, padarias, drogarias, mercearias, mercadinhos, açougues, salões de beleza etc.
(Figura 245) –, sub-prefeitura, igreja, praças, quadras esportivas e estruturas destinadas ao lazer, como clubes,

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 315

além do posto de gasolina fluvial. As praias são importantes atrativos turísticos e de lazer, frequentadas pela
população local e por visitantes que procuram a região em momentos festivos.
Os moradores residem na vila e possuem seus lotes produtivos nas “colônias”, situadas ao longo da Estrada
que liga a vila à comunidade Pompom.
Na vila, há uma delegacia sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juruti. Há um microssistema de
abastecimento de água que atende aos moradores da vila. A maioria das casas possui fossas sépticas, mas há
ainda muitas casas que despejam seus esgotos domésticos a céu aberto. Diariamente, há coleta de lixo,
realizada pela Prefeitura. O lixo é destinado a um lixão localizado na estrada.
Na vila, há fornecimento de energia em dois períodos: pela manhã (das 8 às 11h) e à noite (das 18 às 01h). Na
UTE, há dois geradores da Prefeitura que abastecem a vila. Há também um posto da Polícia Militar, com três
motos, recém adquiridas, para os policiais efetuarem a ronda pela área urbana (Figura 246).

Figura 243 –Área central, na Vila Muirapinima
(lago Juruti Velho – Juruti).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 244 – Rua pavimentada na vila Muirapinima
(lago Juruti Velho – Juruti).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 245 – Pequenos comércios, na vila
Muirapinima (lago Juruti Velho – Juruti).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 246 – Posto Polícia Militar, na vila Muirapinima
(lago Juruti Velho – Juruti)
Fonte: Ambientare, 2014.

A referência em termos de saúde pública para as populações residentes nas comunidades do lago Juruti Velho
é a Unidade de Saúde Mista Irmã Ávila, localizada na Vila Muirapinima, que funcionava 24 horas e contava
com médico (clínico), enfermeira, 8 técnicos de enfermagem, uma equipe de saúde da família, vigias e auxiliar
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de serviços gerais. Entretanto, desde de 2018, o posto de saúde encontra-se fechado para a realização de
reforma.
No que tange a educação, foram identificados quatro estabelecimentos de ensino: Escola Estadual de Ensino
Médio (EEEM) Zenita Freitas de Matos, que oferta o Ensino Médio; EMEF Lígia Meirelles que oferece o Ensino
Fundamental; EMEF Miriam Benitah, que atende alunos da Pré-Escola e 1º ciclo do Ensino Fundamental, além
do Núcleo de Convivência das Irmãs Franciscanas de Maristela.
6.4.3.4.3.4

Município de Parintins

A futura LT, no município de Parintins, percorrerá entre o km 172,2 e o km 179,3, e entre o km 189,2 e o km
218,8, a área do Projeto de Assentamento (PA) Vila Amazônia, composta predominantemente por áreas de
pastagens (Figura 247) e capoeira – onde inserem-se os lotes produtivos (roçados com culturas de
subsistência) das comunidades rurais interceptadas –, intercaladas com fragmentos de mata localizados em
terra firme e no entorno dos lagos Zé Açu e Zé Miri.
Nas margens dos paranás do Ramos e do Parananema, e entre os lagos Buiuçu e Buiuçuzinho – atravessados
pelo empreendimento entre o km 218,8 e o km 222,9 –, predomina a atividade pecuária. Os proprietários das
fazendas (Figura 248) aproveitam as pastagens naturais formadas nos períodos de seca; não há, portanto,
população fixa, tampouco cultivos permanentes, nesse trecho. Não foram observadas construções próximas
à faixa de servidão do empreendimento.
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Figura 247 – Áreas de pastagem, no PA Vila
Amazônia, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 248 – Fazenda na várzea do Paraná do Ramos,
em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 249 – Sítios no Ramal dos Reis, na comunidade
Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 250 – Conjunto Residencial Vila Cristina, na
comunidade Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

No trecho final da futura LT, entre o km 222,9 e o km 225,3 (chegada na área da futura SE Parintins), serão
atravessados o igarapé Macurany e área de pastagem, que estão inseridas na região do Macurany, composta
majoritariamente por sítios de veraneio e lazer (Figura 249) e novos conjuntos residenciais (Figura 250),
localizados no entorno da futura SE Parintins.
Vale ressaltar que, no intuito de facilitar a análise, a descrição das características socioeconômicas das
comunidades Santo Antônio, na Região do Murituba, e São José, na Região do Laguinho, as quais possuem
parcelas de suas áreas situadas no território do município de Juruti, é apresentada no tópico que trata do PA
Vila Amazônia, localizado no município de Parintins.
6.4.3.4.3.4.1

PA Vila Amazônia

No PA Vila Amazônia, a futura LT atravessará cerca de 36,7 km de extensão.
Importante frisar que algumas comunidades que integram a área do PA serão interceptadas em suas áreas
produtivas – são elas: Santa Rita de Cássia da Valéria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho, Santo
Antônio Nova Olinda, Colônia Independência, Nossa Senhora de Fátima do Açaí, Nossa Senhora do Bom
Socorro do Zé Açu e Nossa Senhora da Assunção do Zé Miri (Figura 251); em outras comunidades, entretanto,
deverá ocorrer interferências em suas principais vias de acesso (fluviais e terrestres), sobretudo durante a fase
de implantação do empreendimento. Essas vias (terrestres e fluviais) poderão ser utilizadas para o
deslocamento de materiais, equipamentos, veículos e trabalhadores durante as obras. É o caso das localidades,
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Betel, Bete Semes, Santíssima Trindade do Laguinho, Nossa Senhora de Nazaré, Paraíso, Boa Esperança, Santo
Antônio do Brasil Roça e Nossa Senhora do Rosário do Lago Máximo.

Figura 251 – Comunidades inseridas no PA Vila Amazônia.
Fonte: Ambientare, 2019.

Nos lotes produtivos a serem interceptados pela futura LT, que compõem as áreas das comunidades
supracitadas, foi observado principalmente o cultivo de mandioca (em áreas de roçado), para a produção de
farinha (e derivados), além de pequenas lavouras (em capoeiras), pequenas criações de animais e a prática do
extrativismo vegetal (extração de madeira e de recursos não madeireiros – principalmente açaí), atividades
que servem, basicamente, para a subsistência das famílias. Também foram observadas edificações (casas) e
benfeitorias (galpões, currais, casas de farinha) próximas à faixa de servidão da futura LT. O excedente dessas
atividades é vendido no Mercado Municipal e nas feiras livres de Parintins.
Em geral, esses lotes estão localizados ao longo da estrada que liga a sede da Vila Amazônia às comunidades
rurais, que compõem a gleba da Vila Amazônia, como é conhecido comumente o PA Vila Amazônia. No km
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202,8, ocorrerá um dos cruzamentos da futura LT com a Estrada da Vila Amazônia (não pavimentada), que
representa a principal via de acesso às comunidades situadas na área de planalto do PA Vila Amazônia. Essa
estrada deverá ser cruzada várias vezes pelo empreendimento.
É importante destacar que, nessa região, não ocorre o deslocamento do gado para as áreas de várzea na época
da seca dos rios e igarapés. Ele fica permanentemente nas pastagens das fazendas e sítios, localizados em terra
firme.
No PA Vila Amazônia, as referências em termos de saúde para as populações residentes nas comunidades rurais
situadas na área de planalto (terra firme) de Parintins - Santa Rita de Cássia da Valéria, São Paulo da Valéria,
Betel, Bete Semes, Santíssima Trindade do Laguinho, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho, Santo
Antônio Nova Olinda, Colônia Independência, Nossa Senhora de Fátima do Açaí –, são o Posto de Saúde Padre
Francisco Lupino, o Centro do Idoso Nelito Carvalho e o CRAS, todos situados na sede da Vila Amazônia.
Segundo liderança entrevistada na Vila Amazônia, os principais atendimentos estão relacionados a pequenos
acidentes na lida do campo, a acidentes de trânsito – na estrada rural que atravessa a área do PA –, vômitos e
diarreias. Os acidentados têm que ser deslocados de moto, em virtude da precariedade da ambulância existente
no posto de saúde.
Nos casos mais complexos, é preciso solicitar o transporte fluvial, a “ambulancha”, a partir da cidade de Parintins,
para vir buscar o paciente no porto da Vila Amazônia. Segundo informaram os agentes de saúde entrevistados,
a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins também ressarce o óleo diesel gasto pelos comunitários que se
deslocam em casos graves e de emergência em seus próprios meios de transporte – pequenos barcos ou
“rabetas”.
Nas comunidades da região de planalto de Parintins, pertencentes ao PA Vila Amazônia, foram identificadas
algumas escolas polos que atendem às demandas por educação de crianças e jovens residentes na própria
comunidade e em comunidades do entorno, desde a educação infantil até o ensino médio. É o caso da EM
Marcelino Henrique (Figura 252), na comunidade Santa Rita de Cássia, que atende à região do lago Valéria, e da
EM Fernando Carvalho (Figura 253), na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atende a 11
comunidades na região do Laguinho e entorno.
Essas escolas possuem gerador de luz próprios, movidos a óleo diesel – custeado pela Prefeitura de Parintins. Na
área rural de Parintins, são cinco escolas “modelos”: Valéria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Terra Preta,
Muriá (Mamurú) e Tracajá. As três últimas situam-se fora da ADA do empreendimento em análise.
Através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Parintins (SEMED) e a Secretaria de
Estado de Educação do Amazonas (SEDUC), é ofertado o Ensino Médio tecnológico, presencial com mediação
tecnológica. O estúdio fica em Manaus, que transmite para São Paulo e distribui para todo o Estado do
Amazonas.
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Figura 252 – Sala de aula da EM Marcelino Henrique,
na comunidade Santa Rita de Cássia da Valéria, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 253 – EM Fernando Carvalho, na comunidade
Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro do Laguinho, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

As escolas das comunidades menores – São Paulo da Valéria (EM São Francisco), Betel (EM Evangélica Betel),
Samaria (EM Dr. Francisco Marques de Vasconcelos), Bete Semes (EM Mary Fran Azêdo Dray), Santa Maria do
Murituba (EM Santa Maria), Santo Antônio do Murituba (EM Santo Antônio), Colônia Independência (EM
Bom Jesus), Nossa Senhora de Fátima do Açaí (EM Nossa Senhora de Fátima do Açaí) – funcionam, em sua
maioria, em prédios de alvenaria, oferecendo o 1º ciclo do EF (até o 5º ano). Na comunidade de Santo Antônio
Nova Olinda, não há escola.
Na Vila Amazônia, merece destaque a Escola Agrícola (EM Tsukasa Uyetsuka) e a EM Claudir Carvalho (de
Educação Infantil), que também oferecem o serviço de transporte escolar aos seus alunos.
A seguir, são descritas as comunidades interceptadas pelo empreendimento, em suas áreas produtivas,
conforme a região onde encontram-se inseridas na área do PA Vila Amazônia, em Parintins.
6.4.3.4.3.4.1.1

Região da Valéria

O traçado irá atravessar áreas de pasto “sujo” e de roçado (pequenas lavouras de subsistência da agricultura
familiar), intercaladas por fragmentos de mata – possivelmente áreas de reserva legal dessas pequenas
propriedades rurais, pertencentes aos moradores das comunidades situadas na região do lago Valéria, na área
de planalto de Parintins.
Em geral, nos lotes produtivos, não há residências, somente casas de farinha e outras pequenas estruturas
(galpões) destinadas à atividade agrícola.
A população rural reside nas áreas centrais das comunidades São Paulo, Bete Semes, Betel e Santa Rita de Cássia,
distantes da faixa de servidão da futura LT, e que são descritas a seguir.
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As colônias13 de São Francisco do Barro e Samaria (está situada no território municipal de Juruti) também fazem
parte da região da Valéria, que compreende uma área fronteiriça entre Parintins e Juruti. Cerca de 400 famílias,
segundo as lideranças entrevistadas, residem na região.
O nome da região, de acordo com as lideranças entrevistadas, foi dado em homenagem a uma das primeiras
habitantes da região, há mais de 100 anos.
Apesar de residirem na área do PA Vila Amazônia, grande parte dos lotes produtivos dos moradores dessa
região localiza-se em solo paraense, ao longo da estrada (Figura 254) que acessa à região. Nesse sentido, muitos
moradores possuem vínculos em duas associações: na ACORJUVE, de Juruti Velho, e no Conselho dos
Assentados da Gleba da Vila Amazônia – COAGVA, que representa os moradores do PA Vila Amazônia.
A maioria das comunidades dessa região possui agentes comunitários de saúde realizando ações preventivas
junto aos moradores.

Figura 254 – Estrada que atravessa a área do PA
Vila Amazônia e acessa a região da Valéria, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 255 – Vista da área central da comunidade
Santa Rita de Cássia da Valéria e da Serra de Parintins
(ao fundo), na área do PA Vila Amazônia, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

9 Comunidade Santa Rita de Cássia e entorno
A área central da comunidade Santa Rita de Cássia (Figura 255) está localizada a 2,3 km do traçado (lado direito),
na altura do km 176,2. De acordo com as lideranças entrevistadas (Figura 256), residem na comunidade 87
famílias.
No entorno da comunidade Santa Rita de Cássia, foram identificadas três localidades. Na altura do km 172,4 da
futura LT, a 400 m do traçado (lado esquerdo), está localizada a localidade Samaria, que não possui área central,
onde residem 28 famílias. As áreas centrais das localidades Betel e Bete Semes e São estão localizadas,
respectivamente, a 1,6 km, e 1,9 km do traçado, todas no lado direito, na altura do km 175,5. Reside nessas
localidades um contingente de 42 famílias.

13

“Colônia” é o nome dado às áreas de roçado onde são plantadas as culturas de subsistência das famílias de agricultores, tais como a mandioca, o milho, o feijão etc.
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Importante ressaltar que todas localidades foram descritas no contexto da comunidade Santa Rita de Cássia
por esta representar centralidade frente às demais, tanto em termos de serviços, quanto de infraestrutura. Nesse
contexto, o empreendimento deverá interceptar os lotes produtivos (sobretudo áreas de roçados e pastagens)
dos moradores dessas localidades. Os lotes possuem, em média, 40 hectares, podendo chegar a 100 hectares.
Na comunidade Santa Rita de Cássia, há um posto de saúde que nunca foi inaugurado, tendo sido instalado em
uma estrutura do INCRA. De acordo com as lideranças entrevistadas, a comunidade chegou a reformar o prédio
por conta própria, porém este nunca funcionou.
A Escola Municipal Marcelino Henrique atende às demandas por educação das crianças e jovens residentes na
própria comunidade de Santa Rita de Cássia da Valéria e das localidades do entorno, São Paulo da Valéria, Betel,
Bete Semes, Colônia São Francisco do Barro, Colônia Samaria e Parintinzinho, que conformam a região da
Valéria. A escola atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Por ser uma área de fronteira
interestadual, os alunos também vêm do Pará, das comunidades Nova Galileia e Fé em Deus. Há serviço de
transporte escolar terrestre (ônibus para as colônias) e fluvial (barco regional de madeira e rabetas).
No Programa Mais Educação, do Governo Federal, são trabalhadas oficinas de arte (entalho em madeira) (Figura
257), de campo de conhecimento (reforço escolar), agroecologia. Muitos moradores são filiados a Associação
de Arte, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Sustentável da Região da Valéria – AACTDSRV, criada em 2012.
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Figura 256 – Entrevista com lideranças da
comunidade Santa Rita de Cássia da Valéria (PA
Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 257 – Artesanato produzido pelos moradores
da comunidade Santa Rita de Cássia da Valéria (PA
Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 258 – Artefatos arqueológicos resgatados
pelos moradores da comunidade Santa Rita de
Cássia da Valéria (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 259 – “Caretas” (artefatos arqueológicos), na
comunidade Santa Rita de Cássia da Valéria (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

No lago da Valéria e em outros próximos, costuma-se pescar de malhadeira. São pescados: tambaqui, curimatã,
tucunaré. O pescado de lago é destinado, principalmente, ao consumo das famílias.
Também é comum nas matas de terra firme da região a atividade da caça destinada ao consumo. Utiliza-se a
espingarda. São caçados: paca, porco do mato (catitu, queixada), veado, jacu, cotia.
Nas outras comunidades da região da Valéria, a maioria dos produtores rurais é vinculada ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Parintins. São cultivados, principalmente, além da mandioca (destinada à produção de
farinha), o abacaxi e a banana. A produção é vendida para atravessadores, que revendem na cidade de Parintins.
Alguns moradores também desenvolvem a atividade pecuária.
A comunidade Santa Rita de Cássia exerce polaridade em termos de serviços de educação e turismo na região
da Valéria. Dista 55 km da Vila Amazônia (cerca de 1h30 de moto, segundo o morador) e 30 km da Vila
Muirapinima, em Juruti Velho, sendo percorridas estradas precárias (não pavimentadas), principalmente na
época das chuvas, quando formam-se grandes atoleiros. Há um transporte coletivo (ônibus), que circula na
estrada entre a Galileia e a Vila Amazônia.
Em relação aos meios de comunicação e informação, no laboratório de informática da escola polo, funciona a
Voz Comunitária da região da Valéria.
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Importante destacar também os sítios e achados arqueológicos (Figura 258) existentes na região da Valéria, que
costumam atrair turistas de várias partes do mundo. Segundo as lideranças entrevistadas, os navios
transatlânticos vêm ancorando na “boca” da Valéria – referência ao canal de acesso ao lago da Valéria – há mais
de 40 anos, na temporada que vai de novembro a abril. De acordo com o presidente da AACTDSRV, “a forma
de comunicação é muito precária. É bom quando vem o guia junto”. Na sala de leitura da escola polo, há um
mostruário dos achados arqueológicos, sobretudo as “caretas” (Figura 259), peças de cerâmica com formatos
de animais e cabeças humanas. Em 2005, ocorreu um Programa de Educação Patrimonial, a fim de evitar que as
peças continuassem a ser “pilhadas” ou trocadas com os visitantes.
Como área de lazer utilizada tradicionalmente pelos moradores da região da Valéria, foi citado pelas lideranças
locais, o balneário da comunidade Betel, composto por igarapé e cachoeira. Há também o Valeródromo, espécie
de bumbódromo local, utilizado para as festividades relacionadas ao boi bumbá da região da Valéria, o boi
“Arretado”.
A maior parte dos moradores de Santa Rita de Cássia são vinculados a Associação das Comunidades da Região
de Juruti Velho – ACORJUVE.
6.4.3.4.3.4.1.2

Região do Murituba

As comunidades Santa Maria e Santo Antônio, que compõem a região do lago Murituba, deverão ser
interceptadas pela futura LT, em seus lotes produtivos, que estão localizados na fronteira dos municípios de
Juruti e Parintins. O traçado irá atravessar áreas de pastagem (pasto sem manejo, pasto “sujo”) e de roçado, com
pequenas lavouras de subsistência da agricultura familiar, intercalados por fragmentos de mata.
Nos lotes produtivos, em geral, não há residências, somente casas de farinha e outras pequenas estruturas
(galpões) destinadas à atividade produtiva. A população rural reside nas áreas centrais das comunidades,
instaladas no território de Parintins. É comum, portanto, dizer que a população trabalha no Pará e dorme no
Amazonas.
Esta região também possui importância arqueológica, por possuir sítios arqueológicos de terra preta. A
liderança entrevistada mencionou que é comum encontrar vestígios arqueológicos no entorno do lago do
Murituba.
Na área da comunidade Santa Maria e na região da Valéria, também foi citada a existência do Projeto Pé de
Pincha (tartarugas), uma parceria das comunidades com o IBAMA e a Universidade Federal do Amazonas –
UFAM. Outras comunidades beneficiadas com o projeto foram Parintinzinho (em Juruti) e Santíssima Trindade
do Laguinho (nesta última, a atividade findou em 2007).
9 Comunidade Santa Maria
A área central da comunidade Santa Maria (Figura 260) está localizada na altura do km 181,0, a 1,9 km do
traçado da LT (lado direito). Residem na comunidade, em casas de madeira (a maioria), com acabamento
rústico, cerca de 29 famílias, compostas por pequenos agricultores familiares (em sua maioria).
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Na área da comunidade – cujos lotes produtivos de 70 ha, em média, serão interceptados entre o km 178,4 e o
km 182,7 –, foram identificadas algumas construções, caracterizadas como residências e casas de farinha: uma
casa a 30 m (km 180,2, lado esquerdo); uma casa a 60 m (km 181,6, lado direito); uma casa e uma casa de farinha
a 50m (km 182,0, lado direito); uma casa a 60 m (km 182,1, lado direito) e outra a 50 m do traçado (km 182,4,
lado esquerdo).
A Escola Municipal Santa Maria (Figura 261) atende às demandas por educação desde a Educação Infantil até o
5º ano do Ensino Fundamental. Dando continuidade aos estudos, a fim de completar o Ensino Fundamental, os
alunos são transportados até a escola polo da comunidade São José do Laguinho. O Ensino Médio, por sua vez,
é ofertado na Escola Municipal Fernando Carvalho, escola polo da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro do Laguinho, localizada no território de Parintins.
As principais atividades desenvolvidas pelos moradores estão relacionadas à produção da farinha de mandioca,
pesca e extrativismo do açaí, todas destinadas à subsistência das famílias. Quando há excedentes, a produção é
vendida na cidade de Parintins. Também é praticada a atividade de pecuária.

Figura 260 – Área central da comunidade Santa
Maria do Murituba (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 261 – Escola Municipal Santa Maria, na
comunidade Santa Maria do Murituba (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Parte dos moradores da comunidade Santa Maria pertence a Associação das Comunidades da Região do
Planalto do Mamuru – ACRPM e outra parte a Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho –
ACORJUVE.
9 Comunidade Santo Antônio e entorno
Na altura do km 185,3 da futura LT, está localizada a área central da comunidade Santo Antônio (Figura 262), a
1,4 km do traçado (lado direito). De acordo com as lideranças entrevistadas, residem na comunidade 35 famílias,
compostas de agricultores. Os lotes produtivos variam de tamanho: de 15 a 24 hectares.
Na área da comunidade – cujos lotes produtivos serão interceptados entre o km 182,7 e o km 186,6 –, foram
identificadas algumas construções, caracterizadas como residências e casas de farinha: uma casa de farinha a 30
m (km 184,9, lado direito) e uma casa a 90 m do traçado (km 186,2, lado direito). Para os moradores dessa
comunidade vale o que foi dito a respeito da comunidade Santa Maria, em relação ao trabalho executado em
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terras paraenses, apesar das residências, em sua maioria, estarem localizadas na área do PA Vila Amazônia, no
território de Parintins.
Não existe o serviço de fornecimento energia elétrica, sendo que os comunitários utilizam gerador com motor
de óleo disel. O abastecimento de água acontece por meio de poço artesiano, entretanto, a liderança
entrevistada esclarece que o poço artesiano da comunidade tem mais de trinta anos e nunca foi realizada
manutenção.
Nas comunidades pertencentes à região do Murituba a gestão escolar é realizada pela Prefeitura de Juruti. Por
outro lado, a gestão da saúde pública é realizada pela Prefeitura de Parintins. De acordo com as informações
prestadas pela liderança entrevistada na comunidade Santo Antônio, há um coordenador de áreas rurais, que
supervisiona a atuação dos agentes comunitários de saúde das áreas rurais de Parintins, entre elas o PA Vila
Amazônia. Quando há necessidade de atendimento médico, em casos de média e alta complexidade, o agente
de saúde faz uma ligação telefônica para o coordenador, que providencia uma “ambulancha” da cidade de
Parintins até o porto da Vila Amazônia. Da vila, parte uma ambulância até a comunidade para transportar o
paciente. Quando o transporte do enfermo é realizado pelos próprios comunitários, em seus veículos, a
Secretaria Municipal de Saúde ressarce o valor gasto com o combustível.
A Escola Municipal Santo Antônio atende às demandas por educação até o 5º ano do Ensino Fundamental. Para
dar continuidade aos estudos, os alunos seguem para as escolas polos das comunidades São José do Laguinho e
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho.
Como importante veículo de comunicação e informação para os moradores da região, foi citada a Rádio
Alvorada de Parintins.
Assim como acontece na comunidade Santa Rita de Cássia, na comunidade Santo Antônio também é
comemorada a festa do boi bumbá. Na localidade, foi identificado um bumbódromo.
Na comunidade, foi identificado um projeto da Associação de Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio
do Murituba – ASDECOSAN, em parceria com algumas instituições, entre elas a EMBRAPA (Figura 263), que
visa o reaproveitamento da capoeira, utilizando-se técnicas de gradação (calcário, adubo orgânico e químico) e
plantio. Para o trabalho de aradação do solo, a comunidade recebeu um trator; e para o escoamento da
produção de farinha de mandioca, macaxeira e banana, um caminhão baú.
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Figura 262 – Área central da comunidade Santo
Antônio do Murituba (PA Vila Amazônia –
Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 263 – Galpão e trator obtidos com recursos de
projeto da ASDECOSAN, na comunidade Santo
Antônio do Murituba (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Existe uma Casa de beneficiamento de banana e outras frutas (goiaba, abacaxi, cupuaçu), que atualmente está
em reforma, com recursos do Instituto Juruti Sustentável (IJUS). São 12 famílias que formalizaram o projeto e
foram contemplados como grupo informal, que recebeu um financiamento de R$ 10 mil. O entrevistado
ressalta que valor repassado poderia ser maior (R$ 30 mil), contudo, a associação encontra-se inadimplente
dificultando a formalização do projeto. Também ocorreram conversas com o SEBRAE de Juruti, que deverá
ofertar curso para manipulação de alimentos e beneficiamento de banana. Já a Prefeitura de Juruti oferecerá
curso de empreendedorismo.
Outro projeto em desenvolvimento na comunidade de Santo Antônio refere-se à geração de renda através da
floresta manejada, implantado pela ONG Preta Terra de São Paulo, que rouxeram mudas de cedro, cumaru, pau
rosa, andiroba, castanheira, ipê, pau d’arco, entre outras espécies de árvores, da Galileia. Através do sistema
agroflorestal (manejo/ consórcio), foram plantadas acerola, cupuaçu, tucumã, milho, laranja, abacate.
Também foi identificada uma Casa de farinha mecanizada, construída com recursos do Fundo da Amazônia e
do BNDES, sendo produzidos no local a farinha de mandioca e seus derivados, a exemplo do beiju. Também há
moradores que realizam atividades extrativistas (coleta de castanha e açaí, pesca artesanal) e, alguns produtores
que iniciarão a produção de melancia e milho em áreas mecanizadas.
A maioria da produção é escoada pela Vila Amazônia, para Parintins – CONAB. Algumas famílias fornecem
produtos para a merenda escolar, para a Prefeitura de Juruti.
6.4.3.4.3.4.1.3

Região do Laguinho

As comunidades da Região do Laguinho, cujos lotes produtivos e fragmentos de mata serão interceptados
pelo empreendimento entre o km 186,6 e o km 192,6 teriam sido formadas, originalmente, a partir da
comunidade Santíssima Trindade, instalada próxima ao Laguinho, que dá nome à região, na área de várzea do
rio Amazonas.
Também fazem parte da região do Laguinho, as localidades São João do Laguinho (19 famílias), Peniel (28
famílias) e Santíssima Trindade do Laguinho (12 famílias).
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Importante mencionar que os produtores rurais dessa região, que integra o território paraense de Juruti, não
estão vinculados à ACORJUVE, associação que representa as comunidades da região do lago Juruti Velho.
Fazem parte da Associação Comunitária da Região do Planalto do Mamurú – ACRPM.
9 Comunidade São José do Laguinho
Na altura do km 188,7, está localizada a área central da comunidade São José do Laguinho (Figura 264), a 300m
do traçado (lado direito). Residem na comunidade, de acordo com as informações obtidas com a liderança
local, 38 famílias, compostas de agricultores.
A Escola Municipal São José (Figura 265) funciona como uma escola polo para as crianças e jovens residentes
nas comunidades paraenses, pertencentes ao município de Juruti: Santa Maria do Murituba, Santo Antônio
do Murituba, Santa Luzia do Murituba, São João do Laguinho e Peniel. Instalada em território paraense (Juruti),
a escola atende às demandas por educação até o final do Ensino Fundamental. Para dar seguimento aos
estudos, os alunos seguem para a Escola Municipal Fernando Carvalho, na comunidade Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro do Laguinho.

Figura 264 – Área central da comunidade São José
do Laguinho (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 265 – EM São José, na comunidade São José do
Laguinho (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

De acordo com a liderança entrevistada, há previsão para construção de nova escola polo na área onde
atualmente situa-se o campo de futebol da comunidade, o qual será transferido para outra área na comunidade.
A liderança informou ainda que estão sendo realizadas melhorias nas estradas e ramais da região.
Os moradores de São José do Laguinho são vinculados a Associação das Comunidades da Região do Planalto do
Mamuru – ACRPM, a qual possui sede própria instalada na comunidade.
9 Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e entorno
A área central da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Figura 266) está localizada a 700 m do
traçado (lado esquerdo), na altura do km 190,9 da LT. De acordo com as lideranças entrevistadas (Figura 267),
residem na comunidade 36 famílias, compostas predominantemente por agricultores e pequenos pecuaristas.
A maioria dos produtores rurais está vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parintins.
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Outra importante instituição atuante na região é o Grupo Ambiental Natureza Viva – GRANAV, organização
não governamental que possui representantes em cada comunidade (leia-se Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Santo Antônio Nova Olinda e Colônia Independência), com a intenção de preservar os lagos e manter
as espécies de aves e peixes da região.
Na área da comunidade (km 189,6 – km 192,6), o traçado deverá interceptar os lotes produtivos, que variam de
40 a 80 hectares. Originalmente, os lotes possuíam 40 hectares; no entanto, posteriormente, alguns assentados
acabaram vendendo seus terrenos, descaracterizando o assentamento. Ressalta-se que, próximo à faixa de
servidão da futura LT, foi identificada uma casa, a 50 m (km 190,6, lado esquerdo).
A Escola Municipal Fernando Carvalho, que funciona desde 1995 na área central da comunidade Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, atende a 11 comunidades na região do Laguinho: Nossa Senhora de Fátima do Açaí, Santo
Antônio Nova Olinda, Colônia Independência, Santíssima Trindade do Laguinho, Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro do Laguinho, Peniel, São João do Laguinho, São José do Laguinho, Santo Antônio do Murituba, Santa
Luzia do Murituba e Santa Maria do Murituba. A escola atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio
(tecnológico). Importante mencionar que a escola foi construída pelo Exército, com a madeira da Serra da
Valéria, utilizando-se mão de obra local (“puxirum”).

Figura 266 – Área central da comunidade Nsa. Sra.
do Perpétuo Socorro do Laguinho (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 267 – Entrevista com lideranças da comunidade
Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro do Laguinho (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

9 Comunidade Santo Antônio Nova Olinda
Na altura do km 196,5, a 300 m do traçado (lado esquerdo), está localizada a área central da comunidade Santo
Antônio Nova Olinda. Residem na comunidade 32 famílias, compostas por agricultores e pequenos pecuaristas.
Na comunidade – cujo traçado interceptará a área produtiva (km 192,6 – km 197,0) –, foram identificadas
algumas casas próximas à faixa de servidão: duas casas a 70 m (km 194,9) e uma casa a 60 m (km 195,2), todas
no lado esquerdo do traçado.
Os lotes produtivos variam de tamanho: de 25 a 100 ha. As casas de madeira, em sua maioria, possuem padrão
construtivo rústico (Figura 268). Poucas possuem fossas sépticas (de alvenaria). A maioria possui sanitários no
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lado externo das casas (fossas rudimentares). Em algumas casas, a água é captada em poços artesianos. Na
maioria delas, a captação é realizada em nascentes.

Figura 268 – Padrão construtivo na comunidade
Santo Antônio Nova Olinda (PA Vila Amazônia –
Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 269 – Entrevista com liderança da comunidade
Santo Antônio Nova Olinda (PA Vila Amazônia –
Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

De acordo com a liderança entrevistada (Figura 269), há lotes vazios, sem moradores fixos. Trata-se de
ocupações utilizadas, nos fins de semana. Neste caso, os proprietários residem na cidade de Parintins.
De acordo com a história contada pela liderança local, originalmente, as terras pertenciam à Juca Peixinho. Há
32 anos, reuniram-se dez famílias da várzea do Paraná de Parintins, lideradas por Manoel Monteiro Ferreira, e
conseguiram lotear as terras.
Diariamente, há um ônibus que circula pela estrada principal do PA, entrando nos ramais, entre a Vila
Amazônia e a comunidade Santa Maria do Murituba. O transporte coletivo sai às 13h da Vila Amazônia,
retornando no final da tarde (aos domingos, segundas, terças e quartas-feiras). Às quintas e sextas-feiras e
sábados, o ônibus, que havia “pernoitado” na região do Murituba, retorna pela manhã, trazendo os produtores
rurais e seus excedentes, para serem vendidos na vila e na cidade.
No que tange a produção destaca-se a pecuária e a produção da farinha de mandioca. Os pecuáriastas
costumam “descer a ladeira” da própria comunidade até as margens do lago Grande, onde embarcam o gado
bovino em barcos fretados por viagem até o Matadouro Municipal, localizado na cidade de Parintins. Além do
frete, são desembolsadas as taxas do matadouro e do abate, que são cobradas por animal.
9 Comunidade Colônia Independência
A área central da comunidade Colônia Independência está localizada na altura do km 197,5, a 400 m do traçado
(lado esquerdo). Residem na comunidade, conforme depoimento da liderança entrevistada, 30 famílias,
majoritariamente compostas de agricultores.
Os lotes produtivos da comunidade, que variam de 40 a 60 hectares, serão interceptados pela futura LT, entre
o km 197,0 e o km 199,6. Nas áreas de roçado, são cultivados: mandioca, abacaxi, macaxeira, cará, banana,
maxixe, jerimum, entre outras culturas destinadas, sobretudo, à subsistência das famílias, porém também é
realizada a comercialização da produção. Também foi verificada a prática do extrativismo de açaí na região.
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A Escola Municipal Bom Jesus, que foi reformada em 2018, atende às demandas por Educação Infantil até o 5º
ano do Ensino Fundamental. Depois, os alunos seguem para a escola polo na comunidade Nossa Senhora de
Fátima do Açaí (Ensino Fundamental) e para a escola na Vila Amazônia (Ensino Médio tecnológico). Contudo,
os moradores afirmam que a dificuldade para o seguimento dos estudos é grande, pois o ônibus escolar quebra
frequentemente, face as condições precárias da estrada da Gleba Vila Amazônia e dos ramais. Além das longas
distâncias percorridas até as escolas polo.
O padrão construtivo observado na comunidade é rústico, com casas constituídas de madeira.
Importante mencionar que, tradicionalmente, em novembro, ocorre o Festival do Mauary, ave típica da região,
e que possui ninhos monitorados por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA e
do projeto Verde Vida (Figura 270), assim como outra espécie em vias de extinção, o gavião real. Foi identificado
um monumento de preservação do gavião real na bifurcação da estrada (Figura 271).

Figura 270 – Placa do projeto Verde Vida, na área
da comunidade Colônia Independência (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 271 – Monumento ao gavião real, na
comunidade Colônia Independência (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

9 Comunidade Nossa Senhora de Fátima do Açaí
Entre o km 199,6 e o km 203,6, o traçado atravessará a área da comunidade Nossa Senhora de Fátima do Açaí.
A área central da comunidade Nossa Senhora de Fátima do Açaí (Figura 272) está localizada na altura do km
200,9, a 400 m do traçado (lado direito).
Residem na comunidade 30 famílias, em casas de madeira sobre palafitas, com acabamento rústico. Os lotes
produtivos variam de 20 a 90 ha.
A comunidade conta fornecimento de energia elétrica através do Luz Para Todos, a partir da UTE de Vila
Amazônia. As casas possuem fossas rudimentares e há um poço comunitário que abastece as casas na área
central da comunidade disposta ao logo da estrada e do entroncamento que acessa outros ramais da Gleba. As
casas mais distantes possuem poços artesianos. O lixo é queimado.
Há telefone público – orelhão – na comunidade, que funciona às vezes, principalmente quando o clima está
bom. O sinal de telefonia móvel é fraco. As rádios mais ouvidas são a Rádio Alvorada e a Rádio Clube FM.
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A Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima do Açaí atende às demandas por Educação Infantil até o 5º ano
do Ensina Fundamental. Dando continuidade aos estudos, os alunos são transportados para a Escola Municipal
Fernando Carvalho, ou para a escola municipal da comunidade São Raimundo do Quebra.
Há uma ACS que visita as residências. Os moradores também buscam atendimento no posto de saúde da Vila
Amazônia e junto às unidades de saúde existentes na cidade de Parintins. As doenças mais frequentes são as
gripes e viroses, e os derrames (AVCs).
A área da comunidade vai até a Fazenda do Sr. Valdir Feijó, na Baixa do Camelo, onde a futura LT irá cruzar com
a estrada, seguindo o rumo dos lagos Zé Açu e Zé Miri.
A agricultura – mandioca, macaxeira, jerimum, milho, banana, abacaxi, feijão – e o extrativismo – alguns
trabalham com madeira, outros na extração e despolpamento do açaí (março – final da safra) e pupunha – são
as principais atividades desenvolvidas na comunidade. A maioria da produção é destinada ao próprio consumo
familiar. Alguns vendem parte da produção para “manter as necessidades que são compradas nos mercados lá
fora”. O açaí é vendido na própria comunidade. Embalam, estocam e levam para a cidade. Outros entregam
para merenda escolar. Há produtores rurais que abastecem a merenda escolar – contrato com a Prefeitura
Municipal de Parintins.
A safra do açaí na região, de acordo com a liderança entrevistada (Figura 273), vai de final de julho e início de
agosto até novembro. Os atravessadores vêm comprar a produção na própria comunidade.

Figura 272 – Área central da comunidade Nsa. Sra. de
Fátima do Açaí (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 273 – Entrevista com liderança da comunidade Nsa.
Sra. de Fátima do Açaí (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Poucos produtores rurais são associados aos Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parintins. Outros
comunitários são sócios são vinculados à Associação dos Produtores Rurais do Açaí – APRA.
No que tange aos meios de transporte, além dos veículos próprios (principalmente motos), os moradores
dispõem de um ônibus de linha que circula pela Estrada da Gleba quase diariamente (à exceção de quartas e
quintas-feiras). Segue da Vila Amazônia até “a extrema com o Pará”, retornando somente no outro dia para a
Vila Amazônia. Costuma passar pela manhã e retorna por volta das 16h, chegando às 17h30 / 18h na Vila
Amazônia. Nesse meio de transporte, os produtores rurais podem levar alguns produtos agrícolas oriundos da
agricultura familiar.
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No período das chuvas, no inverso amazônico, as estradas e ramais ficou muito ruins, quase que intransitáveis,
o que prejudica demais o escoamento da produção rural, uma vez que os produtos muitas vezes são
embarcados e desembarcados no transporte sob fortes chuvas, e vai amassando ao longo dos transbordos entre
os transportes terrestres e fluviais. O prejuízo final se reflete no preço de venda alcançado no mercado, que vai
sendo reduzido em função das avarias nos produtos.
9 Vila Amazônia
A Vila Amazônia (distrito de Parintins) está localizada a 6,6 km do traçado (lado direito), na altura do km 208,7
da futura LT. Residem na vila e nas áreas rurais de seu entorno, cerca de 720 famílias, de acordo com a
informação obtida com uma liderança entrevistada. Apesar de não ser interceptada pelo empreendimento, a
vila foi considerada na ADA do empreendimento em função de sua importância em termos de polarização de
bens e serviços para a população residente nas comunidades instaladas na ADA, no contexto do PA Vila
Amazônia.
Em geral, os lotes possuem as seguintes dimensões: 15 x 30 m ou 20 x 40 m. Cerca de 30 famílias possuem lotes
na área rural pertencente à vila.
Na vila, foram observadas casas de madeira e de alvenaria, cujo padrão construtivo varia do “rústico” ao “médio”.
À exceção é o casarão (Figura 274) pertencente a um antigo comendador português, que residiu na Vila
Amazônia, após a colonização japonesa dos anos 1930-1940. A casa foi tombada pelo Estado do Amazonas.
Foram observadas na vila, além dos prédios públicos – escolas, unidades de saúde –, igrejas, pequenos comércios
(drogaria, açougues, bares, padarias etc.). A principal atividade é o funcionalismo público, além de
aposentadorias. Alguns moradores trabalham com a pesca, pecuária e agricultura.
As casas da vila são abastecidas com rede de água (encanada) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.
A maioria das casas possui fossa “seca”, ou seja, rudimentar, ou despeja o esgoto a céu aberto. Algumas casas
possuem fossas sépticas. Não há coleta seletiva realizada pela Prefeitura de Parintins. De acordo com a liderança
entrevistada, “cada um cuida do seu lixo (queimado ou enterrado)”. Foram observadas “varredouras de rua”,
senhoras contratadas pela Prefeitura para o serviço. A UTE da Amazonas Energia abastece a vila e algumas
comunidades rurais, através de rede instalada pelo Programa Luz Para Todos.
Em relação à segurança pública, há uma viatura da polícia militar, com dois homens, que possuem um “box” 24
horas. Trabalham em regime de escala.
Como principais veículos de informação e comunicação, foram citados a Rádio Alvorada, de Parintins, e os
autofalantes da igreja católica (São Francisco Xavier – Figura 275), a chamada Voz Comunitária.
Na Vila Amazônia, há ferry boat (balsa), que realiza o transporte de pessoas, mercadorias e veículos entre a vila
e a cidade de Parintins, diariamente, em alguns horários. Nos fins de semana, as travessias se intensificam em
função da procura dos moradores da cidade por atividades de lazer associadas aos balneários e praias existentes
nos igarapés e lagos da região.
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Figura 274 – Casarão do antigo comendador
português tombado pelo Governo do Estado do
Amazonas (Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 275 – Igreja de São Francisco Xavier (Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

No que tange à organização social, foi identificado o Conselho dos Assentados da Gleba Vila Amazônia –
COAGVA, que tem representatividade junto a diversas comunidades inseridas no PA Vila Amazônia.
De acordo com o coordenador da COAGVA, está sendo implantado um presídio na Vila Amazônia (Km 6 da
Estrada da Gleba Vila Amazônia, a cerca de 2 km de distância do traçado da futura LT) com recursos federais,
sendo a previsão de término das obras em 2019. Há muita resistência local quanto à localização desse presídio,
pois não há benefícios para os assentados. O entrevistado esclarece: “a população local não foi considerada,
apesar de ter ocorrido a audiência pública. Ocorreram reuniões, discussões, mas houve falha na comunicação”.
9 Região do Zé Açu
A partir do km 204,9 até o km 218,8, o traçado irá atravessar áreas pertencentes à Região do lago Zé Açu, que
compreende várias comunidades, entre elas, Nossa Senhora do Bom Socorro, Paraíso, Nossa Senhora de Nazaré,
Boa Esperança, Santo Antônio do Brasil Roça, Nossa Senhora da Assunção do Zé Miri e Nossa Senhora do
Rosário Lago Máximo.
Nesse trecho, haverá algumas travessias de lagos, igarapés e paranás. No Km 210,3, o traçado irá atravessar o
Lago Zé Açu (cerca de 700 m de travessia). Logo em seguida, ocorrerá a travessia de um dos igarapés
contribuintes desse lago (cerca de 200 m de travessia).
Nas comunidades instaladas no entorno dos lagos Zé Açu e Zé Miri14 – Nossa Senhora do Bom Socorro, Nossa
Senhora da Assunção do Zé Miri, Nossa Senhora de Nazaré, Paraíso e Nossa Senhora do Rosário Lago Máximo–
, a pesca artesanal é a principal atividade praticada pelos moradores.
Destacam-se importantes áreas de lazer frequentadas pelos moradores dos lagos e pela população da cidade de
Parintins; em função da proximidade com o empreendimento, as praias do lago Zé Açu poderão sofrer
interferências no tocante às atividades ali praticadas nos fins de semana. Em junho, há um torneio de pesca
esportiva no lago Zé Açu promovido pela Associação Saint Clair de Parintins. Somente o lago Zé Açu é de água

14

Os lagos Zé Açu e Zé Miri também encontram-se inseridos na área do PA Vila Amazônia.
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escura – possuindo as mesmas características em termos de uso do solo que as já observadas, em relação as
outras comunidades de lago descritas anteriormente, que são: cultivo de pequenos roçados (sobretudo a
mandioca) e extrativismo vegetal e animal (pesca). Em alguns igarapés contribuintes aos lagos, observa-se o
domínio de matas de igapós, e de Floresta Ombrófila Densa em terra firme, intercalados por capoeiras e
pastagens. A região do lago Zé Açu engloba comunidades – Nossa Senhora do Bom Socorro e Nossa Senhora
da Assunção do Zé Miri –, que também serão interceptadas pelo empreendimento em seus lotes produtivos
(áreas de pastagens).
Importante destacar que entre essas duas travessias do lago Zé Açu, será interceptado um fragmento de mata
(km 211,0 – km 211,3), que compreendem dois balneários: Encanto da Morena (Restaurante do Breguinha) e
Cupu’s Bar, que são considerados pelos moradores entrevistados importantes pontos de lazer e de recreação
local e regional. Nos finais de semana e feriados, e sobretudo no verão amazônico, quando se formam as praias,
são locais muito procurados pelos moradores da cidade de Parintins, que acessam a região com voadeiras e
lanchas rápidas. As instalações do restaurante (km 211,1) encontram-se próximas à faixa de servidão da futura
LT, a cerca de 100 m do traçado. Na altura do km 214,5, será atravessado um dos igarapés contribuintes do Lago
Zé Miri (150 m de travessia). Em seguida, ocorrerá a travessia (120 m) do paraná do Máximo.
Localizado na comunidade Nossa Senhora do Bom Socorro, o Centro de Saúde Maria do Carmo (Figura 276)
conta com uma médica residente e outros profissionais de saúde que realizam atendimentos de 2ª a 5ª feira (no
caso da médica), e à 6ª feira. Nos finais de semana, sempre há alguém de sobreaviso para casos de emergências.
As doenças mais frequentes são as viroses e as diarreias, principalmente quando as águas baixam (seca) e sobem
(cheia).
A unidade foi construída em setembro de 2011 para atender às necessidades da população da própria
comunidade e de mais onze comunidades da região: Nossa Senhora de Nazaré, Toledo Pizza, Vista Alegre,
Paraíso, Santa Fé, Boa Esperança, Nova Esperança, Santo Antônio do Brasil Roça, Nossa Senhora da Assunção do
Zé Miri, Nossa Senhora do Rosário Lago Máximo e Nossa Senhora das Graças.

Figura 276 – Centro de Saúde Maria do Carmo, na comunidade Nsa. Sra. do Bom Socorro, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Na região, registram-se casos de hipertensão arterial, diabetes, gripe, diarreia, brigas, acidentes nas estradas
rurais, picadas de cobras e animais peçonhentos. Dados de 31/01/2014, apresentados pela enfermeira
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responsável pela unidade de saúde, apontam 611 famílias cadastradas na região do lago Zé Açu (que também
compreende os lagos Zé Miri e Máximo), um contingente de 3.012 pessoas.
De acordo com informações prestadas por um agente de saúde local, os agentes comunitários de saúde (ACS)
têm muita dificuldade de atingir as metas, uma vez que os moradores são convocados nas reuniões (em função
da obrigatoriedade do Bolsa Família), mas quando chega a hora da consulta, não comparecem ao posto. A falta
de acesso a políticas públicas de saúde preventivas, de campanhas de informação, assim como transporte
rápido para os casos de emergência, consiste nos maiores problemas de saúde pública local.
As comunidades são visitadas periodicamente por ACS, que ensinam a preparar o soro, distribuem cloro
(hipoclorito de sódio para o tratamento de água para consumo) e medem a pressão arterial, entre outros
serviços. Em períodos de seca, entretanto, há problemas no atendimento às comunidades devido à dificuldade
de acesso fluvial, sendo necessário percorrer longos trechos a pé, e no fornecimento de medicamentos.
A referência em termos de educação para as populações residentes nas comunidades do lago Zé Açu é a Escola
Municipal Minervina Reis Ferreira, localizada na comunidade Nossa Senhora do Bom Socorro, que atende às
demandas da Educação Infantil ao Ensino Médio (tecnológico). Na parte da manhã, a escola atende aos alunos
residentes em outras comunidades. À tarde, são atendidos os alunos residentes na própria vila de Nossa Senhora
do Bom Socorro. E à noite, há o transporte escolar que circula pelas estradas rurais para trazer o pessoal para o
curso do Ensino Médio (tecnológico).
Ressalta-se que, nas comunidades Boa Esperança (Escola Municipal São José – sistema multisseriado Ensino
Fundamental até Ensino Médio tecnológico), Nossa Senhora do Rosário Lago Máximo (Escola Municipal São
Sebastião – sistema multisseriado Ensino Fundamental), Nossa Senhora da Assunção do Zé Miri (Escola
Municipal Justiniano Pacheco – sistema multisseriado Ensino Fundamental) e Nossa Senhora de Nazaré (Escola
Municipal Prof. Manoel Nazaré Muniz– sistema multisseriado Ensino Fundamental até Ensino Médio
tecnológico), também há escolas polos que atendem às demandas por educação das populações locais. Essas
escolas contam com serviço de transporte escolar (fluvial).
Nas comunidades Santa Fé (Escola Municipal Santa Fé – sistema multisseriado Ensino Fundamental) e Santo
Antônio do Brasil Roça (Escola Municipal Santo Antônio do Brasil Roça sistema multisseriado 1º ciclo do Ensino
Fundamental), há escolas que funcionam em barracões de madeira, ofertando o EJA, à noite.
Importante mencionar que, na região dos lagos Zé Açu e Zé Miri, assim como foi observado em outras regiões
descritas anteriormente, há um calendário letivo específico, que acompanha o período da seca (janeiro à final
de setembro).
A realidade, em termos de transporte, das populações ribeirinhas residentes no entorno dos lagos Zé Açu, Zé
Miri e Máximo é parecida com a do lago Juruti Velho (em Juruti). Os moradores da região utilizam o acesso
fluvial para alcançar a vila de Nossa Senhora do Bom Socorro, onde buscam recursos nas áreas de saúde e
educação, além de bens de primeira necessidade, e a cidade de Parintins, numa escala maior de necessidades.
Assim, utilizam-se de pequenas embarcações (próprias), ou do transporte coletivo, barcos de linha, que fazem
a rota para a cidade. Segundas e sábados, há um barco de linha às 5h da manhã, retornando ao meio-dia. Às
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segundas e quartas-feiras, há barco às 14h, com previsão de retorno às 17h. Em geral, quartas e sábados são os
dias em que é escoada a produção rural para a venda na cidade de Parintins.
Ressalta-se que as comunidades existentes no entorno desses lagos também podem ser acessadas por vias
terrestres – estradas não pavimentadas (ramais) –, interligadas à rede de estradas rurais existentes na área do
PA Vila Amazônia. Nesse sentido, os moradores podem acessar a Vila Amazônia, em busca de outras
possibilidades de deslocamento até a cidade de Parintins.
Comunidade Nossa Senhora do Bom Socorro e entorno
A área central da comunidade Nossa Senhora do Bom Socorro (Figura 277) está localizada na altura do km 210,7
da LT, a 500 m do traçado (lado esquerdo). Residem na área com característica urbana (Figura 278) e na área
rural da comunidade 206 famílias.
Também localizadas no entorno do lago Zé Açu, as comunidades Paraíso e Nossa Senhora de Nazaré estão
localizadas, respectivamente, a 1,9 km e 3,5 km do traçado (lados esquerdo e direito), na altura do km 208,8 e
do km 212,0 da LT. Residem na comunidade Paraíso 22 famílias; na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, são
72 famílias.
As comunidades Boa Esperança e Santo Antônio do Brasil Roça, por sua vez, foram citadas na ADA, por estarem
instaladas ao longo de estradas vicinais (não pavimentadas), que poderão servir de acesso durante as obras, na
fase de implantação do empreendimento. Nesse caso, poderão ser observadas alterações no cotidiano das
populações residentes nessas comunidades, que estão situadas, respectivamente, na altura do km 211,1 e do
km 214,2 da LT, a 3,6 km e 4,8 km do traçado (ambas no lado esquerdo).
Anteriormente havia uma subestação de energia que abastecia a comunidade Nossa Senhora do Bom Socorro,
que foi desativada em 2011, ocasião em que a região passou a ser vinculada à UTE da Vila Amazônia, a qual
abastece muitas comunidades rurais através da rede do Luz Para Todos que margeia os ramais e estradas da
região.
As casas possuem poços artesianos, com 60 m de profundidade. Segundo os moradores está em fase de
construção o sistema de abastecimento de água. Quanto ao esgotamento sanitário, algumas casas possuem
fossas sépticas, outras possuem fossas rudimentares. O lixo produzido nas comunidades da região tem como
destinação um lixão a céu aberto, situado próximo à área central da comunidade Nossa Senhora do Bom
Socorro do Zé Açu.
Atenção especial deverá ser dada a balneários (ou “banhos”, como são comumente chamados na região) muito
procurados para a prática de atividades de lazer pela população local e por visitantes da cidade de Parintins, nos
fins de semana: igarapé Grande (ou Tracajá), localizado ao longo da estrada, entre as comunidades Nossa
Senhora do Bom Socorro e Boa Esperança, e igarapé localizado na área da comunidade Santo Antônio do Brasil
Roça.
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Os lotes produtivos variam até 75 hectares. As principais atividades desenvolvidas na região estão relacionadas
à agricultura, sendo cultivados, principalmente: mandioca, macaxeira, banana, cará e abacaxi. A atividade
pesqueira é realizada para a subsistência das famílias (tucunaré, mapará, caratinga, charuto). Há poucos
pescadores no lago, sendo estes associados à Colônia de Pescadores de Parintins (Z-17). Em relação à pecuária,
há pequenos criadores e grandes pecuaristas; os últimos, não fazem parte da vida comunitária, desenvolvendo
suas atividades principalmente na época da seca, quando trazem o gado para as áreas de várzea existentes na
região. Com relação a atividade extrativista, foi citada a coleta de castanha, sendo que safra ocorre de janeiro a
março.
Na comunidade Boa Esperança, de acordo com a liderança entrevistada, há pequenos criadores de peixes
(piscicultura de tambaquis e matrinxás, desenvolvida em igarapés represados e tanques), além disso, também
praticam a agricultura (mandioca, cana, abacaxi, manga, banana); a pecuária e o extrativismo (pupunha, bacaba,
açaí).
Atividade também muito comum na região, no tempo de seca, quando são preparadas as áreas de roçados, é a
produção de carvão vegetal. Durante a pesquisa de campo, foram observadas várias queimadas em toda a região
a ser atravessada pelo empreendimento.

Figura 277 – Área central da comunidade Nsa. Sra.
do Bom Socorro (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 278 – Vila de Nsa. Sra.do Bom Socorro (PA Vila
Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Em termos de transporte terrestre, há ônibus que não são frequentes e costumam quebrar muito. Havia
também um caminhão que auxiliava no escoamento da produção rural até o porto da Vila Amazônia.
Atualmente, cada produtor escoa a produção por si próprio. No transporte fluvial, há pelo menos 5 barcos
“recreio” (típica embarcação regional que transporta passageiros, mercadorias e animais), diariamente, que
seguem para a cidade de Parintins. Saem às 5h da manhã e retornam ao meio dia ou no final da tarde. Os cinco
barcos circulam no mesmo horário, ao mesmo tempo, e todos saem lotados de passageiros e produtos.
As rádios mais ouvidas pela população local são a Rádio Alvorada e a Rádio Clube FM. A Voz Comunitária
veicula informativos e comunicados à população e depende da demanda. Há sinal de telefonia móvel em alguns
pontos da comunidade. O sinal da Vivo é o melhor.
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Há um posto de policiamento ostensivo na comunidade, que realiza rondas de moto na região do lago Zé Açu.
Conta com o efetivo de 2 homens. As principais ocorrências policiais estão relacionadas ao excesso de bebida,
que ocasiona brigas com armas brancas (faca e terçado), e ao uso de drogas.
Está em fase de formalização a Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de Bom Socorro –
ASCOMTRAB. Outra entidade com atuação na região do Zé Açu é a Associação dos Produtores da Região do
Zé Açu – ASPROAÇU.
Comunidade Nossa Senhora da Assunção do Zé Miri
A área central da comunidade Nossa Senhora da Assunção do Zé Miri está localizada na altura do 215,3 da LT,
a 1,3 km do traçado (lado direito). Residem nessa comunidade, conforme depoimento da liderança entrevistada
(Figura 279), 28 famílias, compostas por pescadores e produtores rurais (agricultores e pequenos pecuaristas).
Na região do lago Zé Miri, além da área central da comunidade Nossa Senhora da Assunção, foram identificados
os núcleos populacionais Monte Sião e Nova Vida – em processo de adensamento –, e mais cinco casas
espalhadas ao longo do lago. Importante frisar que o núcleo Nova Vida está localizado no fim da estrada (não
pavimentada) que faz ligação com as comunidades Santo Antônio do Brasil Roça, Boa Esperança e Nossa
Senhora do Bom Socorro. Em Nova Vida, há 13 lotes produtivos, sendo que em oito deles foram identificadas
casas. Em todos os lotes, há áreas de pastagens e de roçados. Alguns desses lotes deverão ser interceptados pelo
empreendimento.
A Escola Municipal Justiniano Pacheco, situada na área central da comunidade Nossa Senhora da Assunção,
atende às demandas por educação até o Ensino Fundamental. Para dar continuidade aos estudos, os alunos têm
que se deslocar através de barco escolar até a Escola Municipal Prof. Manoel Nazaré Muniz, escola polo situada
na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no lago Zé Açu, que oferta o Ensino Médio (tecnológico).
Além da Rádio Alvorada de Parintins, foram citados como importantes veículos de informação local, as rádios
Tiradentes e Clube, também de Parintins.
Não há barco “recreio” para realizar o transporte comunitário até a Vila Amazônia e a cidade de Parintins. Os
moradores têm que se deslocar por conta própria, em pequenas embarcações (rabetas). De acordo com a
liderança entrevistada, a partir do núcleo Nova Vida, existe a possibilidade de “pegar uma carona” no transporte
escolar que circula na estrada até a vila de Nossa Senhora do Bom Socorro.
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Figura 279 – Entrevista com liderança da
comunidade Nsa. Sra. da Assunção do Zé Miri (PA
Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 280 – Pecuária bovina nas áreas de várzea do
lago Zé Miri (PA Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

A liderança entrevistada explicou que se pesca muito nos lagos “no tempo da piracema, quando começa a
baixar as águas dos lagos, e o peixe começa a sair e quando começa a encher”. No Paraná15 do Ramos, pesca-se
peixes miúdos e graúdos, utilizando-se a rede de espera (malhadeira).
Comunidade Nossa Senhora do Rosário Lago Máximo
A área central da comunidade Nossa Senhora do Rosário Lago Máximo, por sua vez, está localizada a 2,2 km do
traçado (lado esquerdo), na altura do km 217,8 da futura LT. Residem na área dessa comunidade cerca de 75
famílias, de acordo com a informação prestada pela liderança local (Figura 281). Além do núcleo central, as casas
encontram-se dispersas no entorno do lago Máximo.
O padrão construtivo das casas observadas na comunidade varia da madeira à alvenaria sem revestimento
(Figura 282). Há fornecimento de energia elétrica (Luz Para Todos) a partir da UTE da Vila Amazônia. As casas
possuem fossas rudimentares. O “quadro” da comunidade, como denominam a área central, possui postes com
iluminação pública. Há um microssistema de abastecimento de água com caixa d’água e rede de distribuição
para as casas situadas na área central da comunidade. As casas mais isoladas, ao longo da estrada e no entorno
do lago do Máximo, possuem poços artesianos. O lixo é comumente queimado.

15
“Paraná” é uma palavra tupi guarani que define um braço de rio, largo e extenso, que forma uma ilha, e que encontra o mesmo rio
[no caso, o rio Amazonas] mais adiante. Importante via de acesso a cidades e localidades que não estão situadas nas margens do rio
Amazonas.
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Figura 281 – Entrevista com liderança da
comunidade Nsa. Sra. do Rosário Lago Máximo (PA
Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2019.

Figura 282 – Padrão construtivo dos domicílios na
comunidade Nsa. Sra. do Rosário Lago Máximo (PA
Vila Amazônia – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2019.

Há ações de saúde agendadas pelo médico através da ACS. A população também recorre diretamente aos
estabelecimentos de saúde da cidade de Parintins. A gripe é a ocorrência mais comum em termos de doenças.
Na comunidade há sinal de telefonia móvel. As Rádios Alvorada e Clube FM são as mais ouvidas pela população.
Em termos de segurança pública, a polícia só aparece se for acionada. Há uma agente comunitária de segurança
que trata dos registros mais comuns: brigas e uso de drogas.
A comunidade pode ser acessada pelo Paraná do Ramos e lago do Máximo ou pela Estrada da Colônia Princesa
Isabel do Máximo, que apresenta condições razoáveis de conservação. Há 4 anos, houve uma reforma até a
comunidade Boa Esperança. No entanto, a estrada está novamente apresentando problemas.
Para se deslocarem até a cidade de Parintins, em busca de recursos e de serviços, há um barco de linha que faz
esse percurso. Ou então, em função da proximidade, utilizam transportes fluviais próprios – rabetas e bajaras.
A 20 minutos da cidade de Parintins, de lancha/voadeira com motor 40 HP.
As principais atividades econômicas desenvolvidas estão relacionadas à agricultura – mandioca/macaxeira –, a
pecuária e aos pequenos comércios. Vale destacar que a “farinha do Máximo” foi premiada em Parintins. Há
projeto para certificação da farinha, que seria embalada localmente, a exemplo do que já ocorre com a farinha
do Uarini, próximo à Manaus.
A região dos lagos Zé Miri e Máximo também são muito utilizadas por grandes pecuaristas, que no tempo da
seca, trazem o gado bovino para as pastagens que se formam nas áreas de várzea (Figura 280), ao longo dos
paranás do Máximo e dos lagos da região.
Importante mencionar que a principal via de acesso a essas comunidades, o paraná do Máximo, será
atravessado pelo empreendimento.
Quanto ao lazer, foram observados campo de futebol e uma área de alimentação (prédio grande – Centro
Social). A Festa do Boi Verdinho é um importante evento que ocorre na comunidade, durante a 1ª semana de
junho, vinculado à escola local e à comunidade.
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Parte dos moradores da comunidade Nossa Senhora do Rosário Lago Máximo são vinculados a Cooperativa
Agroextrativista e Turismo do Máximo – COOPMAFA.
6.4.3.4.3.4.1.4

Regiões dos Paranás e do Macurany e Entorno da Futura SE Parintins

No último de trecho de análise, compreendido entre o km 218,8 e o km 225,3, o traçado deverá sobrepor áreas
alagáveis, nas várzeas do rio Amazonas, que estão sob a influência direta do regime de cheias e vazantes desse
rio. O traçado irá atravessar paranás e igarapés até a chegada na futura SE Parintins (Figura 283).

Figura 283 – Comunidades inseridas na Região dos Paranás e do Macurany e entorno da futura SE Parintins.
Fonte: Ambientare, 2019.

No km 218,8, iniciar-se-á os 800 m de travessia do Paraná do Ramos, importante via de acesso fluvial para a
população rural de Parintins e de outros municípios, como Barreirinha e Boa Vista do Ramos, também
localizados no Estado do Amazonas. Em seguida, o traçado irá sobrepor fragmento de mata e área alagada. Entre
o km 222,3 e o km 222,9, a futura LT irá atravessar o paraná de Parananema, que circula a Ilha de Parintins, onde
está situada a sede municipal de Parintins.
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No seu trecho final, entre o km 222,9 e o km 225,3 (chegada na SE Parintins), o traçado irá sobrepor áreas de
pastagens e o igarapé Macurany, que dá nome à região.
9 Comunidade Santa Luzia do Macarany e Entorno da Futura SE Parintins
No entorno da área da futura SE Parintins, foi identificada a comunidade Santa Luzia do Macurany, cuja área
central (Figura 284) está localizada a 600 m do traçado da LT. Residem na área da comunidade, de acordo com
a liderança entrevistada (Figura 285), cerca de 400 famílias.
A área da comunidade inclui os ramais (estradas vicinais, não pavimentadas) do Regaço, dos Reis e dos
Apolônios. Nesses ramais, foram observadas muitas casas de alvenaria, com padrão construtivo variando do
econômico ao médio, que configuram sítios de veraneio (segunda residência) (Figura 286). Também foram
identificados muitos lotes a venda (Figura 287), o que retrata o “boom imobiliário” atual. A liderança local,
esclareceu que “antes, a área do Macurany era procurada como local de descanso. Atualmente, é praticamente
um bairro de Parintins. É difícil identificar se é área rural ou urbana”.

Figura 284 – Área central da comunidade Santa
Luzia do Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 285 – Entrevista com liderança na comunidade
Santa Luzia do Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 286 – Sítios de veraneio no Ramal dos Reis,
na comunidade Santa Luzia do Macurany, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 287 – Placa em lote a venda, no Ramal dos Reis
(Santa Luzia do Macurany – Parintins).
Fonte: Ambientare, 2014.

Apesar de não terem sido observadas construções próximas ao empreendimento – futura SE Parintins –, a
população residente na região do Macurany, no entorno do empreendimento, foi considerada na análise da
ADA, em função dos potenciais impactos que poderão ser sentidos na fase de implantação, relacionados a
alterações no cotidiano – aumento no tráfego de veículos, chegada de trabalhadores na região, entre outros.
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Ressalta-se, por outro lado, que a região já vem sendo alvo, há alguns anos, de projetos habitacionais e de
especulação imobiliária. Trata-se de uma área em expansão urbana (no caso dos novos conjuntos habitacionais)
e em adensamento (divisão dos lotes e construção de casas nos sítios).
Quando necessitam de atendimento médico, a população residente na área da comunidade Santa Luzia do
Macurany e nos novos conjuntos residenciais instalados na região (Conjunto Residencial Vila Cristina /
Conjunto Residencial Parintins (atualmente encontra-se embargado) / Conjunto Residencial Santa Luzia (em
fase de implantação) – cujas instalações situam-se, respectivamente, a 600 m, 1,3 km e 600 m do
empreendimento) recorre às unidades de saúde existentes na cidade de Parintins, principalmente o Hospital
Municipal, o Hospital Padre Colombo, no bairro São José Operário, ou a Policlínica Tia Léo, no bairro Djard
Vieira. De acordo com as informações prestadas por um morador entrevistado, nos casos emergenciais, são
solicitadas ambulâncias para o deslocamento dos pacientes. Na maioria das situações, entretanto, os pacientes
são transportados de taxi ou moto (transporte próprio).
A Escola Municipal Santa Luzia atende às demandas por educação até o 5º ano do EF (1º ciclo). Dando
continuidade aos estudos, há serviço de transporte escolar, que beneficia os moradores de três comunidades
situadas na periferia de Parintins (Macurany, Aninga e Parananema), levando os alunos para as escolas
municipais e estaduais localizadas na cidade de Parintins.
Uma parcela dos moradores da comunidade Santa Luzia do Macurany faz parte Associação de Moradores da
Comunidade do Macurany (AMMA). Em 1999, surgiram discussões em torno do interesse de defesa do meio
ambiente, em função da expansão da cidade em direção à região, assim no ano de 2001, foi criada a Associação
de Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica das Comunidades Aninga, Macurany e Parananema
(ASASE-3), cujo objetivo era articular a luta da população da região em prol da defesa do meio ambiente,
especialmente relacionados a preservação do patrimônio arqueológico, já que foram f achadas muitas
cerâmicas e algumas urnas funerárias na região, bem como as questões associadas a preservação de quelônios.
No entorno da futura SE Parintins, a acessibilidade aos sítios e demais residências da área da comunidade Santa
Luzia do Macurany – incluindo os novos conjuntos residenciais Vila Cristina e Parintins – é realizada pela
Estrada do Macurany, conectada à Estrada do Contorno, que possui asfaltamento em boas condições de
conservação.
Os projetos habitacionais tiveram início em 2010. Na vila Cristina, foram instaladas e entregues 620 unidades
habitacionais (casas geminadas). No residencial Parintins, seriam entregues, em 2015, 890 unidades
habitacionais, entretanto, o conjunto residencial encontra-se embargado na justiça e, há centenas de casas
depredadas, configurando um cenário de abandono e descaso.
Na vila Cristina, foram observados pequenos comércios: mercearias, padarias, bares, salões de beleza, todos
instalados nas casas recém-entregues pela construtora.
O futuro Conjunto Habitacional Santa Luzia refere-se a um novo loteamento situado do outro lado da estrada
do Macurany, em frente à Igreja de Santa Luzia do Macurany.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 345

6.4.3.4.3.5

Propriedades rurais particulares

Ao longo do percurso da LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas serão interceptados diversos
imóveis rurais particulares. A Figura 288 apresenta as propriedades rurais particulares identificadas ao longo da
campanha de campo, as quais serão caracterizadas a seguir.

Figura 288 - Propriedades rurais particulares inseridas na ADA.
Fonte: Ambientare, 2019.

Após a saída da Área de Ampliação da SE Oriximiná (Figura 289), a futura LT irá percorrer 4,6 km de extensão
na área rural do município de Oriximiná, até alcançar a divisa intermunicipal com Óbidos. Às pastagens (Figura
290) para criação de gado destinado ao corte – com rebanho bovino variando entre 100 e 1.500 cabeças (Figura
291) – intercalam-se em trechos de capoeira e Floresta Ombrófila Densa localizados em matas de terra firme.
Há a presença de algumas lavouras, hortas (em jiraus) (Figura 292) e criações de animais para consumo
doméstico e, também, de casas ou construções próximas ao traçado da futura LT (fora da faixa de servidão) nas
áreas das fazendas (propriedades particulares de médio porte, com 200 hectares).
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Figura 289 – SE Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 290 – Área de pastagem, na Fazenda Ananaí,
em Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 291 – Comitiva de gado na PA-254, em
Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 292 – Horta em jirau, na Fazenda Bicolor, em
Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

À guisa de informação, “capoeira” é uma área desmatada que se encontra em processo de regeneração natural,
caracterizando-se, segundo HARALD SIOLI (apud MEIRELLES FILHO, 2004), como uma mata secundária. Com
relação às “matas de terra firme”, trata-se de florestas que não estão sujeitas à inundação sazonal do rio
Amazonas e seus afluentes (MEIRELLES FILHO, 2004). A terra firme é chamada regionalmente de “planalto”.
É importante ressaltar que, de forma geral, as propriedades rurais particulares nessa região são prósperas
financeiramente, fruto da renda obtida da criação de gado para corte, que é vendida, em parte, para os
matadouros municipais e açougues nas cidades de Oriximiná e Óbidos, ou para comerciantes de carne de
Manaus, Santarém e Belém. A maioria dos proprietários dessas fazendas reside nas cidades de Oriximiná,
Manaus ou Belém. Esclarece-se que as fazendas, que constituem as propriedades particulares, não estão
inseridas no contexto de comunidades rurais.
Ressalta-se que no território de Oriximiná, ocorrerá o primeiro cruzamento da futura LT com a Rodovia PA-254
(estrada não pavimentada), importante eixo de ligação entre as zonas rurais e as cidades de Oriximiná e Óbidos.
Nessa via, há fluxo regular de veículos e pessoas, incluindo ônibus e caminhonetes que realizam o transporte
escolar, caminhões que transportam o gado bovino, além de duas linhas de ônibus e carros particulares, que
realizam o frete entre as cidades de Oriximiná e Óbidos.
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A comunidade Nova Betel, apesar de não ser interceptada pelo empreendimento, e estar situada a 12 km de
distância do empreendimento – no km 12 da Estrada do BEC, assim denominada em homenagem ao Batalhão
de Engenharia de Construção do Exército –, exerce polaridade em termos de serviços de educação e saúde
ofertados para os moradores das fazendas e sítios situados ao longo da PA-254, no entorno da SE Oriximiná.
No posto de saúde de Nova Betel, são atendidos os casos de baixa complexidade da população residente na
própria comunidade, na localidade do Km 9, e nas demais propriedades (sítios e fazendas) situadas na área rural
de Oriximiná. Em casos de atendimento médico de maior complexidade, os pacientes são encaminhados para
o Hospital Municipal de Oriximiná, a cerca de 34 km de distância. De acordo com os moradores entrevistados,
a população residente no entorno da SE Oriximiná não conta com o serviço preventivo do agente comunitário
de saúde.
Na Escola Municipal Nova Betel, são supridas as demandas por educação das crianças e jovens residentes nas
propriedades rurais situadas o entorno da SE Oriximiná. A escola o Ensino Fundamental, nos turnos da manhã
e da tarde. Um caminhão “pau-de-arara” faz o transporte escolar, a serviço da Prefeitura Municipal de
Oriximiná, a partir da bifurcação entre a Rodovia PA-254 e a Estrada do BEC. Mesmo assim, muitos alunos
precisam se deslocar a pé ou de bicicleta até esse ponto, em virtude da precariedade no transporte público local.
Após o término do Ensino Fundamental, a Prefeitura de Oriximiná oferece transporte escolar até a cidade de
Oriximiná, onde os jovens residentes na área rural podem continuar os estudos, principalmente na Escola
Estadual de Ensino Médio (EEEM) Almir Gabriel. A escola de Nova Betel também oferece o Programa de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), à noite.
Outra opção para a população local é a escola municipal da comunidade Carapanã, no Ramal do Ferrugem, que
oferece o 1º ciclo do Ensino Fundamental (até o 5º ano). Uma caminhonete “pau-de-arara” recolhe as crianças
residentes nas propriedades rurais ao longo da PA-254 e nos ramais rurais da região. Para dar continuidade aos
estudos, a Escola Municipal Ana Maria Miléo Viana, na comunidade Traíra, em Óbidos, oferece o Ensino
Fundamental e o serviço de transporte escolar (perua), que circula pela PA-254 e pelo ramal do Ferrugem.
Importante ressaltar que, apesar da escola estar situada no território de Óbidos, a gestão escolar e de todos os
serviços públicos ofertados na comunidade Traíra (agente comunitário de saúde e benefício do Bolsa Família)
é realizado por Oriximiná, cuja cidade situa-se a 43 km de distância.
Trata-se, portanto, de uma “fronteira invisível”, conforme relato do próprio gestor municipal entrevistado na
Prefeitura de Oriximiná.
Na altura do km 30 da PA-254 (lado direito, sentido Óbidos), a 100 m do terreno da SE Oriximiná (existente) e
a 50 m do km 0 (zero) do traçado da LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins, encontra-se da sede da Fazenda
Bicolor (Figura 293), que foi utilizada como canteiro de obras, durante a fase de instalação da SE Oriximiná (Lote
B do Linhão de Tucuruí). Além da casa sede e do curral, há um alojamento e um refeitório (Figura 294), que
atendem aos funcionários da Pavibra, empresa responsável pela implantação das Subestações Rebaixadoras da
CELPA.
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Figura 293 – Sede da Fazenda Bicolor, em Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 294 – Instalação do refeitório, na Fazenda
Bicolor, em Oriximiná.
Fonte: Ambientare, 2014.

As quatro edificações identificadas na fazenda são constituídas de madeira, apresentando padrão construtivo
“rústico”.
De acordo com as informações prestadas pelo encarregado da fazenda e sua esposa, residentes na região há
mais de 45 anos, a atual propriedade foi comprada do “Velho Picanço”, antigo dono de muitas terras na região.
Residem na fazenda, cinco pessoas, que compõe a família do encarregado, e mais seis trabalhadores contratados
pela Pavibra.
No km 34 da PA-254 (lado direto, sentido Óbidos), na altura do km 2,9 da futura LT, a 50 m do traçado (lado
esquerdo), foi identificada a sede da Fazenda Ananaí, propriedade particular, que possui duas edificações: casa
e galpão de madeira, em padrão construtivo “rústico”. Reside na propriedade, que possui área de 200 hectares,
a família do encarregado – esposa e três filhas (crianças).
No tocante às questões sanitárias, segundo os moradores entrevistados nas duas fazendas, a água utilizada para
consumo captada em poços artesianos apresenta boa qualidade. As casas possuem fossas rudimentares, e o lixo
produzido é queimado e/ou enterrado.
A energia elétrica é fornecida a partir da rede de eletrificação rural do Programa “Luz Para Todos”, proveniente
da cidade de Óbidos. Segundo os moradores, costuma haver muita queda de luz, principalmente em função da
fragilidade da rede, pois “qualquer galho ou vento mais forte” é capaz de provocar avarias no sistema. No telhado
de algumas casas, como na casa sede da Fazenda Ananaí, foi observada a existência de placa solar; no entanto,
segundo relatou o caseiro, a energia gerada por uma bateria de 40 amperes abastece somente a iluminação.
Em termos de comunicação e informação, na região costuma haver sinal da operadora Vivo; a Tim possui
acessibilidade em alguns locais. Os moradores possuem antena parabólica para assistir os canais da TV aberta.
A rádio mais ouvida é a Rádio Sucesso (96,3 FM) de Oriximiná.
Em geral, a população rural possui algum meio de transporte próprio: carro e/ou moto. Quando recorrem aos
serviços de transporte coletivo precisam ficar atentos aos horários disponíveis das duas linhas de ônibus –
Expresso Gatão e Kléber –, que operam entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, percorrendo a PA-254.
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No período de seca amazônica, a PA-254 apresenta condições de trafegabilidade melhores do que no período
chuvoso, quando surgem grandes atoleiros.
Em relação à segurança pública, os moradores relataram que não há ronda policial ao longo da PA-254. A polícia
só é acionada quando há ocorrências. Foram relatados alguns assaltos (objetos e valores) e homicídios. Ressaltase que a PA-254 é rota de fuga dos assaltantes de Oriximiná, Óbidos e Alenquer.
A cerca de 5 km da SE Oriximiná, o igarapé do Poção é muito frequentado pela população local e da cidade de
Oriximiná, principalmente nos fins de semana. Outros balneários frequentados, citados pelos entrevistados,
foram os igarapés do Repartimento e do Curuçambá, localizados na área rural de Óbidos, ao longo da PA-254,
a aproximadamente 15 km e 30 km de distância da SE Oriximiná, respectivamente.
No que tange às festividades, foram citadas a Festa de Nossa Senhora de Nazaré, realizada no mês de outubro,
na comunidade Nova Betel – a comunidade é dividida entre católicos e evangélicos (maioria) –, e a Festa de
Nossa Senhora das Graças, realizada na Vila do Km 9 da Estrada do BEC.
A principal atividade econômica das fazendas da região é a pecuária bovina extensiva destinada ao corte.
Na Fazenda Bicolor, há criação de cabeças (“reses”) de gado branco (boi Nelore) e bubalino e na Fazenda Ananaí,
há 350 cabeças de gado branco. Parte da criação de gado é vendida para o Matadouro Municipal de Oriximiná.
Cada criador tem que pagar o frete para transportar o boi em caminhões até o matadouro na cidade. Outros
criadores, menos abastados financeiramente, costumam fazer a “vaquejada” pela estrada até os pontos de
embarque situados nas cabeceiras do lago Caipuru, sendo transportados em balsas até as áreas de várzea (no
período da seca).
Outra parte do gado bovino é destinada ao mercado consumidor de grandes centros urbanos, principalmente
Manaus. Nesse sentido, nos municípios de Oriximiná e Óbidos, há grandes criadores de gado. Os compradores
de boi, também chamados de “maxantes”, vêm buscar o “boi vivo”, que é transportado em balsas até Manaus.
Nas fazendas da região, um vaqueiro recebe, em média, 1 salário-mínimo por mês. No caso do encarregado pela
propriedade, ou caseiro, o rendimento mensal pode chegar a 1 salário-mínimo e meio. É comum a contratação
de mão de obra na forma de diária do trabalhador rural, seja para a lida com o gado, ou para a realização da
“juquira” – juquireiro –, quando ocorre a capina de mato nas áreas de pastagem, por exemplo.
Em relação às oportunidades de trabalho, de acordo com o depoimento dos entrevistados, há muito trabalho
na região; no entanto, em geral, são postos de trabalho temporários e sem carteira assinada. Na vida rural, ainda
é comum encontrar filhos ajudando os pais na lida do campo.
Por outro lado, nos últimos anos, com a implantação do Linhão de Tucuruí e obras associadas, surgiram
oportunidades, como auxiliar de serviços gerais e “juquireiro”. As empresas também ofereceram cargos
técnicos, mas poucos moradores da área rural de Oriximiná eram qualificados, e, portanto, não puderam ser
absorvidos. Em busca desse mercado de trabalho, alguns jovens têm procurado cursos de capacitação técnica
e profissional em Santarém e Manaus.
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Apesar de se tratar de populações voltadas quase exclusivamente para as atividades pecuárias, os moradores
relataram que é comum a prática da atividade de caça nas matas localizadas nas propriedades rurais da região
de planalto. A atividade destina-se à subsistência das famílias. Como espécies comumente caçadas foram
citadas: cotia, paca, tatu, porcos do mato (catitu, queixada). Entre os artefatos de caça utilizados, foram citadas:
espingardas e armadilhas de toco, ou bodoque, como é conhecido localmente. Os moradores citaram também
a existência de onças na região, que costumam caçar os bezerros. Visando coibir a ação das onças, é prática
comum a criação de búfalos junto com o gado bovino, pois “as onças têm medo dos búfalos”.
Em relação às formas de associação e organização social, alguns trabalhadores rurais são filiados ao Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Oriximiná. Os caseiros das propriedades visitadas relataram que os proprietários
da região, em geral, são filiados ao Sindicato dos Pecuaristas.
Assim como foi observado na zona rural de Oriximiná, as fazendas localizadas na área dos projetos de
assentamento (PAs) Repartimento e Curumu II, bem como nas áreas de várzea, para onde é destinado o gado,
na época do verão amazônico – pastos naturais se formam na várzea do rio Amazonas (margem direita), na
área rural de Óbidos –, são prósperas financeiramente, em função da criação extensiva de gado destinado ao
corte. O gado é vendido para o Matadouro Municipal de Óbidos ou para maxantes, que revendem o “boi vivo”
em Manaus.
O embarque de gado criado nas fazendas do Ramal das Varas – também denominado Ramal da Pedra Branca
–, e nas demais fazendas situadas ao longo da Estrada do Curumu, é realizado, principalmente, no porto da
Fazenda Cantão, na periferia da cidade de Óbidos, na margem esquerda do rio Amazonas. No entanto, não se
pode deixar de citar a presença de pequenos sítios, que geram pouca ou nenhuma renda aos seus proprietários,
sendo utilizados roçados (pequenas lavouras) – onde é cultivada principalmente a mandioca, para a produção
da farinha e seus derivados (Figura 295) –, a pesca artesanal no rio Amazonas, em igarapés ou lagos próximos
à cidade de Óbidos – Curumu, Arapucu e Sucurijú, de água escura (Figura 296), a criação de algumas galinhas
e o extrativismo vegetal (extração de madeira e de recursos não madeireiros – principalmente açaí, castanhas
e óleos vegetais –, algumas vezes como atividades de subsistência) e animal, atividades que servem,
basicamente, para subsidiar as demandas próprias dessas famílias.
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Figura 295 – Casa de farinha, em sítio localizado na
área rural de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 296 – Lago Curumu, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

No Ramal da Fazenda Branca, há fazendas com porteiras fechadas. Não há moradores fixos, apenas vaqueiros
que ficam em ranchos e frequentam a região na época da cheia, quando o gado bovino vem das áreas de várzea
de Óbidos, Juruti e até Oriximiná para a terra firme.
A partir de um ponto de cruzamento com estrada vicinal (ramal, no km 12,3) até o ponto de cruzamento com
o Ramal Boa Esperança (km 14,8), serão atravessadas áreas de pastagens de propriedades rurais (fazendas)
inseridas na área da vila do Repartimento.
A futura LT também irá percorrer áreas de pastagens, situadas em fazendas acessadas pelo Ramal da Pedra
Branca, que segue em paralelo ao empreendimento – aliás, este ramal (estrada vicinal não pavimentada) será
interceptado algumas vezes pela futura LT.
As fazendas acessadas a partir do Ramal da Pedra Branca, que deverão ser interceptadas em suas áreas de
pastagens pela futura LT, são propriedades rurais de médio porte (200 hectares), que abrigam os rebanhos de
gado bovino na época das cheias dos rios, durante o período chuvoso. São pastagens próprias ou arrendadas
para grandes pecuaristas da região. Os proprietários possuem rebanhos que variam de 200 a 1.500 cabeças de
gado. Durante a época da seca amazônica (verão), há somente caseiros tomando conta das propriedades, dos
pastos “vazios”, pois o gado é transportado em balsas para as áreas de várzea. Nas poucas propriedades
existentes ao longo do ramal, portanto,normalmente, residem somente caseiros, ou encarregados e uma
população flutuante, já que os fazendeiros costumam contar com a mão de obra na forma de diária para a lida
com o gado.
As referências em termos de saúde, educação e abastecimento (bens de primeira necessidade) para as famílias
que residem nessa região podem ser encontradas na vila União do Curumu. O transporte escolar acessa o ramal
e vai até a localidade conhecida como Igarapézinho. Não há fornecimento de energia elétrica. Alguns moradores
possuem pequenos geradores a diesel. A água utilizada para o consumo e dessedentação dos animais é captada
no igarapé. Os moradores entrevistados informaram que utilizam o hipoclorito de sódio, fornecido pela
Prefeitura de Óbidos.
Na Fazenda Pedra Branca, foram identificadas algumas construções próximas à faixa de servidão: casa (sede) a
50 m do traçado (km 30,5, lado direito) e curral a 40 m (km 30,7, lado direito).
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A partir do km 39,0, o traçado continuará atravessando, sucessiva e intercaladamente, fragmentos de mata e
áreas de pastagens de fazendas, até alcançar o ponto de cruzamento com o Ramal do Sucurijú (estrada vicinal,
não pavimentada) (km 41,4).
Desse ponto em diante, a LT atravessará 1.860 m de fragmento de mata, em área de serra com até 100 m de
altitude, até alcançar a Fazenda Cantão (km 43,9).
Após a área da Fazenda Cantão, a LT irá atravessar o rio Amazonas (km 44,3 – km 46,5), no trecho mais estreito
deste rio, com 2.200 m de largura, conhecido como “Garganta do Amazonas”.
A Fazenda Cantão, cuja sede está localizada na altura do km 44,5, a 200 m do traçado (lado esquerdo), deverá
ser interceptada em áreas de pastagens. A propriedade conta com um porto para embarque e desembarque
de rebanho bovino (Figura 297). No momento do embarque, foram entrevistados alguns pecuaristas da região
(Figura 298), entre eles os proprietários da Fazenda Pedra Branca e da Fazenda Cantão.
Na sede da propriedade, foram observadas construções (residência e estrutura de lazer) que apresentam
padrão construtivo “fino”. A casa-sede e demais instalações possuem fossas sépticas. A água é captada em poço
artesiano e o lixo é destinado ao lixão municipal, situado próximo à propriedade e ao bairro do Perpétuo
Socorro.
A rede elétrica é proveniente da cidade de Óbidos e apresenta os mesmos problemas já mencionados
anteriormente (queda frequente no fornecimento do serviço). Há sinal das operadoras de celular Vivo e Tim
na localidade.

Figura 297 – Embarque do gado em balsa, na Fazenda
Cantão, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 298 – Entrevista com pecuaristas, no Porto da
Fazenda Cantão, em Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Médias propriedades rurais (fazendas de 200 ha, em média) caracterizam a ocupação do solo ao longo do Ramal
da Pedra Branca. Nessas propriedades, o gado bovino permanece na época das cheias, havendo contratação
(temporária) de vaqueiros, que irão residir nas fazendas durante esse período. Em geral, residem somente os
vaqueiros as respectivas esposas, mantendo os filhos em casas de parentes na cidade de Óbidos, devido ao
vínculo escolar. As propriedades costumam ser arrendadas por grandes pecuaristas da região. Também é
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comum a contratação (temporária) de vaqueiros, na forma de diárias, para fazer o embarque do gado nas balsas.
Esse processo pode levar três dias. Na época da seca, residem somente caseiros e suas esposas para tomar conta
das terras.
Ressalta-se que o proprietário da Fazenda Pedra Branca também possui terras na área de várzea do rio
Amazonas e do Paraná de Dona Rosa, adjacentes às comunidades Santíssima Trindade, em Óbidos, e
Conceição, em Juruti, respectivamente. Ao lado da comunidade Santíssima Trindade possui terreno de 1.000
m de frente x 400 a 800 m (em função das áreas alagadas) de fundo (cerca de 150 ha). Propriedade com
dimensões semelhante é encontrada no Paraná de Dona Rosa, em Juruti, em terras contíguas à área da
comunidade Conceição, por um lado, e às terras de outro parente, também utilizadas para o gado de corte, no
período da seca.
Em relação aos pecuaristas da região de planalto de Óbidos, no período de seca do rio Amazonas, é realizado
o deslocamento do gado em balsas para os Retiros, como são chamadas as terras, também de propriedade dos
pecuaristas de Óbidos, situadas nas áreas de várzea do rio Amazonas, em Óbidos, e no Paraná de Dona Rosa,
em Juruti.
A maior parte dos pecuaristas paga o frete. No Porto Cantão, situado na margem esquerda do rio Amazonas,
ao lado da cidade de Óbidos, são realizados 20.000 embarques de bois vivos / mês, que utilizam uma estrutura
chamada de “manga”, espécie de rampa para as balsas, que possuem capacidade para transportar de 250 a 500
bois, sendo cobrado uma para utilizar a estrutura da fazenda.
Na área próxima do PAE Cacoal Grande também há algumas fazendas (médias e grandes propriedades) que
intercalam com as áreas comunitárias (dois núcleos) e de roçado de São Lázaro. As pastagens naturais que
conformam, majoritariamente, as áreas dessas propriedades rurais destinam-se à criação de gado bovino, na
época da seca. A residência de encarregados e vaqueiros é temporária. Os lotes variam de 5 a 10 ha, de acordo
com os aningais, fazendo limite com a área da comunidade Mondongo, ao fundo.
No percurso da futura LT, no município de Juruti, entre o km 72,4 e o km 172,2, e entre o km 179,3 e o km 189,2,
também serão atravessadas áreas de pastagens e de capoeira, intercaladas com fragmentos de mata localizados
em áreas de várzea do rio Amazonas.
Próxima da comunidade Conceição, no Paraná de Dona Rosa, o traçado da LT deverá interceptar áreas de
pastagens de imóveis particulares, a exemplo da Fazenda Abençoada (km 79,3).
Na Fazenda Abençoada, ocorre, normalmente, em fevereiro, a Prova de Laço do bezerro. Em 2019, o evento, que
é semelhante a uma Vaquejada e, atrai cerca de 100 pessoas, deverá ocorrer no final de novembro (Figura 299).
Os cavalos dos participantes são trazidos em balsas e barcos, e examinados pela Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, que dá orientações para o trato e a saúde dos animais. Se o cavalo
estiver com anemia ou mormo (gripe), por exemplo, tem que ser sacrificado e a propriedade é interditada/
bloqueada, em uma espécie de quarentena.
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A inscrição custa R$200,00, que dá direito a 3 bezerros (3 tentativas de laçá-los). A partir da 4ª tentativa, para
cada nova tentativa, o participante tem que desembolsar R$70,00 por boi de reposição. A premiação gira em
torno de R$ 6 mil.

Figura 299 - Fazenda Abençoada, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2019.

Na região do PAE Paraná de Dona Rosa e seu entorno, intercala-se com a áreas das comunidades (Fartura,
Irateua, Conceição, Vera Cruz e São José do Recreio), médias e grandes propriedades particulares (fazendas, a
maioria sem sede) destinadas à atividade pecuária durante o período de seca amazônica, quando baixam as
águas do rio Amazonas e seus afluentes e surgem os pastos de várzea, de excelente qualidade para o rebanho
bovino. Essas fazendas de gado ocupam os lados esquerdo e direito do paraná de Dona Rosa, entretanto,
ocupam predominantemente o lado direito do paraná. É o caso das áreas de pastagens da Fazenda São
Lourenço, que serão interceptadas pela futura LT (km 87,7 – km 89,3). Na sede da fazenda (km 89,3), foram
identificadas três construções – casa, galpão e curral, todos de madeira, apresentando padrão construtivo
“rústico” – localizados a 70 m do traçado (lado direito).
Próximo a área do Projeto Estadual Agroextrativista (PEAEX) Curumucuri, localizado na área rural do município
de Juruti entre os o km 104,2 e o km 116,3, o traçado da futura LT, serão atravessados fragmentos de mata –
possivelmente áreas de reserva legal de propriedades rurais, além de área de pastagens de imóveis rurais. Na
região da área da comunidade Araçá Branco, na Fazenda Progresso, foi identificada uma casa a 60 m do traçado
(km 104,5, lado esquerdo).
6.4.3.4.4 Síntese dos Aspectos Socioeconômicos da ADA
A paisagem da ADA do empreendimento em foco é composta predominantemente, por elementos que
impõem funcionalidades tipicamente rurais ao espaço geográfico analisado. Prevalece, em quase toda a ADA, a
presença de pastagens, em propriedades de médio porte, e de pequenas lavouras de subsistência (áreas de
roçado), em propriedades de pequeno porte, que compõem comunidades rurais instaladas ao longo da LT
230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e no entorno da área de ampliação da SE Oriximiná e das futuras SEs Juruti
e Parintins. No entanto, no trecho final da LT, no entorno da futura SE Parintins, no município de Parintins,
verifica-se uma área de expansão urbana, ocupada majoritariamente por habitações urbanas.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 355

Quanto às interferências em áreas de cobertura vegetal natural, verificou-se que haverá ocorrência
significativa em alguns trechos. Por outro lado, nos levantamentos de campo, não foram identificadas áreas de
ocupação industrial que possam sofrer interferência pelo traçado proposto para o empreendimento. Nos
municípios de Oriximiná e Juruti, foram identificadas áreas onde se faz a extração mineral de bauxita. Toda a
produção é escoada pelos rios Trombetas (no caso de Oriximiná) e Amazonas para ser beneficiada em outros
locais do Estado do Pará. Essa atividade, no entanto, não representa impedimento ou incompatibilidade em
relação ao empreendimento em análise, pois estão distantes do empreendimento.
Ressalta-se que as comunidades, localidades e propriedades identificadas na ADA (Figura 128) poderão sofrer
alguma interferência durante a implantação do empreendimento. Estas comunidades/localidades agregam em
torno de 19.830 habitantes – em sua maioria produtores rurais (agricultores familiares), extrativistas e
pescadores artesanais, que utilizam os recursos naturais como meio de sobrevivência.
O rio Amazonas, igarapés e lagos, também são utilizados como vias de acesso entre as comunidades e as cidades.
A futura LT deverá cruzar alguns desses corpos hídricos, além de rodovias e estradas vicinais. As rodovias mais
importantes afetadas pelo empreendimento estarão situadas nos trechos da ADA, que se sobrepõem aos
territórios entre as cidades de Oriximiná e Óbidos (PA-254), entre a cidade de Juruti e a área rural deste
município (PA-257) e entre a vila Muirapinima (em Juruti) e a Vila Amazônia (em Parintins).
A economia local é estruturada em torno da atividade pecuária. Paralelamente a essa atividade, nas áreas
produtivas das comunidades/localidades identificadas na ADA do empreendimento, há o cultivo de pequenas
lavouras (principalmente a mandioca) destinadas à subsistência das famílias de agricultores. Quando há
excedentes, a produção é vendida nas feiras livres e mercados municipais nas cidades. Nas
comunidades/localidades situadas nas áreas de várzea e no entorno dos lagos, percebeu-se que, muitos
agricultores, são também pescadores, caracterizando-se como produtores rurais polivalentes. Nas
comunidades/localidades localizadas nas áreas de planalto, grande parte dos agricultores também realiza a
coleta de frutos e sementes (açaí e castanha, por exemplo) nas matas de terra firme existentes no entorno das
áreas comunitárias. Estas comunidades/localidades podem ser caracterizadas como extrativistas. Grande parte
do pescado e dos produtos agroextrativistas são vendidos fora destas localidades, alcançando o mercado de
Manaus. No entanto, parte da produção é comercializada para atravessadores – barcos-geleiras e outros
compradores, que circulam nos barcos de linha, entre as cidades de Santarém e Manaus –, e que vêm em busca
dos recursos pesqueiros e não-madeireiros extraídos por esses comunitários em suas áreas pesqueiras e
produtivas.
Portanto, o uso do solo na região analisada não pode ser caracterizado como predominantemente pecuarista.
Também devem ser considerados os pequenos cultivos agrícolas – roças – e as atividades extrativistas, que
servem de subsistência às famílias que vivem no espaço rural compreendido na ADA.
No geral, suas estruturas construtivas, no que tange a residências, escolas, igrejas e barracões comunitários,
dividem-se entre materiais de madeira (principalmente as casas e barracões) e alvenaria. A maioria das
construções e benfeitorias possui acabamento rústico.
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No que diz respeito à infraestrutura e aos serviços de saúde, a população residente nas
comunidades/localidades situadas na ADA do empreendimento, quando necessita de atendimento médico,
tem que se deslocar até as cidades de Oriximiná, Óbidos, Juruti e Parintins e procurar os respectivos hospitais
municipais, pois há poucos estabelecimentos de saúde na área rural a ser atravessada pelo empreendimento
(Quadro 18). Em quase todas as comunidades/localidades pesquisadas, são realizadas visitas domiciliares pelos
agentes comunitários de saúde (ACS), que atuam fazendo o diagnóstico de saúde das famílias e verificando as
condições gerais de saúde das pessoas através da pesagem das crianças, encaminhamento para exames e
consultas nos postos de saúde e nos hospitais municipais, localizados nas cidades.
O Quadro 18, a seguir, apresenta as unidades de saúde situadas nas comunidades identificadas na ADA da LT
230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e Subestações associadas.
Quadro 18 – Unidades de saúde localizadas nas comunidades identificadas no entorno do empreendimento
Abrangência
Comunidade/Localidade
Unidade de Saúde
Regional
Nova Betel
Posto de Saúde de Nova Betel
Planalto / Oriximiná
Unidade Básica de Saúde (UBS) "Maria Madalena Alves
Planalto / Óbidos
Repartimento
de Azevedo"
Posto de saúde
Lago Curumú /
Vila União do Curumú
Óbidos
UBS do Curumú*
Arapucu

Mini-posto de saúde
UBS do Arapucu*

Santa Maria

Posto de Saúde Santa Maria "Beatriz Pereira da Silva"

Miri Centro

Posto de Saúde

Vila Muirapinima

Unidade de Saúde Mista Irmã Ávila**

Pompom

Posto de Saúde

Santa Maria de Vila Amazônia

UBS da "Comunidade Vila Amazônia"*
Posto de Saúde "Padre Francisco Lupino" (desativado
em 2018)
Centro do Idoso "Nelito Carvalho"

Lago Arapucu /
Óbidos
Lago Curumucuri /
Juruti
Planalto e Lago Miri /
Juruti
Lago Juruti Velho /
Juruti
Igarapé Juruti
Grande / Juruti

PA Vila Amazônia /
Parintins

CRAS
Nsa. Sra. do Bom Socorro do
Zé Açu
Bairro Djard Vieira
Conjuntos Residenciais Vila
Cristina e Parintins

Centro de Saúde "Maria do Carmo"

Lago Zé Açu /
Parintins

Policlínica Tia Léo
UBS (prevista)

Macurany / Parintins

Fonte: Ambientare, 2019.
Nota: (*) em fase final de construção, na ocasião da pesquisa de campo, com previsão de inauguração em 2019. (**) Em reforma posto está funcionando provisoriamente na casa de um morador.

Em relação à infraestrutura e aos serviços de educação, as comunidades rurais que ainda não conseguiram
formar professores, têm muita dificuldade em encontrar educadores dispostos a enfrentar a tarefa, devido às
distâncias que percorrem para chegar às comunidades, aos salários baixos, à ausência de local apropriado para
seu estabelecimento na comunidade, e ao fato de ainda existirem, em algumas localidades, turmas
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multisseriadas. Além disso, muitos professores não conseguem se adaptar às condições de infraestrutura
escolar e de moradia.
De forma geral, as comunidades instaladas no entorno dos lagos de Óbidos, Juruti e Parintins, dispõem de
escolas polo em boas condições e muitas foram adaptadas para as condições da região, embora ainda
apresentem problemas de infraestrutura, não dispondo de energia elétrica, água potável16 e transporte
escolar adequado17. Porém, são melhores quando comparadas às antigas escolas da região, muitas ainda em
funcionamento e sem as mínimas condições de uso, apresentando salas inapropriadas – escolas com projeto
arquitetônico inapropriado para a região, apresentando problemas com ventilação, umidade, material de
baixa qualidade etc. –, estruturas comprometidas (rachaduras nas paredes, por exemplo) devido à falta de
manutenção predial, ausência de professores capacitados.
A ausência de escolas que ofereçam o Ensino Médio nas comunidades também é outro agravante, causando
o êxodo de jovens alunos para as cidades de Oriximiná, Óbidos e Juruti e, muitas vezes, o posterior
envolvimento com drogas e prostituição. A realidade observada em Parintins é melhor, em função do Ensino
Médio (tecnológico), implantado nas escolas rurais.
O Quadro 19, a seguir, apresenta as escolas situadas nas comunidades identificadas no entorno da LT 230kV
Oriximiná – Juruti – Parintins e Subestações associadas.

16

Problemas de manutenção dos microssistemas de água situados nas comunidades centrais dos lagos prejudicam o abastecimento
de água potável das escolas-polo dessas comunidades, ocasionando a paralisação das aulas.

17

O meio de transporte escolar utilizado é inadequado para a função: os alunos são transportados junto com animais e mercadorias. Além disso, há superlotação
dos barcos contratados unicamente para a prestação do serviço de transporte escolar.
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Quadro 19 – Escolas localizadas nas comunidades identificadas no entorno do empreendimento
Comunidade
Região / Município
Escola
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nova Betel*

Nova Betel
Traíra / Novo Horizonte

EMEF Ana Maria Miléo Viana*

Planalto / Oriximiná

Repartimento

EMEF Dr. Romeu de Andrade*

Santa Luzia

EMEF Santa Luzia*

Vila União do Curumú

Lago Curumú / Óbidos

EMEF Governador Fernando Guilhon*

Arapucu

Lago Arapucu / Óbidos

EMEF Profª Wulfilda Rego*

Sucurijú

Lago Sucurijú / Óbidos

EM (desativada em 2014)

Trindade

EMEF Profª Cassilda Helena Rodrigues

Livramento

EM Livramento

São Lázaro

EMEF Cacilda Pinheiro*

Várzea / Óbidos

Santa Cruz

EMEF Santa Isabel

Muratubinha

EMEF Antônia Carvalho de Moraes*

Irateua

EMEF José Augusto da Silveira

Retiro do Irateua

Paraná de Dona Rosa / Juruti

EMEF Joao Paiva Soares

Vera Cruz / São José do Recreio

EMEF José Tancredi Junior*

Araçá Branco

EMEF Terezinha da Silva Pimentel*

São José / Vila Souza

Lago Curumucuri / Juruti

EMEF José Bonifácio*

Santa Maria

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
(EMEIEF) Vilma Guimarães de Oliveira*

São Paulo

EMEF Amauri da Silva Moraes*

São Pedro

EMEF Getúlio Vargas*

Planalto / Juruti

Café Torrado

EMEF José Roberto Pimentel*

São Braz

EMEF Nossa Senhora das Graças

Monte Sinai

EMEF Monte Sinai

Prudente

EMEF Francisco Guerreiro

Surval

EMEF Nossa Senhora do Livramento

Monte Muriá

EMEF Francisco de Souza

Juruti Açu

EMEF São Manuel

São Francisco de Assis do Açaí

Lago Juruti Velho / Juruti

EMEF São Francisco de Assis
EMEF Sabino Pinheiro de Matos*
Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Zenita Freitas de
Matos*
EMEF Lígia Meirelles*

Maravilha

Vila Muirapinima

EMEF Miriam Benitar*
Núcleo de Convivência das Irmãs Franciscanas de Maristela
Santa Maria

Murituba / Juruti

Santo Antônio
São José
Santíssima Trindade
Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro

Laguinho / Juruti
Laguinho / Parintins

Samaria

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Valéria / Parintins

EMEF Santa Maria
EMEF Santo Antônio
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Comunidade

Região / Município

Escola

Santa Rita de Cássia

EMEIEF Marcelino Henrique*

São Paulo

EMEF São Francisco

Betel

EMEF Evangélica Betel

Bete Semes

EMEF Mary Fran Azêdo Dray

Independência

EMEF Bom Jesus

Nsa. Sra. de Fátima do Açaí

EMEF Nossa Senhora de Fátima

PA Vila Amazônia / Parintins

Vila Amazônia

Escola Municipal Tsukasa Uyetsuka*
EMEF Claudir Carvalho*

Nsa. Sra. do Bom Socorro do Zé
Açu
Boa Esperança

EM Minervina Reis Ferreira*
EMEF São José*

Santa Fé

EMEF Santa Fé

Nsa. Sra. das Graças

EMEF Nossa Senhora de Fátima

Vista Alegre

EMEF Sagrada Família

Lago Zé Açu / Parintins

Santo Antônio do Brasil Roça

EMEF Santo Antônio

São Paulo da Nova Esperança

EMEF São João

Toledo Piza

EMEF Teodomiro Toledo Piza*

Paraíso

EMEF Didel de Castro Garcia

Nsa. Sra. de Nazaré

EMEF Prof. Manoel Nazaré Muniz*

Nsa. Sra. da Assunção
Nsa. Sra. do Rosário Lago
Máximo

Lago Zé Miri / Parintins

EMEF Justiniano Pacheco*

Lago Máximo / Parintins

EM São Sebastião

Santa Luzia do Macurany

Macurany / Parintins
EM Santa Luzia
Fonte: Ambientare, 2019.
Nota: (*) Escolas que exercem centralidade em termos de serviços de educação em determinadas regiões, atraindo alunos de
localidades e comunidades (menores) próximas, em função da oferta de ensino público em nível infantil, fundamental, médio
(tecnológico) e EJA.

É comum na região Amazônica os moradores das comunidades possuírem seus próprios meios de transporte,
sendo os mais comuns as “rabetas”. Há ainda canoas e pequenas embarcações a remo, mas geralmente essas
embarcações não motorizadas são utilizadas na atividade pesqueira, nos igarapés, lagos e remansos (áreas
pesqueiras das comunidades). As comunidades, em geral, não possuem transporte coletivo.
Alguns moradores recorrem aos barcos de linha que fazem rotas entre as cidades de Santarém, Óbidos,
Oriximiná e Juruti. Outros “pegam carona” nas lanchas e barcos utilizados para o transporte escolar,
contratados pelas Prefeituras locais.
Ressalta-se que a maioria das comunidades situadas nas áreas de várzea possui trilhas ou ramais estreitos
utilizados para deslocamentos de moto, bicicleta, a cavalo ou a pé, entre as comunidades. No entanto, durante
o período das cheias, esses deslocamentos terrestres ficam impossibilitados. Por outro lado, na seca, há
dificuldade de acesso em algumas áreas centrais de comunidades, situadas em igarapés contribuintes ao rio
Amazonas.
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Nas localidades e comunidades rurais identificadas na ADA do empreendimento, nota-se que costumam
ocorrem alguns problemas relacionados à segurança pública, como casos de brigas e embriaguez,
principalmente nas comunidades maiores já com algum grau de urbanização, ou nas vilas e distritos.
No que tange à habitação, ao longo do traçado da futura LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e das SE s
associadas, as condições habitacionais são condizentes com a realidade local, sendo as casas construídas em
madeira sobre palafitas (principalmente nas áreas de várzea), nas margens do rio Amazonas, ao longo dos
paranás, lagos e igarapés, ou em taipa, ou em palha de palmeiras típicas, chamadas regionalmente de “tapiris”,
cujo padrão de construção é considerado “rústico” (Figura 300 e Figura 301). A exceção são os prédios públicos,
como as igrejas, capelas, postos de saúde e escolas, construídas em alvenaria e financiadas pela iniciativa
pública (Prefeituras locais). Nesses prédios públicos, o padrão construtivo varia do “econômico” ao “médio”
(Figura 302). Vale lembrar que esses padrões construtivos foram apresentados durante a descrição das
comunidades identificada na ADA.

Figura 300 – Igreja da comunidade Santa Cruz, na área
de várzea de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 301 – Padrão construtivo rústico, na
comunidade Irateua, na área de várzea de Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 302 – Igreja em alvenaria, na comunidade Santo
Antônio, na região de planalto de Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 303 – Nova construção em alvenaria, na
comunidade São Braz, na região de planalto de Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Quanto maior a proximidade com as cidades, mais comum é a presença de casas construídas em alvenaria
nessas comunidades e localidades rurais visitadas, durante a pesquisa de campo, pois diminui o custo do
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transporte dos insumos que são comprados nos grandes centros urbanos, como o cimento, a brita, o aço, entre
outros necessários para a construção.
Nas comunidades da área de planalto e do entorno do lago Juruti Velho, na área rural do município de Juruti,
foram observadas muitas residências constituídas em alvenaria, e outras ainda em fase de construção (Figura
303). Essas comunidades estão inseridas nas áreas dos projetos de assentamentos rurais: PEAEX Curumucuri,
PA Nova Esperança, PA Socó I, PEAEX Prudente e Monte Sinai e PAE Juruti Velho, sob a tutela do INCRA e do
ITERPA. As famílias assentadas recebem repasses financeiros desses órgãos para a construção de casas e para a
construção e reparo de poços artesianos; daí a explicação para a mudança verificada no padrão construtivo
dessas comunidades.
Em relação ao saneamento, no meio rural, e ao longo do traçado proposto para a futura LT 230kV Oriximiná
– Juruti – Parintins, a população consome, geralmente, a água dos lagos, rios, igarapés e grutas (como são
conhecidas regionalmente as nascentes), normalmente sem tratamento adequado, utilizando, em alguns
casos, o hipoclorito de sódio para potabilização da água, disponibilizado gratuitamente pelas Secretarias
Municipais de Saúde, através dos agentes comunitários de saúde quando estes visitam as comunidades rurais.
O abastecimento de água também é feito através de microssistemas, porém ainda em número insuficiente
para atender a todas comunidades rurais. Através do sistema, a água é distribuída, por rede encanada, para
escolas e moradias localizadas nas sedes comunitárias. Os outros moradores continuam sendo obrigados a
consumir a água dos igarapés, sem nenhum tipo de tratamento prévio, o que acaba ocasionando diarreia e
outros tipos de doenças veiculadas pela água imprópria para o consumo humano.
Nesse sentido, o acesso à água potável é uma das principais demandas das populações rurais identificadas ao
longo do traçado da futura LT. Na ADA do empreendimento, foi constatada a ausência de políticas públicas
em relação ao saneamento básico. A maior parte das propriedades, localidades e comunidades rurais – em
condições de isolamento ou não em relação aos centros urbanos – não possui nenhuma infraestrutura pública
de saneamento básico. Os efluentes domésticos são, geralmente, dispensados individualmente nos rios e
igarapés ou, em alguns casos, em sumidouros e fossas sépticas construídos de forma precária – na maior parte
das vezes, são buracos escavados no chão, sem cobertura.
É comum a presença de línguas negras escoando esgoto das moradias pelas ruas, que terminam por despejar
os resíduos nas águas dos igarapés, lagos e no rio Amazonas. As comunidades ribeirinhas e extrativistas não
possuem infraestrutura para o tratamento e dispersão adequada dos efluentes nos corpos hídricos. São poucas
as moradias que possuem fossas sépticas nessas localidades.
Muitas famílias não têm condições, técnicas e/ou financeiras, de fazer as fossas em suas moradias. Com a
subida das águas (nas cheias), as áreas comunitárias rurais e urbanas são inundadas parcialmente pelos rios,
ocasionando a poluição das águas por dejetos humanos e animais. Trata-se, portanto, de um problema de
saúde pública.
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Outro fator agravante é a ausência de banheiros/sanitários nas moradias. É mais comum a presença de “fossas
secas”, ou seja, os banheiros, ou “privadas” são buracos feitos no chão, separados da casa. É comum também a
presença de “banheiros” dentro de igarapés (Figura 304).

Figura 304 – “Banheiro”, na Fazenda Progresso, na área
de vázea de Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 305 – Local onde é queimado o lixo, na
comunidade Santa Rita de Cássia da Valéria, em
Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

A produção e o destino do lixo são questões que ultrapassam a questão de saúde pública e meio ambiente,
passando pela educação e pela incorporação de novos hábitos. A destinação inadequada para os resíduos
sólidos (Figura 305) produzidos nas localidades rurais e comunidades ribeirinhas e extrativistas identificadas
ao longo do traçado da LT, na ADA, é uma problemática que faz transparecer a ausência total de políticas
públicas voltadas para o saneamento básico, o que também ficou evidente na análise dos aspectos anteriores,
no que tange ao esgotamento sanitário e à distribuição de água potável.
Na área rural, o serviço de fornecimento de energia elétrica é operacionalizado através de pequenos grupos de
geradores de luz a óleo diesel, de propriedade das Prefeituras de Oriximiná, Óbidos, Juruti e Parintins. O serviço
é subsidiado pelo governo, porém precário, funcionando em parte do dia. Para a maioria das casas, que não
estão interligadas ao sistema, a iluminação é feita por intermédio de lamparinas, utilizando-se lenha e,
raramente, gás de cozinha para cozinhar.
O aspecto do fornecimento de energia elétrica tem que ser tratado transversalmente, pois, conforme tem sido
analisado nos outros aspectos, a energia influi diretamente na qualidade de vida dos moradores das localidades
e comunidades rurais dispostas ao longo do traçado da LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins e Subestações
associadas, seja por interferir no abastecimento de água potável e, como consequência, na saúde pública, seja
por beneficiar as aulas noturnas nas escolas-polo. Aliado a isso, a geração de energia também se relaciona
diretamente com outros aspectos, tais como as atividades econômicas.
Em geral, as comunidades rurais e ribeirinhas que possuem alguma infraestrutura atraem as famílias de outras
comunidades menores localizadas em suas cercanias, por permitirem, entre outras “facilidades”, o acesso à
energia elétrica fornecida às casas da vila e demais edifícios públicos.
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Vale mencionar que, em muitas comunidades ribeirinhas e localidades rurais que dependem do extrativismo
vegetal e animal, da pesca e da agricultura de subsistência, a ausência de energia elétrica representa um
problema no que tange ao armazenamento de algum excedente produtivo. Devido à falta de energia elétrica,
não é possível potencializar e agregar valor às atividades econômicas realizadas, assim como estocar a
produção.
Nesse sentido, há muita expectativa da população rural com relação à chegada da energia elétrica, que ajudaria
muito em seu cotidiano, principalmente no armazenamento da produção agroextrativista e de pescado.
Em relação às famílias que vivem do açaí, entre outras frutas regionais, devido à carência energética, não têm
como armazenar a polpa dessas frutas e tampouco transportá-la. O fornecimento de energia regular ajudaria
no beneficiamento, através de despolpadeiras, e no armazenamento, em refrigeradores, da polpa e de outras
frutas extraídas da floresta.
A precariedade no fornecimento de energia elétrica torna-se um dos fatores mais importantes para o não
desenvolvimento da renda local, tendo em vista que atividades extrativistas, como as colheitas do açaí, da
pupunha, do tucumã e do cupuaçu, ficam restritas em decorrência da precariedade na armazenagem de seus
frutos e polpas.
A energia trará mais conforto também à alimentação da população rural, que necessita usar o sal para
armazenar o peixe, frango, carne de caça, entre outras fontes de proteína animal. A falta de energia elétrica faz
com que a comida seja mais salgada, pois não há como armazená-la. Com previsão de chegada da luz em
algumas regiões (áreas de planalto em Juruti e Parintins) – através do Programa Luz Para Todos –, os moradores
poderão comprar um freezer, uma geladeira, por exemplo, para armazenar a comida e os produtos extraídos da
floresta, como a polpa do açaí e do cupuaçu, o que melhoraria seu cotidiano e sua geração de renda.
Mesmo nas moradias das áreas rurais já atendidas pela rede de energia elétrica – áreas de planalto de Oriximiná,
Óbidos, Juruti e Parintins, através do Programa de Eletrificação Rural “Luz para Todos”, do Governo Federal –, a
insatisfação com relação à qualidade da energia consumida é evidente, não sendo capaz de suportar a demanda.
Sem dúvida alguma, a população rural identificada na ADA do empreendimento nutre profunda ansiedade em
relação à perspectiva do fornecimento perene de energia elétrica – energia contínua e mais barata do que a do
gerador a diesel. São incontáveis e imensuráveis as mais variadas formas pelas quais essa perspectiva se
materializa no sentimento de cada um dos habitantes entrevistados na pesquisa de campo.
Animam a população: a perspectiva de incrementar a renda; ter uma geladeira em casa, seja para uso pessoal
ou para conservação de produtos extraídos da floresta e que poderão ser vendidos em maior quantidade; ter
uma fábrica de gelo na comunidade ou próxima dela, para alavancar a pesca ou mesmo conservar outros
produtos; poder assistir à televisão em casa, e não na casa de um dos moradores da comunidade, como é
tradicionalmente feito nas comunidades abastecidas pelo gerador a diesel; poder contar com iluminação
pública. Enfim, são muitos os sonhos que a chegada da energia gera nos “povos da floresta”.
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Em relação aos meios de comunicação e informação, na maioria das comunidades e localidades rurais situadas
na ADA do empreendimento, há cobertura para telefonia celular. Algumas comunidades contam com
telefones públicos (orelhões) via satélite.
Em função da frequente instabilidade no sinal da operadora de celular que possui maior abrangência na região
(Vivo), os moradores necessitam, muitas vezes, se deslocar até as comunidades, que possuem o telefone
público, para se comunicarem, principalmente nos casos mais graves e emergenciais, relacionados a saúde,
solicitando ajuda no transporte do enfermo para os postos de saúde ou hospitais localizados nas cidades ou
centros urbanos mais próximos. Entretanto, esses telefones públicos, na maioria das vezes, encontram-se
quebrados ou inoperantes devido a casos fortuitos (queda de raios) ou à falta de manutenção pela empresa
telefônica. A população rural residente no entorno do empreendimento, portanto, reclama da falta de
acessibilidade a serviços de comunicação e, quando existe essa infraestrutura, seu funcionamento é irregular e
precário, não atendendo à demanda quanto à regularidade do funcionamento desses telefones.
Importante veículo de informação e comunicação, com abrangência nas comunidades e localidades rurais
identificadas no entorno do empreendimento, as rádios Sucesso, de Oriximiná, Atalaia e Comunitária Santana,
de Óbidos, Comunitária da Vila Muirapinima, e Alvorada, de Parintins, foram as mais citadas pela população
entrevistada. As Vozes Comunitárias, presentes em algumas comunidades, também são veículos muito
utilizados para informar as populações rurais a respeito das questões que envolvem o cotidiano religioso,
político, social e comunitário.
No que tange às atividades de lazer, recreação e cultura praticadas na ADA, observou-se que poderão ocorrer
algumas interferências do empreendimento com as atividades de lazer e recreação em algumas localidades a
serem atravessadas pela LT, assim como com os bens do patrimônio arqueológico. Esses pontos são abordados
na análise apresentada a seguir.
Ao longo do traçado da LT 230kV Oriximiná – Juruti – Parintins, foi possível detectar traços marcantes e
característicos de uma “cultura cabocla”. Os “tapiris” (casas de pau-a-pique com cobertura de palha) (Figura
306) da várzea e da terra firme, as habitações “flutuantes” (Figura 307), as “canoas e barcos regionais” utilizadas
como transporte fluvial, as “zagaias” (arpão de metal) e “cacuris” (armadilha com treliças de bambu) para a
captura de peixes nos rios e lagos, conhecimentos sobre plantas medicinais envolvendo aplicações e
posologias, técnicas culinárias para dispor da natureza em face das necessidades e hábitos alimentares são
apenas alguns exemplos das manifestações culturais das populações rurais identificadas durante a pesquisa de
campo.
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Figura 306 – Tapiri, na comunidade Bom Que Dói,
em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 307 – Casa flutuante no paraná do Uxituba,
próximo ao lago Juruti Velho, em Juruti.
Fonte: Ambientare, 2014.

Outra característica marcante das comunidades ribeirinhas e extrativistas é que as casas são construídas em
torno de um campo de futebol, onde aos domingos há jogos entre os moradores de diferentes comunidades,
pois a principal forma de lazer, para jovens, homens e mulheres é o futebol, que também agrega a comunidade
como um todo.
As festividades religiosas anuais, assim como os campeonatos de futebol, constituem-se nas atividades de lazer
e cultura mais praticadas ao longo do traçado da futura LT. Assim, o fomento e o incentivo a essas práticas são
vistos de forma bastante positiva pelas comunidades.
As comunidades identificadas na ADA do empreendimento, em geral, possuem campo de futebol e centro
social, onde são realizadas as reuniões e os eventos comunitários. Destacam-se também, como centros de
convívio coletivo, as capelas católicas e templos evangélicos, as escolas municipais, as casas de farinha e os
barracões – construídos com palha ou madeira – erguidos entre as habitações.
No Quadro 20, apresentado a seguir, são listados os respectivos Santos Padroeiros das comunidades
identificadas na ADA do empreendimento, assim como as datas comemorativas. Não foram citadas as
comunidades evangélicas, ou àquelas onde não foi possível realizar tal levantamento.
Quadro 20 – Santos Padroeiros das comunidades identificadas no entorno do empreendimento
Comunidade / Localidade
Santo Padroeiro
Data Comemorativa
Nova Betel*

Nossa Senhora de Nazaré

Outubro

Km 9 (Estrada do BEC)

Nossa Senhora das Graças

Setembro

Repartimento

São Francisco de Assis de Canindé

4 de outubro

Santa Luzia

Santa Luzia

-

Nossa Senhora de Fátima

10 a 13 de maio

Santo Antônio

13 de junho

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Última semana de julho

São Tomé

Dezembro

Vila União do Curumú*
Arapucu*
Sucurijú

São Sebastião

20 de janeiro

Trindade

Santíssima Trindade

2º sábado de setembro

Livramento

Nossa Senhora do Livramento

9 a 11 de outubro
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Comunidade / Localidade

Santo Padroeiro

Data Comemorativa

São Lázaro

São Lázaro

Novembro

Santa Cruz

Santa Cruz

14 de setembro

Muratubinha

Nossa Senhora da Conceição

8 de dezembro

Conceição

São Sebastião

20 de janeiro

São Sebastião

20 de janeiro

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Última semana de julho

São José do Recreio

São José

3º sábado de setembro (festa
popular) e 2º sábado (festa
religiosa)

Bom Jesus

Bom Jesus

Araçá Branco

São João Batista

Agosto (festa popular) e
dezembro (festa religiosa)
24 de junho

São José

São José

19 de março

Cariua

Nossa Senhora Aparecida

Outubro

Portugal

Nossa Senhora de Fátima

Maio

Santo Antônio

Santo Antônio

13 de junho

Santa Maria

Santa Maria

31 de maio

Bom Que Dói

Santo André

Novembro (3 dias)

Vera Cruz

Sant’Ana
São Paulo

16 de novembro

Jararaca

Nossa Senhora de Nazaré

Junho (uma semana antes do dia
29)
9 de setembro

São Pedro

São Pedro

29 de setembro

Café Torrado

Nossa Senhora das Graças

Maio

São Paulo

São Braz

Nossa Senhora das Graças

30 de agosto

Prudente

Menino Deus

Dezembro

Surval

Nossa Senhora do Livramento

15 de agosto

Maravilha

Nossa Senhora das Graças

4 a 13 de maio

Juruti Açu

Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro

São Francisco de Assis do Açaí

São Francisco de Assis

-

Vila Muirapinima

Nossa Senhora da Saúde

23 de outubro a 1º de novembro

Samaria

São Pedro

-

Santa Rita de Cássia da Valéria

Santa Rita de Cássia

22 de maio

São Paulo da Valéria

São Paulo

Fevereiro

Santa Maria do Murituba

Santa Maria

10 de maio

Santo Antônio do Murituba

Santo Antônio

13 de junho

São José do Laguinho

São José

Outubro

Santíssima Trindade do Laguinho

Santíssima Trindade

-

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Final de agosto

Santo Antônio

Agosto

Independência

Sagrada Família

Novembro

Nossa Senhora de Fátima do Açaí

Nossa Senhora de Fátima

Maio

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do
Laguinho
Nova Olinda
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Comunidade / Localidade
Vila Amazônia

Santo Padroeiro

Data Comemorativa

São Francisco Xavier

28 de novembro a 3 de dezembro

Nossa Senhora de Fátima

Maio

Nossa Senhora do Bom Socorro de Zé Açu

Nossa Senhora do Bom Socorro

Agosto

Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora do Nazaré

Outubro

Paraíso

São Sebastião

20 de janeiro

São José

Final de agosto

Santa Quitéria

maio

Brasil Roça

Santo Antônio

13 de junho

Nossa Senhora da Assunção do Zé Miri

Nossa Senhora de Assunção

Agosto

São Sebastião do Máximo

São Sebastião

20 de janeiro

Boa Esperança

Santa Luzia do Macurany

Santa Luzia
5 a 13 de dezembro
Fonte: Ambientare Soluções Ambientais Ltda, 2019.
Nota: (*) A comunidade é dividida entre católicos e evangélicos.
Obs: a festa religiosa está associada ao momento sagrado, e a festa popular, ao lado profano da festa.

Os lagos Curumu, em Óbidos, Curumucuri e Juruti Velho, em Juruti, e Zé Açu, em Parintins, são importantes
polos de lazer e recreação para a população residente em seu entorno, e para a população visitante, composta
pelos moradores das cidades de Óbidos, Juruti e Parintins, que buscam esses locais no seu tempo livre,
sobretudo, nos fins de semana e feriados. Esses lagos, em função de sua beleza cênica e atrativos naturais,
também apresentam enorme potencial turístico.
Ressalta-se que, no lago Zé Açu, o traçado da futura LT deverá atravessar o referido lago em um trecho
próximo a um balneário muito frequentado pela população local e de Parintins, em função das belas praias de
areias brancas localizadas no entorno de um pequeno restaurante, na época da seca. O acesso ao local se dá
exclusivamente por via fluvial. Outros balneários muito utilizados, principalmente aos domingos: igarapé do
Poção, frequentado pela população rural residente no entorno da SE Oriximiná e pela população da cidade de
Oriximiná; igarapés do Repartimento (Figura 308) e do Curuçambá (este último, com infraestrutura de
restaurantes), áreas de lazer da população local e da cidade de Óbidos; igarapés Santo Antônio e da Ponte
(com infraestrutura de lazer e restaurantes), muito frequentados pela população da cidade de Juruti; igarapé
do Quebra, área de lazer da comunidade Santo Antônio Nova Olinda e também da população urbana de Vila
Amazônia e Parintins; igarapé Grande, no ramal entre as comunidades Nossa Senhora do Bom Socorro e Boa
Esperança, na região do lago Zé Açu, em Parintins – há também um banho próximo à comunidade Santo
Antônio do Brasil Roça; e balneário Regaço Ecológico (Figura 309), na comunidade Macurany, muito
frequentado pela população de Parintins, como área de lazer e local para eventos musicais.
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Figura 308 – Igarapé do Repartimeto, na região de
planalto de Óbidos.
Fonte: Ambientare, 2014.

Figura 309 – Balneário Regaço Ecològico, na
comunidade Macurany, em Parintins.
Fonte: Ambientare, 2014.

No que tange às organizações sociais atuantes na ADA do empreendimento, a maioria das comunidades
identificadas ao longo do traçado da LT possui Associação de Moradores, que realiza reuniões com
periodicidade inexata, cujos moradores reúnem-se para deliberar quando necessário. Essas Associações
possuem presidentes, coordenadores ou secretários (a toponímia muda conforme a região de estudo), que
desempenham a função de liderança nessas localidades.
Em geral, os trabalhadores rurais são filiados aos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais dos
respectivos municípios. Os donos de fazendas, por sua vez, são filiados a Sindicatos Rurais ou de Pecuaristas.
Grande parte dos pescadores artesanais de comunidades situadas no entorno de lagos e áreas de várzea do rio
Amazonas pertencem a Colônias de Pescadores locais: Z-19, em Óbidos, Z-42, em Juruti, e Z-17, em Parintins.
Em Parintins, também foi citado o Sindicato dos Pescadores – SINDPESCA.
Nas comunidades, em geral, há um coordenador de pesca, responsável pela realização de reuniões nos
barracões comunitários, onde são repassadas informações e orientações relacionadas à atividade aos demais
pescadores. Alguns moradores não podem se filiar, porque trabalham de carteira assinada nas escolas ou nas
cidades, ou são aposentados.
Na época do defeso, os pescadores recebem o seguro defeso, benefício de 1 salário mínimo durante 4 meses.
Alguns recebem também o Bolsa Verde, pelo Governo Federal de três em três meses. Nem todos os moradores
estão cadastrados no programa, em função do atraso na regularização do cadastro junto ao INCRA.
No que tange às Associações Comunitárias, são apresentadas no Quadro 21, a seguir, aquelas que foram
identificadas durante a pesquisa de campo, e que possuem algum tipo de atuação da ADA do
empreendimento. Ressalta-se, entretanto, que algumas comunidades não possuem nenhuma forma de
associação.
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Quadro 21 – Lista de associações e demais organizações sociais identificadas nas comunidades
Nome
Cargo / Instituição
Contato: Endereço, Fone e/ou Email
Escritório na Secretaria Municipal de Meio
Coordenador local do Programa
Ambiente e Mineração de Oriximiná
Adjair Mota
Territórios Sustentáveis / Equipe de
Oriximiná/PA
Conservação da Amazônia (ECAM)
(93) 99115.8977
adjairmota@gmail.com
Engenheiro ambiental - Programa
(61) 9655.0770 / (92) 98177.5672
Edwilson Pordeus Campos
Territórios Sustentáveis / Equipe de
edwilsonpordeus@yahoo.com.br
Conservação da Amazônia (ECAM)

Délson Silva Santos

Presidente da Associação Comunitárias
das Comunidades da Área do
Repartimento (AQUIDÁ)

-

Associação dos Mini e Pequenos
Produtores Rurais do Assentamento
Curumu I (ASMPAC)

Marcelino da Silva Sena
(“Marcelo”)

Coordenador geral da Associação das
Comunidades Remanescentes de
Quilombo de Óbidos (ARQMOB)

Comunidade Repartimento - Óbidos/PA
CNPJ: 06.208.460.0001-96
PA-254 (Estrada Óbidos-Oriximiná)
(93) 3547.1648 / (93) 99197.7127 / (93)
99179.5562 / (93) 98105.8353
Vila União do Curumu - PA Curumu II
Óbidos/PA
Rua Justo Chermont, 607 – Centro –
Óbidos/PA
CNPJ: 02.061.466/0001-22
(93) 99215.5615

Redinaldo Alves da Silva

Coordenador de articulação da ARQMOB

(97) 99145.7765

Davi Ferreira da Silva

Coordenador geral da Associação de
Remanescentes de Quilombo da
Comunidade Arapucu (ARQUICA)

Comunidade Remanescente de Quilombo
(CRQ) Arapucu - (93) 99105.2257

Katarina Soares Franco

Vice-coordenadora da ARQUICA

(93) 99106.6493

José da Silva Pinheiro

Presidente da Associação do
Assentamento Projeto Agroextrativista
Cacoal Grande (APAECG)

Comunidade Livramento - Óbidos/PA
CNPJ 00.655.522/0001-21

Vice-presidente da APAECG

(93) 99193.9309

Secretário da APAECG

(93) 99112.4158

"Dinho"

Presidente da Associação do PA Costa
Fronteira

Comunidade Santa Rita - Óbidos/PA
(93) 99176.8340
CRQ Muratubinha - Óbidos/PA

Josinaldo Santos Ramos

Coordenador da Associação dos
Remanescentes de Quilombo do
Muratubinha, Igarapé Açu dos Lopes e
Mondongo (ARQUIMIM)

Tonilei Pereira da Silva
Alessandro da Silva Marajó
(“Sandro”)

José Gama ("Buchudo")

Associação dos Produtores Rurais e
Pescadores Artesanais Assentados no
Projeto de Assentamento Agroextrativista
do Paraná de Dona Rosa (APROPARP)

CNPJ: 13.462.719.0001-96
(93) 99140.3945
Comunidade São José do Recreio
Paraná de Dona Rosa, Juruti/PA
CNPJ: 09.247.451/0001-00
Comunidade Castanhal

Isaias Vitor

Associação Comunitária das Comunidades
da Gleba Curumucuri (ACOGLEC)

Juruti/PA
CNPJ: 09.340.047/0001-79

-
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Nome

Cargo / Instituição
Associação dos Produtores Rurais
Assentados no Projeto de Assentamento
Nova Esperança (APRAPANE)

Contato: Endereço, Fone e/ou Email
Juruti/PA
CNPJ: 03.630.238/0001-99
Comunidade Café Torrado

Ademil Pereira ("Sete")

Presidente da Associação dos Produtores
Rurais Assentados no Socó I (APRAS)

Juruti/PA
CNPJ: 03.193.872/0001-01
Estrada do Pompom, s/n
Vila Muirapinima

Gerdeonor Pereira dos Santos

Diretor da Associação das Comunidades
da Região de Juruti Velho (ACORJUVE)

Juruti/PA
CNPJ: 07.023.341/0001-21

Élber Diniz
-

-

Secretário Executivo / Gerente de Projetos
do Instituto Juruti Sustentável (IJUS)
Associação Comunitária dos Pequenos
Agricultores da Maravilha (ACOPAM)
Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais do Açaí (ACPPRUA)
Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais de Juruti Açu
(ACOPRUJA)

Presidente da Associação de Arte, Cultura,
Martinho Barbosa Moutinho Filho Turismo e Desenvolvimento Sustentável
da Região da Valéria (AACTDSRV)
Pedro Pereira ("Meinha")

Presidente da Associação de
Desenvolvimento Comunitário Santo
Antônio do Murituba (ASDECOSAN)

Oscarlinho Ramos de Oliveira

Associação Comunitária da Região do
Planalto Mamuru (ACRPM)

Ivan Natividade

Vice-presidente da Associação
Comunitária da Região do Planalto
Mamuru (ACRPM)

Raimundo Rocha Carvalho
("Rocha")

Coordenador do Conselho dos Assentados
da Gleba Vila Amazônia (COAGVA)

Sebastião Augusto da Silva
Baraúna ("Baraúna")

Diretor administrativo da Cooperativa
Mista dos Juticultores de Parintins Ltda.
(COOPJUTA) e Secretário voluntário da
COAGVA

-

Grupo Ambiental Natureza Viva
(GRANAV)

(93) 99141.6069
Juruti/PA - (93) 99194.5327 –
contato@ijus.org.br
Comunidade Maravilha
Juruti Velho – Juruti/PA
Comunidade São Francisco do Açaí
Juruti Velho – Juruti/PA
Comunidade Juruti Açu
Juruti Velho – Juruti/PA
CNPJ: 05.616.476/0001-75
Comunidade Santa Rita de Cássia – Valéria
Parintins/AM
CNPJ: 16.403.625/0001-34
Comunidade Santo Antônio Murituba
Juruti/PA - (92) 99422.4749

Comunidade São José do Laguinho
Juruti/PA - (92) 99264.4202

Rua Barreirinha, 1.429 - Bairro Palmares –
Parintins/PA - CNPJ: 03.352497/0001-03
(92) 99385.5219

Rua Paes de Andrade, 747
Parintins/AM
granav_pin@yahoo.com.br
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Nome

Cargo / Instituição

Contato: Endereço, Fone e/ou Email

-

Associação dos Pequenos Produtores
Rurais da Comunidade de Nossa Senhora
de Fátima do Açaí (APRA)

Comunidade Nsa. Sra. de Fátima do Açaí
PA Vila Amazônia – Parintins/AM

Charles Mascarenhas Nascimento

Coordenador geral da Associação
Comunitária dos Trabalhadores Rurais de
Bom Socorro do Zé Açu (ASCOMTRAB)

Comunidade Bom Socorro do Zé Açu PA Vila
Amazônia - Parintins/AM (92) 99333.2771

-

Associação dos Produtores da Região do
Zé Açu (ASPROACU)

Comunidade Boa Esperança PA Vila Amazônia
- Parintins/AM
CNPJ: 84.101.864/0001-90

Raimundo Ramos Barbosa

Presidente da Cooperativa
Agroextrativista e Turismo do Máximo
(COOPMAFA)

Comunidade Nsa. Sra. do Rosário Lago Máximo
(92) 99158.7441

Associação dos Moradores da
Comunidade do Macurany (AMMA)

Silvano Santos

Estrada do Regaço Ecológico, s/n
Comunidade Santa Luzia do Macurany
Parintins/AM
CNPJ: 13. 599.812/0001-47

Odirley Souza da Silva

Presidente da Associação de
Sustentabilidade Ambiental, Social e
Econômica das Comunidades Aninga,
Macurany e Parananema (ASASE-3) e
Vice-presidente da AMMA

Comunidade Santa Luzia do Macurany
Parintins/AM (92) 99218.0566

Fonte: Ambientare, 2019.

6.4.3.4.5 Lideranças e Moradores Entrevistados na ADA
A seguir, no Quadro 22, é apresentada a lista de lideranças, agentes comunitários de saúde e antigos moradores
entrevistados nas comunidades e localidades rurais, durante o levantamento de dados primários na ADA do
empreendimento.
Quadro 22 – Lista de lideranças e moradores entrevistados na ADA
Município/UF

Parintins/AM

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Nome

Contato

Conselho dos Assentados da Gleba Vila Amazônia
(COAGVA) - coordenador

Raimundo Rocha Carvalho
(“Rocha”)

(92) 99385.5219

COAGVA - secretário voluntário

Sebastião Augusto da Silva
(“Baraúna”)

-

Associação de Desenvolvimento Comunitário Santo
Antônio do Murituba (ASDECOSAN) - sócio
Juruti/PA

Parintins/AM
Parintins/AM
Juruti/PA

Santo Antônio do Murituba - coordenador da
comunidade
ASDECOSAN - presidente
Santa Maria da Vila Amazônia - moradora e
comerciante
Santa Maria da Vila Amazônia - Escola Municipal
Tsukasa Uyetsuka - diretor
São José do Laguinho - coordenador da comunidade

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

(92) 99185.6232
Lauro da Costa Pereira

Pedro Pereira (“Meinha”)
Rita Fujiwara

(92) 99179.8429
(Antônia, esposa)
(92) 99422.4749
(92) 99112.2689 (Sônia,
filha)

Ernesto de Jesus

(92) 99179.9398

Alcinei Albuquerque
Carvalho

(92) 99522.8832
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Município/UF

Parintins/AM

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Nome

Contato

São José do Laguinho - morador e Secretário Municipal
de Produção e Abastecimento de Juruti

Eraldo Albuquerque
Carvalho

(93) 99160.2109

Jader Farias

(93) 99214.0283

Charles Mascarenhas
Nascimento

(92) 99333.2771

Gracinete Bentes

-

São José do Laguinho - morador e Diretor de Obras e
Infraestrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura
de Juruti
Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais de
Bom Socorro do Zé Açu (ASCOMTRAB) - coordenador
geral
Bom Socorro do Zé Açu - morador
Bom Socorro do Zé Açu - secretária da comunidade
Boa Esperança - presidente da comunidade
Boa Esperança - agente comunitária de saúde

Parintins/AM
Boa Esperança - moradora
Boa Esperança - tesoureiro da comunidade
Parintins/AM

Parintins/AM

Parintins/AM

Santo Antônio Brasil Roça - coordenador da
comunidade
Nossa Senhora do Rosário Lago do Máximo coordenadora da comunidade e agente comunitária de
segurança

Clodoaldo dos Santos
Carvalho
Maria de Nazaré Marques
Tavares
Tereza Marques
(“Romano”)
Leonildo Batista Tavares
(“Tiba”)

(92) 99499.8774
(92) 99163.0991
-

Faustino Lopes Cardoso

(92) 99292.2062
(Socorro, moradora)

Saúde Marques Barbosa

(92) 99497.6367

Nossa Senhora do Rosário Lago do Máximo - morador

Geremias Cardoso Ferreira
(esposo)

-

Nossa Senhora do Rosário Lago do Máximo - morador

Valmiro Souza Silva

-

Raimundo Ramos Barbosa

(92) 99158.7441

Nossa Senhora de Fátima do Açaí - coordenador da
comunidade

Josias Cardoso Teixeira

(92) 99210.4409

Nossa Senhora de Fátima do Açaí - Escola Municipal
Nossa Senhora de Fátima - diretor

Fernando Corrêa

(92) 99180.4490

Oscarlinho Ramos de
Oliveira

(92) 99264.4202

ACRPM - vice-presidente

Ivan Natividade

-

Colônia Independência - morador

Ednaldo Soares Nascimento

(92) 99362.7320

Cláudio Cruz Ferreira

-

Ricardo de Souza Ramos

(92) 99360.6514 (Evair)

Cooperativa Agroextrativista e Turismo do Máximo
(COOPMAFA) - presidente
Nossa Senhora do Rosário Lago do Máximo - morador

Parintins/AM

Associação das Comunidades da Região do Planalto do
Mamuru (ACRPM) - presidente
Juruti/PA

Parintins/AM
Parintins/AM
Juruti/PA

São José do Laguinho - morador

Santo Antônio Nova Olinda - coordenador da
comunidade
Santo Antônio Nova Olinda - presidente do Núcleo São
Pedro
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Município/UF

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Nome

Contato

Parintins/AM

Santíssima Trindade do Laguinho - coordenador da
comunidade

Angelito Xavier de Carvalho

(92) 99268.2178

Juruti/PA

São João do Laguinho - coordenador da comunidade

Deziel da Silva Mota

(93) 99180.9047

Juruti/PA

Peniel - coordenador da comunidade

Evair da Silva Ribeiro

(92) 99360.6514

Parintins/AM

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho presidente da comunidade

Élber da Silva Ribeiro

(92) 99434.1651

Juruti/PA

Santo Antônio do Murituba - coordenação da
comunidade e agente comunitária de saúde

Marta Bentes Azevedo

(92) 99342.7225

Betel - secretário da comunidade

José Antônio de Oliveira
Ferreira (“Antoninho”)

(92) 99330.1500
(Aneilton Ferreira, filho)

Betel - vice-presidente da comunidade

Abimael dos Santos

-

Betel - pastor da Igreja Pentecostal Unidas do Brasil

Zequias Tavares dos Santos

-

Bete Semes - coordenador da comunidade

Davi Marialva

-

Santa Maria do Murituba - coordenador da
comunidade

Antônio Raimundo Barbosa

-

Santa Maria do Murituba - secretário da comunidade

Júnio Barbosa

-

Santa Maria do Murituba - morador

Precílio Sá da Silva

-

Santa Rita de Cássia da Valéria - coordenador da
comunidade

Lúcio de Souza Xavier

(92) 99453.9931 (Jociele
da Silva Barbosa, esposa)

Santa Rita de Cássia da Valéria - Escola Municipal
Marcelino Henrique - gestor

Ernandes Gonçalves Pereira

(92) 99311.6963

Santa Rita de Cássia da Valéria - Escola Municipal
Marcelino Henrique - professor

Walter Marques

(92) 99273.4285

Santa Rita de Cássia da Valéria - Escola Municipal
Marcelino Henrique - funcionário

Moacir Xavier Ferreira

-

Monte Moriá - coordenador da comunidade e dirigente
presbítero da Assembleia de Deus

Raimundo Feitosa

-

Monte Moriá - coordenação da comunidade

Mário Guerreiro dos Santos

(93) 99189.8237

Maravilha - coordenadora da comunidade

Gracieide Garcia de Matos
("Graça")

(92) 99514.9064

Maravilha - vice-coordenadora da comunidade

Franciane Matos de Souza

-

Maravilha - Escola Municipal Sabino Pinheiro de Matos
– gestor e professor

Raisson Silva Almeida

-

Arilton de Souza Tavares
Valdo Farias Coelho
(“Valdinho”)

(93) 99138.2863

São Francisco do Açaí - coordenador da comunidade

Nilsson Ferreira

-

São Francisco do Açaí - moradora

Iracilde Ferreira Santarém
(irmã)

(93) 99219.9628

Parintins/AM

Parintins/AM

Juruti/PA

Parintins/AM

Juruti/PA

Juruti/PA

Juruti-Açu - coordenador da comunidade
Juruti/PA

Juruti-Açu - coordenação da comunidade

Juruti/PA
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Município/UF

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Nome

Contato

Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho
(ACORJUVE) - coordenador geral

Gerdeonor Pereira dos
Santos

(93) 99141.6069

Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho
Agostinho Souza Guimarães
(ACORJUVE) - assessor técnico agrário

-

Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho
(ACORJUVE) - coordenador doo Conselho Fiscal

Márcio José Machado
Sanchez

-

Distrito de Muirapinima - SubPrefeito

Ericson Adrian Ribeiro

-

Santa Maria - coordenador da comunidade

Salvador Nascimento

(93) 99164.1665
(Samara Cardoso
Nascimento, filha)
(93) 99166.5090 (Maria
Isabel, vizinha)

Santa Maria - motorista do ônibus escolar

Lúcio Albuquerque
Moutinho

-

Santa Maria - morador

Hélio Nascimento dos Reis

-

Santa Maria - morador

Sidnei Melo de Lira

-

Santa Maria - moradora

Nazilma Cardoso Nasa

-

Santa Maria - Escola Municipal Vilma Guimarães diretor
Araçá Branco - coordenador da comunidade e
suplennte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Juruti

Sr. Claudenir Lira
Nascimento

-

Nicolau Nascimento da
Silva (“Nascimento”)

(92) 99223.4809

Associação de Produtores Rurais e Pescadores
Artesanais Assentados no Projeto de Assentamento
Agroextrativista do Paraná de Dona Rosa (APROPARP)
- presidente

José Gama ("Buchudo")

-

Cristo Rei Caranatinga - coordenador da comunidade

Enisson

-

Cristo Rei Caranatinga - coordenação da comunidade

Seu Adonias

(93) 99191.8264

Juruti/PA

São José / Vila Souza – coordenador da comunidade

Bineu Souza da Silva

(93) 99192.1971

Juruti/PA

Cariua - coordenadora da comunidade

Dª Ivanete

(93) 99221.1186

Juruti/PA

Jangada - coordenador da comunidade

Seu Irazildo

(93) 99176.0580

Juruti/PA

Portugal - coordenadora da comunidade

Geilza Borges dos Santos

(93) 99180.7241

Santo Antônio - coordenador da comunidade

Irailson Silva Souza

-

Santo Antônio - vice-coordenador da comunidade

Ismael Albuquerque
Nascimento

(93) 99120.4719

Fazenda São Lourenço - proprietário

Alfredo Gomes

(93) 99124.8399

Fazenda São Lourenço - vaqueiro

Roberto Santarém da Silva

-

Juruti/PA

Juruti/PA

Juruti/PA

Saraqui - coordenador da comunidade
Juruti/PA

Juruti/PA

Juruti/PA

Juruti/PA
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Município/UF

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Nome

Contato

Óbidos/PA

Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ)
Muratubinha - Escola Municipal Profª Antônia
Carvalho de Morais - professora responsável

Maria Alcelina Soares dos
Santos

(93) 99166.9435

Associação dos Remanescentes de Quilombo do
Muratubinha, Igarapé Açu dos Lopes e Mondongo
(ARQUIMIM) - presidente

Josinaldo Santos Ramos

(93) 99140.3945

Óbidos/PA

Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ)
Muratubinha - moradora
Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ)
Muratubinha - morador
Fartura - coordenadora da comunidade e agente
comunitária de saúde

Joelma Silva da Silveira
(esposa)

-

José Correia Ramos (pai)

(93) 99179.4543

Samara Soares de
Albuquerque

(93) 99191.8410

Juruti/PA

Retiro do Irateua - coordenadora da comunidade

Tânia Ribeiro Guimarães

(93) 99171.0056

Juruti/PA

Fazenda e Mercearia Abençoada - Paraná de Dona Rosa
- Conceição - moradora e liderança local

Nizes Soares dos Santos

(93) 99207.2735

Juruti/PA

Juruti/PA

Juruti/PA

Paraná de Dona Rosa - Conceição - coordenadora da
comunidade
Paraná de Dona Rosa - Vera Cruz - coordenador da
comunidade
Paraná de Dona Rosa - Vera Cruz - morador
Paraná de Dona Rosa - Vera Cruz - morador

Juruti/PA

Juruti/PA

Juruti/PA

(93) 99231.7178
(93) 99145.3566
-

São José do Recreio - Escola Municipal José Tancredi
Júnior - diretora da escola

Carla Amanda Dolzane das
Neves

(93) 99145.0409

São José do Recreio - Escola Municipal José Tancredi
Júnior - secretário da escola e professor

Ueliton Caetano Cordeiro

(93) 99219.8230

São José do Recreio - coordenador da comunidade

Rosinaldo dos Anjos das
Neves (“Capenga”)

-

Associação de Produtores Rurais e Pescadores
Artesanais Assentados no Projeto de Assentamento
Agroextrativista do Paraná de Dona Rosa (APROPARP)

José Gama ("Buchudo")

-

Vila Muirapinima (Juruti Velho) - Sede da Associação
das Comunidades da Região de Juruti Velho
(ACORJUVE) - Reunião dos Conselheiros e
Coordenadores de 54 comunidades do Lago Juruti
Velho

-

-

Vila Muirapinima (Juruti Velho) - Rádio Comunitária
Muirapinima 106,5 FM

Clenildo Lima

(93) 99209.1006

Joseilson Xavier

(93) 99161.0566

Jararaca - coordenadora da comunidade

Sônia Araújo da Silva

Jararaca - vice-coordenador da comunidade

José Valdecir Moraes Sousa
(esposo)

(93) 99203.0845
(Katriane Silva de Sousa,
filha)

Juruti/PA

Juruti/PA

Maria Verônica Souza
Auzier (“Vera”)
Nélson Andrade Farias de
Albuquerque (“Nelsinho”)
Ednelson Albuquerque
(filho)
Nelson Andrade de
Albuquerque (pai)

Nova Esperança - coordenador da Área São João (Nova
Manoel Evaristo Caldeira do (93) 99243.7996 (Maria
Esperança, São Paulo, Pratinha, Bom Que Dói, Paraense
Nascimento
Rosilei Teixeira, esposa)
e Santo Antônio)
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Município/UF

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Nome

Contato

Nova Esperança - coordenador da comunidade

Mailson Branches Caldeira

-

Nova Esperança - morador

Marlídio Freire

-

Nova Esperança/São Paulo - Escola Municipal Amauri
da Silva Moraes - diretora

Sara Melo

-

São Paulo - coordenador da comunidade

Sr. Zeíres Andrade de Farias

-

Pratinha - coordenador da comunidade
Bom Que Dói - coordenador da comunidade
São Braz - coordenador da comunidade

Juruti/PA

Juruti/PA

Óbidos/PA

São Braz - moradora

Francisca Gomes Batista
(esposa)

São Braz - vice-coordenadora da comunidade

Madalena dos Santos

Café Torrado - coordenador da comunidade

Roberto Pimentel da Silva

Associação dos Produtores Rurais Assentados no Socó I
Ademil Pereira (“Sete”)
(APRAS) - presidente
Santa Cruz - Costa de Cima - coordenador catequista
João Édson da Silva Eliziário
da comunidade
Santa Cruz - Costa de Cima - moradora
Santa Cruz - Costa de Cima - morador

Óbidos/PA

Óbidos/PA

Óbidos/PA

Óbidos/PA

José Adilson de Melo
Nascimento
Raimundo Alfredo Batista
de Lima
Gilson Soares dos Santos

São Lázaro - coordenador da comunidade
São Lázaro - Escola Municipal Cacilda Pinheiro responsável pela escola
São Lázaro - Escola Municipal Cacilda Pinheiro - vigia da
escola

Maria das Graças Bentes
Joselito Guimarães da Silva
(esposo de Maria)
Julio Carvalho

(92) 99491.5838
(Raimunda Gomes
Batista, mãe da
Francisca)
(93) 3536.1514 –
telefone orelhão
(93) 99154.9050
(93) 99203.5920
(92) 99216.0493

Lenijane Soares Ribeiro

(93) 99198.5008

Natalino Soares Barbosa

-

Livramento - Costa de Baixo / Igarapé Açu dos Lopes morador e secretário da Associação do Assentamento
Projeto Agroextrativista Cacoal Grande (APAECG)

Alessandro da Silva Marajó
(“Sandro”)

(93) 99112.4158

Livramento - Costa de Baixo - coordenador da
comunidade e vice-presidente da APAECG

Tonilei Pereira da Silva

(93) 99193.9309

São Lázaro - presidente da APAECG

José da Silva Pinheiro

-

Trindade - coordenadora do Conselho Comunitário

Joelma Maria Mamed
Azevedo

(93) 99147.3321

"Dinho"

(93) 99176.8340

Joel Castro

-

João da Silva Soares

(93) 99127.7062

Santa Rita - presidente da Associação do PAE Costa
Fronteira
Trindade - representante da Associação do PAE Costa
Fronteira
Vila União de Curumu - responsável pela comunidade
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Município/UF

Óbidos/PA

Óbidos/PA

Localidade / Comunidade / Instituição / Cargo

Juruti/PA

Parintins/AM

Contato

Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ)
Arapucu - coordenador geral da Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombo de Óbidos
(ARQMOB)
CRQ Arapucu - coordenador de articulação da
ARQMOB
CRQ Arapucu - coordenador geral da Associação de
Remanescentes de Quilombo da Comunidade Arapucu
(ARQUICA)

Marcelino da Silva Sena
(“Marcelo”)

(93) 99193.2411

Redinaldo Alves da Silva

(97) 99145.7765

Davi Ferreira da Silva

(93) 99105.2257

CRQ Arapucu - vice-coordenadora da ARQUICA

Katarina Soares Franco

(93) 99106.6493

Sucuriju - morador

Raimundo Leonardo Vieira
da Silva

(93) 99132.0563

Novo Horizonte / Traíra - coordenador da comunidade

Aluísio Pimentel Cerdeira

Novo Horizonte / Traíra - morador

Alaelson Lopes Cerdeira
(filho)

Boa Esperança - morador e presidente da Associação
Comunitária das Comunidades da Área do
Repartimento (AQUIDÁ)

Delson da Silva Santos

(93) 99179.5562

Vila do Repartimento - secretário da AQUIDÁ

Francisco Laíres

-

Vila do Repartimento - coordenador da comunidade

Valdeci Valente

-

Santa Luzia - coordenador da comunidade

Francisco de Assis Moreira

-

São Pedro - coordenador da comunidade

Haroldo Ferreira

(93) 99223.3489 (Alline,
filha)

Santa Luzia do Macurany - moradora e professora

Carlilei Souza

(92) 99447.2598

Suzyanny Evangelista

(92) 99329.2726

Padre Benjamim

-

Odirley Souza da Silva
(irmão da Carlilei)

(92) 99218.0566

Óbidos/PA

Óbidos/PA

Nome

Santa Luzia do Macurany - coordenadora eclesial da
Igreja de Santa Luzia
Santa Luzia do Macurany - padre da Igreja de Santa
Luzia
Santa Luzia do Macurany - coordenador da
comunidade e presidente da Associação de
Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica das
Comunidades Aninga, Macurany e Parananema
(ASASE-3)

(93) 3547.2009 telefone público
(orelhão)

Fonte: Ambientare, 2019.

6.4.3.5

Matriz de Vulnerabilidade

Para a identificação dos sujeitos com maior vulnerabilidade socioambiental, considerando o público
identificado no Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico do EIA da LT 230 kV Oriximiná – Juruti –
Parintins e SEs Associadas e, que se tornarão público prioritário das ações educativas no âmbito do Programa
de Educação Ambiental, foi desenvolvida uma Matriz de Escala de Vulnerabilidade, a qual é categorizada a partir
de dois parâmetros: Distância do empreendimento e Fatores de Vulnerabilidade Socioambiental,
correspondendo aos eixos Y e X, respectivamente (Figura 310).
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Para cada parâmetro foi estabelecido um conjunto de critérios que são pontuados dentro da escala da matriz,
conforme detalhamento apresentado no Quadro 23.
Quadro 23. Critérios de pontuação da Matriz de Vulnerabilidade
Eixo Y
Eixo X
Distância do empreendimento

Pontuação

Fatores de Vulnerabilidade socioambiental

Pontuação

Até 199 metros

14

Impactada diretamente pelo empreendimento por
proximidade (até 5,1 km) de canteiro de obras e/ou
alojamento de mão de obra

3

De 200 a 599 metros

12

Impactada diretamente pelo empreendimento em
função da utilização e/ou abertura de acesso viário

3

De 600 a 999 metros

10

Ausência de infraestrutura viária satisfatória

1

De 1000 a 1199 metros

8

Ausência de infraestrutura de saúde

1

De 1200 a 1599 metros

6

Ausência de infraestrutura de educação

1

De 1600 a 1999 metros

4

Ausência de organização social ou liderança formal

1

De 2000 a 3999 metros

2

De 4000 a 7000 metros ou mais

1

Total Máximo (soma pontução dos 6 fatores de
vulnerabilidade)

10

Fonte: Ambientare, 2019.

Cada categoria representa distintos eixos metodológicos, conforme descrição a seguir:
a) Grupos prioritários do Programa de Educação Ambiental (PEA): localidades que receberam maior
pontuação nos dois eixos, indicando um maior grau de vulnerabilidade socioambiental e proximidade
com o empreendimento, consequentemente sofrendo maior impacto. Para este grupo serão
direcionadas as atividades do DSAP, bem como as atividades associadas as Projetos do PEA;
Destaca-se que é possível a concepção de projetos de Educação Ambiental de forma regionalizada, caso o
Diagnóstico Socioambiental Participativo identifique a viabilidade desses agrupamentos.
b) Atendimento parcial e em Inter-relação com o Programa de Comunicação Social (PCS): localidades
próximas ao empreendimento, dada maior pontuação do eixo Y, porém com um índice menor de
vulnerabilidade. Serão atendidas parcialmente pelo PEA, integrando temáticas, palestras e outras
atividades informativas do PCS;
c) Atendimento institucional: São comunidades distantes da LT, com baixo nível de interação entre as
atividades correlacionadas ao empreendimento. Este grupo não será objeto de ação direta do PEA,
tendo seu atendimento institucional via PCS.
O resultado da matriz de vulnerabilidade das localidades impactadas em função da futura implantação da LT
230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas pode ser verificado no Quadro 24 e visualizado a partir
da Figura 310.

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 379

Quadro 24. Resultado da matriz de vulnerabilidade
Nº

Localidade

Resultado parâmetro de
distância do
empreendimento

Resultado parâmetro de
fatores de vulnerabilidade
socioambiental

Categoria

1

Fazenda Bicolor

12

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

2

Fazenda Ananaí

12

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

3

Novo Horizonte
/ Traíra

10

6

Grupos Prioritários da Ação do PEA

4

Vila do
Repartimento

8

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

5

Boa Esperança

10

6

Grupos Prioritários da Ação do PEA

6

Santa Luzia

1

5

Atendimento Institucional com PCS

7

Vila União do
Carumu

1

4

Atendimento Institucional com PCS

8

Fazenda Pedra
Branca

14

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

9

CRQ Arapucu

2

7

Atendimento Institucional com PCS

10

Sucurijú

12

10

Grupos Prioritários da Ação do PEA

11

Fazenda/Porto
Cantão

12

10

Grupos Prioritários da Ação do PEA

12

Trindade

2

5

Atendimento Institucional com PCS

13

Livramento

12

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

14

São Lázaro

14

2

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

15

Santa Cruz

14

3

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

16

CRQ
Muratubinha

12

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA

17

Fartura

12

3

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

18

Irateua

14

2

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

19

Fazenda
Abençoada

12

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

20

Conceição

14

3

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

21

Fazenda São
Lourenço

14

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

22

Vera Cruz

12

3

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

23

São José do
Recreio

10

2

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

24

Saraqui

14

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

25

Bom Jesus

4

4

Atendimento Institucional com PCS
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Nº

Localidade

Resultado parâmetro de
distância do
empreendimento

Resultado parâmetro de
fatores de vulnerabilidade
socioambiental

Categoria

26

Fazenda
Progresso

14

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

27

Araçá Branco

14

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA

28

São José

4

5

Atendimento Institucional com PCS

29

Santa Maria

2

4

Atendimento Institucional com PCS

30

Portugal

10

6

Grupos Prioritários da Ação do PEA

31

Santo Antônio

12

6

Grupos Prioritários da Ação do PEA

32

Bom Que Dói

12

10

Grupos Prioritários da Ação do PEA

33

Nova Esperança

2

6

Atendimento Institucional com PCS

34

São Paulo

2

6

Atendimento Institucional com PCS

35

Jararaca

12

8

Grupos Prioritários da Ação do PEA

36

São Pedro

6

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

37

Café Torrado

10

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

38

São Braz

12

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

39

Monte Sinai

1

4

Atendimento Institucional com PCS

40

Prudente

1

5

Atendimento Institucional com PCS

41

Surval

1

1

Atendimento Institucional com PCS

42

Monte Moriá

12

2

Grupos para Ações pontuais do PEA
em parceria com o PCS

43

Maravilha

2

4

Atendimento Institucional com PCS

44

Juruti Açu

2

4

Atendimento Institucional com PCS

45

São Francisco de
Assis do Açaí

6

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

46

Vila
Muirapinima

4

5

Atendimento Institucional com PCS

47

Santo Antônio

6

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

48

São João do
Laguinho

12

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA

49

Santa Maria

4

7

Atendimento Institucional com PCS

50

Santa Rita de
Cássia

2

9

Atendimento Institucional com PCS

51

Nsa. Sra. do
Perpétuo
Socorro do
Laguinho

10

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA

52

Santo Antônio
Nova Olinda

12

6

Grupos Prioritários da Ação do PEA

53

Colônia
Independência

12

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA

54

Nsa. Sra. de
Fátima do Açaí

12

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA
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Nº

Localidade

Resultado parâmetro de
distância do
empreendimento

Resultado parâmetro de
fatores de vulnerabilidade
socioambiental

Categoria

55

Vila Amazônia

1

4

Atendimento Institucional com PCS

56

Nsa. Sra. do Bom
Socorro

12

4

Grupos Prioritários da Ação do PEA

57

Nsa. Sra. da
Assunção do Zé
Miri

6

5

Grupos Prioritários da Ação do PEA

58

Nsa. Sra. do
Rosário Lago
Máximo

2

4

Atendimento Institucional com PCS

59

Santa Luzia do
Macurany

10

7

Grupos Prioritários da Ação do PEA

60

Conjunto
Residencial Santa
Luzia

10

9

Grupos Prioritários da Ação do PEA

61

Conjunto
Residencial Vila
Cristina

10

9

Grupos Prioritários da Ação do PEA

62

Conjunto
Residencial
Parintins

6

9

Grupos Prioritários da Ação do PEA

Fonte: Ambientare, 2019.
Nota: As localidades onde não possível responder todos os critérios da matriz de vulnerabilidade socioambiental, em função da
ausência de dados que subsidiasse a análise segundo os fatores de vulnerabilidade socioambiental, foram pontuadas segundo o
princípio da precaução, que quando aplicado, trata-se de uma medida para evitar o mero risco, vez que tal princípio deve ser
aplicado quando não há certeza científica de que a atividade sindicada não oferece risco de dano.
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Figura 310 – Matriz de Vulnerabilidade da LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas.
Fonte: Ambientare, 2019.

Importa ressaltar que, após a realização do Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP), a Matriz de
Vulnerabilidade da LT 230 kV Oriximiná – Juruti – Parintins e SEs Associadas deverá ser atualizada, de modo a
ajustar em definitivo os sujeitos prioritários das ações educativas do Programa de Educação Ambiental (PEA).
6.4.3.6

Proposta Metodológica para o Diagnóstico Social Participativo (DSAP)

O Diagnóstico Social Participativo – DSAP é uma condição estabelecida pela Instrução Normativa nº 02/2012
do Ibama para elaboração e execução dos Programas de Educação Ambiental nos processos de licenciamento.
O DSAP consiste em uma metodologia de pesquisa que prevê a aplicação de um conjunto integrado de técnicas
e instrumentos capazes de coletar e apreender informações, dados e expectativas do público de interesse em
foco; visando o reconhecimento das potencialidades locais (projetos socioambientais iniciados na região,
possíveis parceiros, atores locais, escolas, centros de cultura, entre outros), bem como as fragilidades (carência
na infraestrutura, serviços, passivos ambientais e outros) para subsidiar a elaboração de Projetos de Educação
Ambiental adequados a realidade local.
A seguir são apresentadas orientações metodológicas para execução do DSAP.
6.4.3.6.1 Sensibilização
Destina-se a fase de realizações de visitas junto aos grupos sociais localizados na área de influência da LT, a fim
de informar os objetivos da pesquisa e favorecer o entendimento do público sobre o trabalho e as necessidades
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de atuação no local, bem como incentivá-los para a participação nas atividades e no processo de definição dos
melhores caminhos a serem traçados para o desenvolvimento das atividades. O objetivo principal é apresentar
a metodologia do diagnóstico social participativo para os diferentes atores sociais com potencial de contribuir
direta ou indiretamente com a pesquisa. Nesta fase devem ser escolhidos representantes de órgãos público e
instituições/lideranças comunitárias para constituírem a equipe de apoio ao DSAP.
6.4.3.6.2 Planejamento e Mobilização
Momento destinado para que a equipe de diagnóstico realize o planejamento das atividades, definindo o
cronograma e local de realização das oficinas junto a população da área de influência.
Deverão ser realizadas reuniões com as equipes de apoio do DSAP, para apresentar o planejamento e ajustar o
cronograma, seguidas por ações de mobilização junto ao sujeito social para assegurar uma maior participação
nas oficinas.
6.4.3.6.3 Oficinas Participativas
Realização de encontros junto a população residente na área de influência do empreendimento para aplicação
de um conjunto de métodos participativos para coleta de informações que permitam a avaliar a situação atual
e conhecer o patrimônio ambiental de uma comunidade, transformando o estudo num instrumento legítimo
para o planejamento de ações visando à sustentabilidade local.
Dentre as metodologias participativas sugere-se:
1) Mapa Participativo
Recurso que possibilitar o registro e a visualização, de forma esquemática, das diferentes partes de uma região
(comunidade, povoado, projeto de assentamento etc), dos serviços existentes e de sua distribuição nas diversas
áreas identificadas, de acordo com a visão e a participação dos próprios moradores.
A utilização desta metodologia facilita a correlação entre os aspectos naturais e sociais de um determinado
local, transformando o mapa em um meio de comunicar as impressões a respeito do meio ambiente local e da
maneira que a comunidade organiza e representa o espaço e favorecendo a compreensão do processo
histórico-passado, presente e projeções futuras.
Destaca-se a importância da equipe de diagnóstico estar sempre estimulando a construção do mapa e o debate
dos temas. Os membros da equipe devem anotar as informações repassadas durante o desenvolvimento da
técnica. Assim, é essencial uma equipe multidisciplinar que tenha compreensões diversas da realidade e consiga
captar diferentes perspectivas do contexto das áreas pesquisadas.
Como proceder:
x

Esclarecer aos participantes as características da técnica que será adotada, seus objetivos;

x

Formar grupos a partir de alguns critérios definidos em conjunto, como por exemplo:
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o participação de pessoas de sexo e idades variadas com o objetivo de provocar uma maior
riqueza de informações; e
o participação de lideranças formais e informais, instituições sociais e grupos organizados, com
atuação na localidade.
x

Solicitar aos grupos que desenhem os aspectos principais que possam representar o local em que vivem
(vale frisar que podem ser utilizados materiais diversos para representação gráfica do mapa, tais como,
pedras, paus, folhas, pedaços de materiais dispostos no próprio chão, lousa, giz, papel e lápis colorido,
giz, etc);

x

Todo o processo de representação dever acontecer de maneira interativa e dialogada;

x

Ao final da atividade, transcrever o mapa para uma folha de papel.

Dentre os tipos de informações a serem catalogadas destacam-se:
x

Identificação da estrutura física - natural e construída: durante o processo de representação, surgem
histórias que dão um sentido mais qualitativo às informações. Fatos da realidade, do cotidiano são
contados a partir da construção do mapa, as quais devem ser registradas pela equipe do programa; e

x

Identificação dos diferentes locais e problemas da região quanto aos aspectos geográficos, sociais, de
infraestrutura: relevo, vegetação, nascentes, poços, cursos d´água, pavimentação, obras de
infraestrutura, esgotamento sanitário, moradias, áreas de risco, comércio, instituições, principais vias
etc.

2) Diagrama de Bolas
Objetiva identificar o grau de envolvimento e de importância dos órgãos públicos, instituições privadas, grupos
comunitários, ONGs, projetos, programas e as relações entre eles. Possibilita comparar, avaliar, verificar a
competição, a complementaridade entre os trabalhos por elas desenvolvidos no local.
Ao estabelecer essas relações, é possível compreender o quanto a comunidade se sente próxima ou distante das
entidades presentes na região e identificar os principais atores estratégicos da área, seu grau de importância e
de envolvimento com a população moradora.
A utilizações deste método busca-se compreender melhor os seguintes aspectos:
x

Como os moradores e os grupos comunitários se relacionam com as instituições que atuam no local;

x

Como percebem a intervenção dos diferentes grupos organizados, órgãos públicos, ONGs e demais
instituições;

x

O valor e a compreensão das ações dos diferentes grupos e instituições; e
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x

Os conflitos existentes entre os grupos que atuam no local.

Como proceder:
x

Definir o ponto ou o foco da avaliação, em relação ao qual as instituições serão analisadas. No caso do
DSAP, o foco será, em princípio, a própria localidade analisada (cartão central);

x

Solicitar aos participantes que relacionem as diferentes instituições, grupos organizados, órgãos
públicos, etc. que atuam na localidade;

x

Em seguida, solicitar que seja atribuído valor de acordo com a atuação e o trabalho realizado pelas
instituições e grupos listados:
o Os valores devem ser simbolizados por círculos em cartolina, de diferentes tamanhos e cores.
Os círculos maiores representam contribuição de melhor qualidade, os menores, de menor
qualidade;
o A distância dos círculos em relação ao ponto (cartão central) que representa a localidade
analisada, significa a proximidade ou a identificação com os interesses dos moradores; e
o Pode-se dispor os círculos sobrepostos, de acordo com o nível de interação entre os grupos ou
instituições, apontados pelos participantes.

Ressalta-se que o diagrama é um retrato simplificado de um sistema complexo e dinâmico de interações, não
devendo assumir a situação como sendo estática e considerar que os pontos de vista são diferentes entre os
participantes.
As Oficinas Participativas devem ocorrer para um público de, no máximo, 30 pessoas, e em todas as atividades
com mais de 3 horas de carga-horária, o empreendedor deverá oferecer coffee break aos participantes. Tais
atividades deverão ser registradas com lista de presença e registro fotográfico.
Durante as atividades do DSAP, a matriz de stakeholders das comunidades deverá ser efetuada e
constantemente atualizada ao longo da ação.
6.4.3.6.4 Oficinas de Devolutivas e Definição de prioridades
Após a sistematização das informações levantadas nas oficinas participativas deverão ser realizados encontros
junto ao público participante para que realizem a validação e ajustes no diagnóstico. Os objetivos dessa fase são:
x Resumir e chegar a um acordo sobre os resultados do diagnóstico;
x Análise dos resultados do diagnóstico; e
x Definição de prioridades e elaboração de proposições de linhas de ação/projetos para enfrentamento
dos problemas.
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Vale lembrar que existe uma diversidade de metodologias que permitem os grupos sociais discutirem seus
problemas e definirem melhor as formas de enfrentamento dos problemas. Portanto, a metodologia do
Diagnóstico Social Participativo é parte de um conjunto mais amplo de métodos que integram uma estratégia
de intervenção social que prima pela participação popular. Para esta fase, sugere-se a utilização de matrizes que,
em geral, comparam diferentes opções para poder classificá-las, analisa-las, hierarquizá-las ou avaliá-las. Para
isto se trabalha com critérios que permitem fazer estas comparações.
3) Matriz de hierarquização de problemas por pares
A hierarquização por pares compara os problemas identificados durante o diagnóstico, segundo sua
importância para a comunidade. O objetivo é estabelecer uma hierarquia dos problemas identificados que
permita à comunidade concentrar-se nos que considera mais importantes e ou urgentes.
Como proceder:
x Formar um grupo e explicar a ferramenta;
x Desenhar um quadro que na primeira coluna e na primeira linha contenham, na mesma ordem, os
problemas identificados durante o diagnóstico;
x Começar pela célula com o problema número um da coluna e compará-lo com o problema número dois
na primeira linha. Perguntar qual é o problema mais importante (ou mais urgente). No cruzamento das
duas células escrever o problema priorizado; e
x Uma vez comparados todos os problemas, somam-se as vezes que foram nomeados.
Ressalta-se que é importante deixar espaço para a discussão e, assim, facilitar uma comparação de todos os
aspectos importantes e não simplesmente votar entre cada par.
Matriz de hierarquização por pares

Ļ

ĺ

Falta de água

Falta de água

Mal estado das
vias

Mal estado das
escolas

Baixo acesso à
saúde

Erosão da terra

Falta de água

Falta de água

Baixo acesso à
saúde

Falta de água

Mal estado das
escolas

Baixo acesso à
saúde

Mal estado das
vias

Baixo acesso à
saúde

Mal estado das
escolas
Baixo acesso à
saúde

Mal estado das vias
Mal estado das escolas
Baixo acesso à saúde
Erosão da terra

1) Matriz de Cenário de Alternativas

Parintins Amazonas Transmissora
de Energia S.A.

Estudo de Impacto Ambiental

Pág. 387

Compara diferentes alternativas para a solução de um problema. As alternativas são analisadas segundo
critérios qualitativos e quantitativos, por exemplo: tempo e recursos necessários. O objetivo é ajudar no
processo de decisão grupal, visualizando vantagens e desvantagens das diferentes alternativas.
Como proceder:
x Formar um grupo e explicar a ferramenta;
x Começar anotando as alternativas identificadas anteriormente no processo do DRP;
x Procurar critérios para avaliá-las. Para mediação pode perguntar: "Do que se precisa para pôr em prática
esta alternativa? De quanto se precisa (mão de obra, dinheiro, tempo, etc.) para esta alternativa"; e
x Uma vez avaliadas todas as alternativas, são hierarquizadas segundo as pontuações recebidas.
Matriz de cenário de alternativas
Recursos /Alternativas

Construir poço

Implantar
tanque de
pscicultura

Ofertar assistência
técnica

Mão de obra

••

•

••

Insumos

••

•

••

Tempo

••

•

••••

Apoios de outros agentes

•

•

•••

Total

7

4

10

Ranking

2

3

1

Categoria de Prioridade:

Nenhuma:•
Pouco:••
Mais ou menos:•••
Muito: •••••
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