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5.3 – MEIO SÓCIO-ECONÔMICO – VOLUME 4.1
5.3.1 – Metodologia

Metodologia de caracterização populacional

A caracterização populacional da área de influência da BR-319 foi elaborada a partir
de técnicas tradicionais da análise demográfica. Assim, analisa-se, inicialmente, o estado da
população, dado pelo estudo da distribuição de seus quadros urbanos e rurais e de sua
composição por idade e sexo. Estes aspectos irão indicar como se encontram, num dado
momento, em termos quantitativos e espaciais, os contingentes populacionais estudados.
Outro aspecto refere-se aos dados de movimento da população, constituídos por
indicadores referentes aos componentes da dinâmica demográfica: a fecundidade, a
mortalidade e a migração. Dada a característica de se tratar de um estudo para o EIA-RIMA,
essa parte do estudo concentrou-se basicamente nos movimentos migratórios referentes ao
período 1991-2000, delimitado por dois anos em que ocorreram censos demográficos no
país. Para tanto, trabalhou-se a partir das trocas migratórias no interior da área de influência
e dessa com os municípios, estados e regiões vizinhas. Juntamente com as taxas brutas de
natalidade e de mortalidade, que vão fornecer a taxa de crescimento vegetativo. Utilizou-se
intensamente o saldo migratório como parâmetro de referência para a influência da
migração sobre o crescimento populacional.
Procurou-se situar o processo migratório da área da influência do meio sócioeconômico circundante, representado aqui pelo estado do Amazonas, a Região Norte e o
Brasil. As informações numéricas utilizadas foram extraídas de duas fontes principais: os
censos demográficos do IBGE e das tabulações do DATASUS, base de dados do Sistema
Unificado de Saúde. Foram usados, como textos de base, vários trabalhos publicados a
respeito da dinâmica populacional da Amazônia, do estado do Amazonas e do município de
Manaus. Os mapeamentos referentes à Caracterização populacional e migração estão no
Volume 8 – Mapas e cartas-imagem: mapa 18.1.

a) Área de Influência Indireta

Neste diagnóstico os municípios da área de influência indireta (Figura 1) foram
divididos entre municípios interceptados pela rodovia no trecho entre os quilômetros 250 ao
655,7 e os municípios que não são interceptados neste trecho. Dessa forma, o diagnóstico
foi analisado em dois grandes blocos:

1

Municípios interceptados pela Rodovia BR-319 no trecho entre os km 250,0 e 655,7
• Beruri
• Borba
• Humaitá
• Manicoré
• Tapauá
Municípios que não estão no trecho entre os km 250,0 e 655,7 da Rodovia BR-319
• Autazes
• Canutama
• Careiro
• Careiro da Várzea
• Iranduba
• Lábrea
• Manaquiri
• Manacapuru1
• Manaus
• Novo Aripuanã
• Porto Velho

1

Uma pequena porção do município de Manacapuru está situada na margem direita do Rio Solimões, no
interflúvio Purus-Madeira. Entretanto, como será explicado adiante, a dinâmica social e econômica deste
município está relacionada diretamente com Manaus, a partir da rodovia Manuel Urbano.

2

Figura 1 – Municípios da área de influência indireta do empreendimento

3

Visando colaborar com as análises sobre as informações apresentadas na
caracterização socioeconômica dos municípios, foram utilizados elementos metodológicos
destinado a subsidiar na pesquisa a possibilidade de aferirmos dados condizentes com as
realidades locais. Tais elementos inseriram-se no desenvolvimento da pesquisa por meio da
análise documental, levantamento de dados secundários e referências bibliográficas
adequadas à compreensão da temática exposta.
Por meio da análise da literatura publicada acerca da realidade dos municípios foi
possível construir um quadro teórico de informações que indicou o desenvolvimento da
pesquisa. Neste sentido, a revisão de literatura resultou no processo de levantamento e
análise do material obtido por meio de um extenso mapeamento de dados concretos.
Dessa

forma,

a

caracterização

socioeconômica

dos

municípios

foi

predominantemente pautada no levantamento estatístico e informacional por meio de dados
secundários obtidos em órgãos federais, estaduais e municipais, dentre os outros podemos
destacar: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio de informações de
caráter censitário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
Ministério da Fazenda através do Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, SEPROR –
Secretaria de produção do Estado do Amazonas, Secretaria de Planejamento do Estado do
Amazonas (SEPLAN), Confederação Nacional dos Municípios (CNM), entre outros que, no
decorrer do processo de aprimoramento e análise dos resultados obtidos, foram
incorporados de maneira a massificar os resultados propostamente a serem alcançados
considerando a situação matriz de caracterização socioeconômica dos municípios.
A organização do material coletado no estudo foi realizada indispensavelmente sob o
olhar para o conjunto de documentos de forma analítica, buscando averiguar como se
poderia proceder para torná-los inteligíveis, de acordo com os objetivos propostos.
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b) Área de Influência Direta

Na área de influência direta do trecho entre os km 250,0 e 655,7 da Rodovia BR-319
(definida neste estudo como cinco quilômetros para cada lado das margens da BR-319)
existem apenas povoados chamados de “comunidades”. Neste trecho foram localizadas
cinco comunidades (Figura 2):
•

Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

•

Comunidade Jacaretinga

•

Comunidade Realidade

•

Comunidade Fortaleza

•

Comunidade São Carlos

Para maiores detalhes, o mapeamento referente à caracterização populacional encontrase no Volume 8: mapa 18.1. Os formulários utilizados nas entrevistas realizadas encontramse no ANEXO I deste volume.
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Figura 2- Localização das Comunidades – Área de Influência Direta

6

Metodologia da Caracterização das Condições de Saúde e Doenças Endêmicas

A caracterização das condições de saúde dos municípios e dos povoados da área de
influência direta será apresentada no tópico “Infra-Estrutura existente e Demandas”. Esta
caracterização foi realizada com base em dados secundários para os municípios e
levantamento de campo (entrevistas) nos povoados.
A análise da ocorrência de doenças endêmicas foi realizada por levantamento e
análise de dados secundários e levantamentos da fauna de mosquitos anofelinos (vetores)
na área de influência indireta deste estudo. As atividades de coleta no trecho relativo a este
estudo foram desenvolvidas em dois períodos: em novembro de 2007 e julho de 2008. Para
compor o inquérito entomológico foram capturados mosquitos na forma alada e na forma
imatura. Para caracterização das doenças endêmicas dos municípios de influência da BR
319 foram utilizados dados secundários a partir de consultas ao Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica
da Malária – SIVEP do Ministério da Saúde. Os dados também foram obtidos durante visitas
in locu e entrevistas por meio de questionário padronizado (ANEXO VI deste volume) com
os gestores de saúde e demais equipe de saúde dos municípios.
Com o objetivo de conhecer a fauna anofélica em contato com o homem, em ambas
as excursões, foram realizadas coletas de mosquitos adultos nas residências ao longo da
rodovia. As formas imaturas foram colecionadas em criadouros naturais situados junto às
residências e também criadouros que se formaram em decorrência da construção da
rodovia. Os criadouros eram constituídos por igarapés que foram represados com a
construção da rodovia, criadouros naturais existentes, criadouros formados pelas áreas de
alagação, criadouros formados pelos rios e criadouros que surgiram das caixas de
empréstimo, quando retiraram terra das margens da rodovia para elevar o nível da mesma.
Todos os pontos de coleta foram georreferenciados utilizando-se um GPS III C,
Touring Pak, da GARMIN Corporation (Figura 3).
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Figura 3 - Pontos de Coleta de Anofelinos
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Coleta de Adultos
A densidade populacional foi quantificada para cada ponto sendo as coletas
desenvolvidas, predominante, no período entre 18h00min e 22h00min. As capturas foram
concomitantes no peri e no intradomicílio, sendo os dados computados de hora em hora.
No desenvolvimento das coletas dos alados, o seguinte procedimento foi empregado:
as fêmeas foram capturadas com aspirador elétrico manual capturando os espécimes que
pousaram nas paredes, móveis e outros utensílios domésticos situados no intra e no
peridomicílio. O espécime, após a sua localização com auxílio de uma lanterna, foi
capturado com aspirador manual e, em seguida, transferido para uma gaiola. Após a coleta,
todo material foi transferido para o laboratório de campo, para as primeiras triagens no
processo de identificação.
A identificação definitiva dos espécimes foi realizada no laboratório em Manaus. Para
alguns grupos foram feitas lâminas da genitália masculina, conforme o grupo de espécies
considerado. Para tanto, as fêmeas coletadas no campo foram postas para desovar
individualmente e transportadas para o laboratório. Após a postura e eclosão dos ovos, as
larvas foram mantidas até atingirem o estágio adulto. Em seguida à emergência dos alados,
foram montadas lâminas com as genitálias dos machos para a identificação.
Coleta de imaturos
O levantamento das espécies foi realizado também por meio das capturas das
formas imaturas, em criadouros com diferentes características. As coletas foram realizadas
em diferentes pontos, ao longo da Rodovia, incluindo os diferentes criadouros, conforme
descrito acima.
O mapeamento referente aos pontos de coleta de anofelinos encontra-se no Volume 8:
mapa 20.
Metodologia Estrutura Produtiva e de Serviços

A análise do item Estrutura Produtiva e de Serviços foi elaborada a partir de dados
secundários para área de influência indireta com consulta a bibliografia e órgãos
responsáveis e levantamento de dados primários para área de influência direta.

a) Para Área de Influência Indireta
Visando colaborar com as análises sobre as informações apresentadas na
caracterização socioeconômica dos municípios, foram utilizados elementos metodológicos
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destinado a subsidiar na pesquisa a possibilidade de auferirmos dados condizentes com as
realidades locais. Tais elementos inseriram-se no desenvolvimento da pesquisa por meio da
análise documental, levantamento de dados secundários e referências bibliográficas
adequadas à compreensão da temática exposta.
Por meio da análise da literatura publicada acerca da realidade dos municípios foi
possível construir um quadro teórico de informações que indicou o desenvolvimento da
pesquisa. Neste sentido, a revisão de literatura resultou no processo de levantamento e
análise do material obtido por meio de um extenso mapeamento de dados concretos.
Dessa

forma,

a

caracterização

socioeconômica

dos

municípios

foi

predominantemente pautada no levantamento estatístico e informacional por meio de dados
secundários obtidos em órgãos federais, estaduais e municipais, dentre os outros podemos
destacar: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio de informações de
caráter censitário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
Ministério da Fazenda através do Relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, SEPROR –
Secretaria de produção do Estado do Amazonas, Secretaria de Planejamento do Estado do
Amazonas (SEPLAN), Confederação Nacional dos Municípios (CNM), entre outros que, no
decorrer do processo de aprimoramento e análise dos resultados obtidos, foram
incorporados de maneira a massificar os resultados propostamente a serem alcançados
considerando a situação matriz de caracterização socioeconômica dos municípios.
Foram considerados como municípios da Área de Influência Indireta: Manaus,
Manaquiri, Careiro, Autazes, Borba, Beruri, Manicoré, Tapauá, Novo Aripuanã, Humaitá,
Lábrea e Canutama, no estado do Amazonas, e Porto Velho, no estado de Rondônia. O
município de Manacapuru não foi incluído neste diagnóstico em função da influência
predominante da cidade de Manaus em suas as atividades sociais e econômicas.
A organização do material coletado no estudo foi realizada indispensavelmente sob o
olhar para o conjunto de documentos de forma analítica, buscando averiguar como se
poderia proceder para torná-los inteligíveis, de acordo com os objetivos propostos.

b) Para Área de Influência Direta
Para avaliar a estrutura produtiva e serviços da área de influência direta foram
elaborados formulários (ANEXO I deste volume) que serviram de instrumento de pesquisa
sobre o meio socioeconômico fundamentados na base conceitual das variáveis de
investigação contidas no Termo de Referência com objetivo de levantar as informações
necessárias para caracterizar a estrutura produtiva e de serviços das comunidades, casas
isoladas e empreendimentos que compõem a área de influência direta do estudo.
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Este procedimento serviu de parâmetro para definir os objetivos da pesquisa e as
questões para a sua consecução. Deste modo, os objetivos da pesquisa revelaram
necessariamente a relação conceito/item, representados por uma estrutura e seqüência
lógica dos conjuntos de temas e questões distribuídos no corpo dos formulários a serem
utilizados no trabalho de campo.
De posse dos objetivos da pesquisa, foi possível definir os conceitos e itens a serem
pesquisados, bem como as perguntas contidas nos formulários. A adoção de diferentes
conceitos na pesquisa, particularmente na estrutura do formulário incorreu necessariamente
numa variação do conteúdo das perguntas e itens. Em outras palavras, os objetivos do
estudo determinam desde os conceitos a serem investigados até a diversidade de perguntas
e conteúdos apresentados no instrumento de coleta de dados (GÜNTHER, 2003).
Neste contexto, foi necessário elaborar quatro tipos de formulários – unidade
domiciliar, unidade individual, focal e empreendimentos, dos quais para análise da estrutura
e de serviços foram utilizados os formulários de unidade domiciliar e o de empreendimento
(ANEXO I deste volume).
Os formulários de Unidade Domiciliar e de Empreendedores visaram à coleta de
dados concernentes aos seguintes conceitos/itens: condições de habitação das famílias
locais, acesso e disponibilidade dos serviços públicos, situação da estrutura produtiva e de
serviços, dados sobre a propriedade, representações e expectativas sociais relacionadas ao
empreendimento da rodovia BR-319.
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A pesquisa quantitativa foi realizada através da aplicação dos formulários com as
famílias residentes nas comunidades e os empreendedores abrangidos pela Área de
Influência Direta do Empreendimento, correspondente a 5 km do entorno da BR-319,
particularmente no trecho que vai do km 250,0 ao km 655,7 (entroncamento BR-230 (A)), no
Sul do Estado do Amazonas.

Comunidades/Empreendimentos

Número Entrevistas

Número de
Famílias/Empreendimentos

Data da Coleta
de Dados

Realidade

28

56

Dez/2007

Fortaleza

12

28

Jan/2008

São Carlos

10

12-15

Jan/2008

São Sebastião do Igapó Açu

15

40

Fev/2008

Jacaretinga

06

08

Fev/2008

Fazendas/Madeireiras

17

26

Jan e Fev /
2008
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Metodologia Uso e Ocupação do Solo

Para fazer à caracterização do uso do solo e cobertura vegetal que compõem a área
de influência indireta, utilizou-se o mosaico de imagens LANDSAT GeoCover SA-20 (2000),
AS-21 (2000) e AS-20 (2005), dados do Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal e
levantamento de campo.
Após a classificação automática, o mapeamento de classes foi executado, onde foi
possível quantificar o uso e ocupação do solo em cada classe. Para realização deste
mapeamento, foram utilizadas técnicas de Fotointerpretação e Interpretação Visual das
imagens orbitais.
Na área de influência direta utilizaram-se as imagens SAR/SIPAM obtidas por
aeronave aerotransportada, modo quad L+X, polarização (HH, VV, HV, VH e banda X), com
resolução de 18 metros, adquirida junto ao Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) em
2007 e observações de campo.
O imageador SAR difere dos sensores ópticos (LANDSAT) no que diz respeito à
forma de aquisição dos dados, a faixa de comprimento de onda que opera e a forma de
interação energia-matéria. Enquanto as informações fornecidas pelo sensor óptico
relacionam-se às características físico-química dos materiais superficiais, o SAR detecta as
propriedades elétricas e geométricas do alvo.
As classes de uso do solo e cobertura vegetal analisadas na área de influência direta
com a imagem SAR foram: desmatamento, solo exposto, área de cultivo, cultivo, floresta,
savana, contato savana/floresta, massa d’água.
Na área de influência direta utilizaram-se as imagens SAR/SIPAM obtidas por
aeronave aerotransportada, modo quad L+X, polarização (HH, VV, HV, VH e banda X), com
resolução de 18 metros, adquirida junto ao Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) em
2007 e observações de campo.
O imageador SAR difere dos sensores ópticos (LANDSAT) no que diz respeito à
forma de aquisição dos dados, a faixa de comprimento de onda que opera e a forma de
interação energia-matéria. Enquanto as informações fornecidas pelo sensor óptico
relacionam-se às características físico-química dos materiais superficiais, o SAR detecta as
propriedades elétricas e geométricas do alvo.
As classes de uso do solo e cobertura vegetal analisadas na área de influência direta
com a imagem SAR foram: desmatamento, solo exposto, área de cultivo, cultivo, floresta,
savana, contato savana/floresta, massa d’água. O mapeamento referente ao Uso e
Ocupação do Solo encontra-se em maiores detalhes no Volume 8: mapas 21 e 21.1.
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Metodologia Reassentamento e Desapropriação

Para a estimativa e mapeamento das áreas junto à faixa de domínio que sofrerão
processo de desapropriação e reassentamento foram conduzidas excursões in loco no
trecho entre os quilômetros 250,0 a 655,7 pela equipe de sócio-economia da Universidade
Federal do Amazonas em dezembro de 2007, janeiro e fevereiro de 2008, perfazendo um
total de três excursões. A primeira excursão cobriu o trecho entre os quilômetros 655,7 a
520,0; a segunda excursão cobriu o trecho entre os quilômetros 520,0 a 385,0; e a terceira
excursão cobriu o trecho entre os quilômetros 385,0 a 250,0.
Durante os levantamentos foram identificadas cinco comunidades no trecho do
estudo: i) Comunidade São Sebastião (município de Borba) formada por aproximadamente
40 famílias; ii) Comunidade Jacaretinga (município de Borba) formada por 8 famílias; iii)
Comunidade Realidade (município de Humaitá) formada por 56 famílias; iv) Comunidade
Fortaleza (município de Humaitá) formada por 28 famílias; e v) Comunidade São Carlos
(município de Humaitá) formada por 15 famílias.
Metodologia da Caracterização das Comunidades Tradicionais e/ou Quilombolas

Para caracterizar os grupos sociais rurais existentes na região assim como aqueles
compreendidos no trecho configurado pelo EIA/RIMA tivemos a preocupação de procurar
elementos que possibilitassem a compreensão do mundo vivido nas comunidades situadas
ao longo da rodovia da BR-319.
Para tanto utilizamo-nos de um arcabouço metodológico para identificar os grupos
humanos situados nos locais a partir de seus diferenciais culturais, de suas representações
simbólicas do mundo vivido, da construção de um mundo tradicional, da reconversão do
mundo vivido trazido de outros lugares para os locais a partir de assentamentos, da
constituição e legitimidade histórica a partir de processos sociais de territorialidade.
Consideramos comunidades tradicionais segundo o Art. do Decreto 6040/2007:
“I - Povos e Comunidades 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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A metodologia foi desenvolvida a partir de dois elementos: um referencial
bibliográfico adequado à compreensão sobre o tema comunidades tradicionais, procurando
uma densa reflexão sobre a realidade assistida a partir deste ponto. Por outro lado,
procuramos evidenciar a existência ou não destas categorias de representação dos grupos
sociais na região do Estado a partir de procedimentos metodológicos, tais como o
levantamento de histórias de vida; reconstituição da memória social, autodefinição,
autodeterminação e legitimidade política enquanto grupo social organizado.
Segundo a instituição da Comissão de Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (CPNPCT, 2006), o Estado tem atuado
na perspectiva de propiciar a inclusão política e social dos povos e comunidades
tradicionais, como também estabelecer um pacto entre o poder público e estes grupos,
incluindo obrigações vis a vis, alicerçadas num modelo de sociabilidade sob total interesse
da sociedade civil e do Estado, numa melhor compreensão das razões históricas e
desenvolvimento dos povos da região amazônica, o que denota um comprometimento maior
do mesmo ao assumir a diversidade de culturas no trato com a realidade social brasileira.
Isto nos faz pensar que são frutos do desenvolvimento de categorias de análise
comprometidas em refletir sobre a realidade social dos grupos locais sob outro viés. Assim é
possível verificar noções que demarcam hoje as maneiras pelas quais são interpretados
estes grupos sociais. No ponto que marca a especificidade dos povos e das comunidades
tradicionais, aparecem no debate da CPNPCT (2006) hoje como “segmentos que se situam
num contexto em que a economia – com uma lógica específica de produção e com noções
singulares acerca da ‘necessidade’ - está à mercê das relações sociais, enquanto que na
sociedade envolvente, de tradição Ocidental e modo de produção capitalista, as relações
sociais é que estão subordinadas à economia”.
Do ponto de vista contemporâneo dos elementos para a interpretação de grupos
sociais rurais considerados tradicionais, Diegues (2001) observara que diante das
circunstâncias específicas de formação dos ethos, gostos e modos de vida dessas
populações, existem características que contribuem para a legitimidade destes grupos, onde
é possível de maneira geral perceber que estes grupos são envolvidos pela grande
dependência dos recursos naturais, pela obtenção de um profundo conhecimento dos ciclos
biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e uma
linguagem específica, com sotaques e inúmeras palavras de origem ameríndia, o que os
constitui legitimamente (e aos olhos do Estado) como populações tradicionais.
Neste sentido, segundo o autor o que pode ser configurado como tradicional, nessa
perspectiva, são as características reconhecidas sobre estes tipos de sociedades nãourbanas: Pela dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e recursos
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naturais renováveis com os quais se constrói um modo de vida; pelo conhecimento
aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete na elaboração de estratégias de
uso e de manejo dos recursos naturais. Esses conhecimentos são transferidos por oralidade
de geração em geração; pela moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda
que alguns membros individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e voltado
para a terra de seus antepassados; pela importância das atividades de subsistência, ainda
que a produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implicaria
uma relação com o mercado; pela reduzida acumulação do capital; pela importância dada à
unidade familiar, doméstica ou comunal e as relações de parentesco ou compadrio para
exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; pela importância da simbologia,
dos mitos e rituais associados à caça, pesca e atividades extrativistas; pela tecnologia
utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente.
Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo
produtor e sua família dominam todo o processo até o produto final; pelo fraco poder
político, que em geral reside nos grupos de poder dos centros urbanos; e pela autoidentificação ou identificação por outros de pertencer a um grupo distinto.
É perceptível que o debate atual se transfere para o campo político de legitimidade
destes grupos e pela autodeterminação, onde são somados com novos elementos que se
configuram a partir de sua reconstituição histórica e a partir dos processos de
territorialidade, inserindo-se na possibilidade de contribuir para uma melhor reflexão no
surgimento de alternativas que possam propiciar a partir das vozes que se perpetuam na
região, dos próprios grupos locais, o desencadeamento de interesses que atendam de
maneira diferenciada e igualitária estes grupos, na medida em que para isso ainda torna-se
importante pensar a região.
Segundo Little (2002), a imensa diversidade sociocultural do Brasil é acompanhada
de uma extraordinária diversidade fundiária. A constituição de territórios a partir dos
processos de territorialidade e da reconstituição histórica e política dos povos tradicionais –
quilombos, indígenas, extrativistas, e de outros grupos que vem se firmando ao longo da
historia de luta dos movimentos sociais organizados – sem-terra, seringueiros, castanheiros,
ganham relevância por sua historia de ocupação e pela produção, reprodução e
ressignificação do ambiente vivido.
No caso das comunidades situadas ao longo do trecho de estudo direto da rodovia,
podemos afirmar que existem alguns elementos bastante singulares que as diferenciaram.
Procurou-se perceber diretamente a existência de comunidades tradicionais e a
caracterização de comunidades a partir de assentamentos rurais, no intuito de pautar
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nossas análises da maneira mais clara possível e direcionada para os interesses políticos
destes grupos sociais quando o caso.
Assim, verificamos que, ao longo do trecho que compreende o limite de estudo da
área diretamente afetada pelo empreendimento de recuperação da rodovia, existem fatores
concretos que legitimaram a metodologia utilizada e que acabaram apontando para
informações sobre as comunidades existentes.
Assim, nossas análises foram pautadas em outros elementos que nos possibilitaram
apresentar outras formas de agrupamento humano nos locais de estudo. Vale ressaltar que
no decorrer da caracterização destes agrupamentos consideramos suas manifestações
coletivas como ethos que pode ser compreendido como modo de ser e o que marca suas
realizações e as manifestações culturais do coletivo, memória, identidade, como aspectos
que direcionassem nossa análise.
Foram a partir destes apontamentos e da construção do diálogo, assim como das
ferramentas teóricas, que nos propiciaram uma análise que delineou maneiras e ações
distintas de observamos as comunidades, a partir de seus modos de vida, e de seus
discursos, sobretudo de suas ações e representações que refletem a diversidade cultural
existente na região amazônica.
O mapeamento referente à caracterização das Comunidades Tradicionais e/ou Quilombolas
encontra-se no Volume 8: mapa 18.1.
Metodologia Caracterização das comunidades Indígenas

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) estabeleceu no Termo de Referência o
estudo socioambiental de 05 Terras Indígenas Lago do Barrigudo, Cunhã Sapucaia, Lago
Capanã, Ariramba e Apurinã do Igarapé Tauamirim, situadas nas proximidades da BR-319,
entretanto, por consideramos como área de influência indireta 150 Km a partir das margens
da BR, acrescentamos 07 terras indígenas a mais das que foram indicadas pela FUNAI para
estudo as quais são: Terra Indígena Torá/Manicoré (homologa), Terra Indígena Kamaywá povo Munduruku/Manicoré (em estudo), Terra Indígena Igarapé São João- povo
Apurinã/Tapauá

(regularizada),

Paumari/Mamori/Apurinã/Tapauá

(em

Terra

Indígena

estudo),

Terra

Mamori

Indígena

–

Tucumã

povo
–

povo

Apurinã/Humaitá (em estudo), Terra Indígena Itaparanã – povo Mura/Canutama (em estudo)
e Terra Indígena Lago Jauari – povo Mura/Manicoré (regularizada).
A metodologia utilizada foi pesquisa participante e participativa, com levantamentos
de dados primários, fundamentada na ecologia relacional, observação participante, técnica
da mediação da escuta sensível e análise de intervenção social de abordagem
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antropológica desenvolvida por meio de reuniões comunitárias dentro do processo coletivo
de consulta e de estudo nas 12 Terras Indígenas localizadas na área de influência direta e
indireta. Foram abordados temas sobre a pavimentação da BR-319 seus impactos
demonstrando como exemplos, outros casos como da BR 163, BR 174 e Xingu, e
questionados sobre os impactos diretos, indiretos, socioculturais, ambientais a curto, médio
e longo prazo e sobre o que fazer para mitigar, solucionar ou impedir seus efeitos.
Utilizamos

como

mediadores

e

observadores

do

processo

da

consulta,

coordenadores indígenas das organizações de base representantes da Organização dos
Povos Indígenas Torá, Tenharim, Apurinã, Mura e Pirahã (OPITTAMP) sediada no município
de Manicoré, Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus (OPIMP) município de
Tapauá, Organização Indígena Mura de Novo Aripuanã e Borba (OIMNB), sediada no
município de Borba e a Organização do Povo Indígena Parintintim do Alto Madeira,
(OPIPAM), sediada no município de Humaitá: indigenistas e lideranças tradicionais para
facilitar o ingresso e a inserção no campo e o diálogo intercultural entre consultores e
agentes consultados sempre acompanhados por lideranças das aldeias (caciques) e pelo
representante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
(COIAB) naquele momento, o Sr. Marcelo Gusmão.
Também foram efetuados procedimentos como fotografia área para avaliar as áreas
de influência e incidência de indígenas isolados e uso de registros etnográficos,
cartográficos e geográficos (recursos: fonológicos, fotográficos, videográficos, iconográficos)
para documentar e dar visibilidade as prerrogativas dos atores diretamente envolvidos no
processo de transformações.
Para verificar a existência de comunidades indígenas na área de influência direta e
indireta do empreendimento realizamos levantamento de dados secundários a partir de
relatórios prévios de impacto socioambiental, artigos jornalísticos, comunicações científicas,
monografias e estudos diversos sobre o tema, estudos comparativos (por ex: EIA RIMA - BR
163), dados coletados em internet sobre a dimensão social dos impactos junto com
avaliações sobre transformações econômicas induzidas por projetos de infra-estrutura
rodoviária, dados sócio-econômicos, geográficos e culturais que pudessem caracterizar
historicamente os povos indígenas e tradicionais afetados direta e indiretamente pelo
asfaltamento da BR-319, dados fundiários das populações indígenas e quadro dos índios
isolados em relação a sua circulação na área de abrangência de riscos e impactos; gráficos,
mapas georreferenciados.
Entrevistas foram realizadas com organizações e associações indígenas, assim
como com organizações não governamentais na cidade de Manaus, Manicoré e Humaitá.
No primeiro caso, esta consulta justifica-se pela presença de órgãos federais como
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Administração Regional da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), instituições estaduais
como a Federação Estadual dos Povos Indígenas (FEPI), organizações não governamentais
como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DA
AMAZÔNIA OCIDENTAL, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB).
A pesquisa enquanto consulta as instituições governamentais e as organizações
indígenas e indigenistas da Amazônia Brasileira, foi realizada aplicando técnicas
subsidiarias do método etnográfico, isto é, entrevistas semidirigidas utilizando um roteiro
prévio (vide ANEXO II deste volume), registros fonológicos e visuais que favoreceram o
entendimento dos contextos de enunciação das falas assim como as ênfases explanadas
nos depoimentos dos entrevistados.
A eleição das outras cidades deve-se explicitamente que o trecho adjudicado para o
presente estudo engloba os respectivos municípios, onde é de particular interesse
entrevistar organizações indígenas como OPITTAMP, OPIPAM, OIMNB, OPINP. Outras
informações secundárias também foram aproveitadas a partir dos programas de políticas
públicas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e pelos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas que atuam nos municípios.
O Plano Estratégico para Promoção do Desenvolvimento Sustentável e o Combate
ao Desmatamento e Grilagem de Terras na área de influencia da BR-319, realizado em
2005 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SDS,
definiu como área de influência direta os municípios de Careiro da Várzea, Careiro
Castanho, Manaquiri, Beruri, Borba, Manicoré, Humaitá e Tapauá e como área de influência
indireta os municípios de Autazes, Lábrea, Novo Aripuanã, Apuí e Canutama. Entretanto,
como o trecho estabelecido para o estudo do EIA/RIMA localiza-se no segmento entre o Km
250 ao Km 655,7 entre Borba e Humaitá considerar-se-á como área de influência direta as
terras indígenas compreendidas nos municípios de Manicoré, Humaitá, Borba e Tapauá e
indireta os municípios de Lábrea e Canutama, levando-se em consideração a orientação da
COIAB e do Fórum Permanente de Defesa da Amazônia Ocidental que definiu como área
de influência indireta, até 150 km a partir da estrada, áreas que se encontram em diferentes
situações, ou seja, terras indígenas homologadas pelo governo federal, demarcadas e em
estudo.
Os dados primários obtidos a partir do estudo in loco nas principais aldeias das terras
indígenas envolvidas objetivavam: a) caracterizar etnograficamente os grupos indígenas e
seu histórico de presença na região; b) verificar o posicionamento destes a respeito do
asfaltamento da BR-319, e c) e apontar medidas mitigadoras em relação aos possíveis
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impactos produzidos tanto ao ambiente como na organização social e cultural dos grupos
indígenas.
Utilizou-se um diagnóstico socioambiental com levantamentos sobre aspectos
populacionais, educacionais, saúde, transporte, formas de organização tradicional e atual,
costumes e tradições, economia (formas de subsistência – caça, pesca, extrativismo, roça
etc., situação jurídica da terra e territorialidades); levantamento dos impactos e das medidas
mitigadoras propostas pelos povos envolvidos.
As reuniões comunitárias dentro do processo coletivo de consulta e de estudo
socioambiental mostraram a relevância da metodologia participativa, que facilita os
processos intelectivos, concedendo perspectiva na tomada de decisões dos diferentes
atores sociais engajados no processo. Cabe citar os líderes políticos e religiosos; os agentes
indígenas de saúde; os professores indígenas; os velhos e os jovens, as mulheres; e a
comunidade como um todo que oficia como amoladora e filtro étnico de propostas e
encaminhamentos diferentes.
Outro viés participativo ocorreu com a integração dos “facilitadores” durante nosso
ingresso nas comunidades. Entendemos como facilitadores aqueles agentes sociais que
dada sua inserção étnica, engajamento político e idoneidade moral nos auxiliam durante
nosso processo de consulta, e favorecem como observadores, a transparência dos
procedimentos consultivos. Ainda mais, desenvolvem vários papeis sociais:
•

Integradores – facilitam o vínculo da equipe com as comunidades, no entendimento,
desde uma perspectiva antropológica, que a partir do vínculo criado em situações de
alteridade se produzem conhecimentos;

•

Tradutores – interpretam as categorias nativas a racionalidade implícita em
iniciativas provenientes de setores da sociedade não – indígena;

•

Assessores – já que aportam instrumentos conceituais e informações úteis às
comunidades para que essas possam discutir propostas e delinear projetos que
fortaleçam as mesmas, ao tempo que contrapõem os efeitos diretos e indiretos que
coloquem em risco a vida das comunidades, compreendendo como tal suas
cosmovisões, suas práticas culturais, sua cultura material e as estratégias grupais de
sobrevivência.
Neste sentido optamos por integrar à equipe durante o tempo das visitas um (1)

coordenador da COIAB e um (1) coordenador de uma organização indígena local. Em suma,
este tipo de intervenção facilita o ingresso e a inserção no campo dos consultores. Assim
mesmo, propicia uma proveitosa discussão sobre medidas mitigadoras e projetos que
poderiam estar-se implantando com ajuda do governo federal para reduzir os impactos.
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Desta forma também se criam mecanismos eficazes para fortalecer e valorizar as
comunidades afetadas pelo empreendimento rodoviário.
A metodologia participativa aplica-se a partir da reflexão e discussão comunitária
sobre as conseqüências possíveis acarretadas pelo projeto de asfaltamento da rodovia BR319. Em um primeiro momento os consultores explicam o projeto em pauta, indagando
sobre aspectos positivos e negativos da iniciativa federal, problematizando as influências
diretas e indiretas que estariam afetando as populações humanas e as diferentes espécies
animais e vegetais ali presentes dentro de uma ecologia relacional que afeta saberes,
conhecimentos e sociabilidades.
Outra técnica de pesquisa são os questionários dirigidos às famílias (vide ANEXO II
deste volume). Procura-se neste sentido caracterizar a população consultada. Estas
informações foram ampliadas e coletadas mediante entrevistas aplicadas aos líderes
comunitários (caciques, professores, agentes de saúde, etc.). Contudo, realizou-se
observação participante, evitando perguntas desnecessárias e objetivando aspectos
relevantes observados durante o tempo de convívio e estadia em cada aldeia.
O processo da consulta foi auxiliado em instâncias coletivas mediante uso de mapas
e material didático apropriado com uma pedagogia que favoreceu a explanação dos
conteúdos e a sistematização dos dados nos plenários. Os mapas oficiais foram revisados e
conferidos pela comunidade. Também se discutiu a situação fundiária das terras indígenas e
áreas adjacentes, ressaltando possibilidades de resguardo e diminuição de impactos a partir
de criação de unidades de conservação ou/e de demarcação ou ampliação de terras
indígenas.
Os consultores, além de registrar o processo de consulta mediante formulários,
realizaram anotações diversas em caderno de campo (estilo etnográfico), utilizarão recursos
visuais (fotográficos) e fonológicos (gravação digital) em situação de entrevistas individuais
e em reuniões coletivas com prévia autorização assinada pelo líder comunitário e com a
anuência da comunidade (termo de consentimento).
Este tipo de procedimento ademais de tornar rigorosa a produção dos dados,
facilitando sua sistematização dentro dos procedimentos próprios do fazer etnográfico,
possui um valor documental que garante as prerrogativas dos atores diretamente envolvidos
no processo de transformações, dito de outro modo o “ponto de vista nativo” baseado na
temporalidade do “estar aí” das comunidades indígenas.
Ressaltamos que os itens: b) caracterização do modo de vida dos grupos indígenas,
c) relação sócio-política, econômica e cultural do grupos indígenas com outros grupos
indígenas, d) relação sócio-política, econômica e cultural do grupos indígenas com a
sociedade envolvente e por fim e) levantamento das condições a saúde, solicitados pelo
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termo de referência da FUNAI estão dispostos no texto dos subitens que tratam da
caracterização dos povos e terras indígenas.
A análise dos fatores físico e bióticos das terras indígenas partiu dos dados
coletados pelas equipes flora, solos e hidrografia integrantes deste estudo.
O mapeamento referente à caracterização das Comunidades Indígenas encontra-se no
Volume 8: mapa 23.

Metodologia Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico

Dentro do escopo de um Estudo Prévio de Impactos Ambientais, foi realizada uma
pesquisa prospectiva, com o objetivo de principalmente, fornecer subsídios mais apurados
para subsidiar a previsão dos impactos sobre o patrimônio histórico decorrentes da obra.
Nenhuma intervenção em sub-superfície foi realizada. Os dados que aqui apresentamos
foram coletados segundo uma metodologia de levantamentos orais oportunísticos e vistorias
de superfície de caráter preliminar, ao longo da rodovia em que o empreendimento será
disposto (Figura 4).
O mapeamento detalhado referente ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico
encontra-se no Volume 8:mapa 24.
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Figura 4 - Levantamento de Pontos - Arqueologia
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Resultados
5.3.2 – Caracterização Populacional

- Quantitativo, distribuição e densidade Populacional

A população residente nas áreas de influência direta e indireta da rodovia BR-319
contava, em 2000, com um quantitativo de aproximadamente 2,025 milhões de pessoas
(IBGE, 2000). De acordo com dados da Contagem Populacional de 2007 (IBGE, 2007), a
população desta área estaria com 2.313.137 habitantes naquele ano. As taxas médias de
crescimento demográfico anual dessa área decresceram, nos períodos de 1991/2000 e
2000/2007, de 2,9% para 2,1%, respectivamente, o que se deve a reduções nos níveis de
fecundidade e nos saldos migratórios, fato que se vinha verificando em períodos anteriores
na área como um todo. A densidade populacional aumentou 16,9% no período de 2000 a
2007, passando de 169,1 para 197,7 habitantes/km2 (Tabela 1).
Dentre esses municípios, as capitais estaduais, Manaus e Porto Velho, contam, de
longe, com o maior contingente demográfico, atingindo 1,6 milhões e 369 mil pessoas,
respectivamente, em 2007. A população de Manaus é 136 vezes maior que a de Canutama,
que é o município com o menor volume populacional do grupo. No mesmo ano, além das
duas capitais, apenas quatro municípios superam os 30 mil habitantes (Manicoré, Humaitá,
Lábrea, Careiro, Borba e Iranduba), enquanto outros quatro apresentam população com
menos de 20 mil pessoas (Tapauá, Manaquiri, Beruri e Canutama).
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Tabela 1 - População residente dos municípios da área de influência da BR-319 – 1991/2007

Municípios

Volume Populacional

Taxa de crescimento anual

Densidade Populacional

1991

2000

2007

1991/2000

2000/2007

1991

2000

2007

Autazes

17.107

24.345

29.907

4,00

2,98

2,2

3,2

3,9

Beruri

7.436

11.038

13.809

4,49

3,25

0,4

0,6

0,8

Borba

17.217

28.619

31.098

5,81

1,19

0,4

0,6

0,7

Canutama

12.152

10.737

11.463

-1,37

0,94

0,4

0,5

0,4

Careiro

31.816

27.554

31.070

-1,59

1,73

5,2

5,7

5,1

Careiro da Várzea

18.161

17.267

23.023

-0,56

4,20

6,9

6,2

8,8

Humaitá

38.792

32.796

38.559

-1,85

2,34

1,2

1,0

1,2

Iranduba

18.876

32.303

32.869

6,15

0,25

8,5

13,9

14,8

Lábrea

33.052

28.956

36.909

-1,46

3,53

0,5

0,4

0,5

Manaquiri

10.718

12.711

19.164

1,91

6,04

2,7

3,2

4,8

Manaus

1.011.501

1.405.835

1.646.602

3,73

2,28

88,3

122,5

144,4

Manicoré

37.857

38.038

44.327

0,05

2,21

0,8

0,8

0,9

Novo Aripuanã

11.634

17.119

18.196

4,39

0,88

0,3

0,4

0,4

Porto Velho

287.534

334.652

369.345

1,70

1,42

5,4

9,8

10,8

Tapauá

25.386

20.595

19.453

-2,30

-0,81

0,3

0,3

0,2

Total

1.567.605

2.025.446

2.347.598

2,89

2,13

123,5

169,1

197,7

Est. do Amazonas

2.103.243

2.812.557

3.221.939

3,28

1,52

1,3

1,8

2,1

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1991 e 2000 e Contagem da População de 2007.
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Nos períodos 1991-2000 e 2000-2007, as taxas de crescimento populacional desses
municípios, tomados separadamente, apresentaram variações importantes. Entre 1991 e
2000, seis dos 15 municípios apresentou crescimento negativo, o que significa que a
população diminuiu em termos absolutos entre o início e o final do período. Entre esses
municípios a perda populacional variou entre 10 e 20%, com exceção de Careiro da Várzea
(5%

negativos

no

período).

Humaitá

foi

aquele

que

mais

perdeu

habitantes,

aproximadamente seis mil pessoas, e Tapauá o que apresentou a maior perda relativa. Por
outro lado, quatro municípios (Iranduba, Borba, Beruri e Autazes) apresentaram taxas de
crescimento demográfico acima de 4% ao ano, mais elevadas que a média estadual (3,3%
ao ano). Entre eles, Iranduba foi o que mais cresceu, com taxa de 6,2% ao ano e ganho
populacional superior a 13 mil pessoas.
Em anos mais recentes (de 2000 a 2007), observam-se mudanças significativas em
relação ao período anterior. Os municípios com redução demográfica entre 1991 e 2000
tiveram sua população aumentada no período, alguns inclusive ganhando mais habitantes
entre 2000/2007 do que haviam perdido em 1991/2000, como foram os casos de Careiro da
Várzea e Lábrea. A exceção à retomada foi dada por Tapauá, que apenas reduziu o ritmo
de perda populacional (de -2,3% ao ano para -0,8% ao ano), não logrando, pois, reverter a
situação de decréscimo populacional2.
Em 2000, nove dos municípios da área têm população predominantemente rural,
com percentuais variando de 54% (Tapauá) a 95% (Careiro da Várzea). Verifica-se, todavia,
para o conjunto dos municípios, uma população urbana de 88,5%, o que se explica pelo
forte peso de Manaus nesse estrato populacional.

2

As variações demográficas intercensitárias devem ser observadas com cautela nos municípios amazonenses.
Diversos desses municípios, entre os quais se incluem alguns dos aqui estudados, apresentam evoluções
populacionais irregulares, não-explicáveis demograficamente, como crescimento ou decréscimo acima do
esperado e inflexões na tendência. Estimativas do próprio IBGE para o DATASUS (DATASUS, 2008) diferem
sensivelmente dos resultados da contagem populacional para a maioria dos municípios da área estudada. Tal
situação faz levantar dúvidas sobre a cobertura dos censos e da contagem demográfica no estado, embora não
haja ainda estudos específicos que possam contribuir para o esclarecimento dessas dúvidas.
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Tabela 2 - Percentual da população residente segundo situação de domicilio dos municípios em 2000/2007

Percentual da População
Municípios

Urbana

Rural

2000

2007

2000

2007

Manaus

99,36

99,41

0,64

0,59

Iranduba

30,77

36,59

69,23

63,41

Careiro

21,33

22,18

78,67

77,82

Autazes

41,69

42,24

58,31

57,76

Careiro da Várzea

4,39

3,46

95,61

96,54

Manaquiri

38,18

27,16

61,82

72,84

Borba

39,30

45,28

60,70

54,72

Beruri

44,93

56,52

55,07

43,48

Manicoré

40,33

44,27

59,67

55,73

Tapauá

45,71

51,47

54,29

48,53

Humaitá

72,72

72,82

27,28

27,18

Canutama

50,66

50,74

49,34

49,26

Lábrea

66,39

59,45

33,61

40,55

Novo Aripuanã

61,15

59,38

38,85

40,62

Porto Velho

81,79

82,37

18,21

17,63

88,45

88,86

11,55

11,14

Total

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 2000 e Contagem Populacional de 2007.

Para o total dos municípios da área em estudo, excluindo-se Manaus e Porto Velho,
a população urbana cresceu, entre 2000 e 2007, a uma taxa levemente superior à rural
(15,8% e 13,8%), respectivamente, indicando que não houve variação significativa na taxa
de urbanização do conjunto desses municípios. Individualmente, no entanto, alguns
municípios apresentaram perdas rurais relativamente importantes, Iranduba, Borba, Beruri e
Tapauá, e outros tiveram sua população rural aumentada, como Manaquiri, Lábrea e Careiro
da Várzea. Dentre eles, Manaquiri teve quase dobrada sua população rural entre 2000 e
2007, passando de 7858 pessoas para 13959. Careiro da Várzea chama a atenção por ser o
município com menor grau de urbanização, inferior a 5% da sua população total.
No conjunto dos municípios da área de influência, excetuando-se Manaus e Porto
Velho, pouco mais da metade da população (52%) habita na zona rural. Ressalte-se que as
maiores proporções de população rural vão-se encontrar nos municípios próximos a
Manaus, indicando isso, provavelmente, a relevância das atividades de produção agrícola
destinadas a abastecer o mercado dessa capital.
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Quanto à distribuição por sexo da população dos municípios da área de influencia
em 2000, mostra-se relativamente equilibrada para o conjunto dos municípios, com
percentuais de 49,4% de homens e 50,6% de mulheres (Tabela 3). Isto se deve, em parte, à
superioridade numérica feminina em Manaus e Porto Velho, já que em todos os demais
municípios os homens constituem maioria. Essa participação diferencial dos sexos na
população de municípios populosos e com pouca população deve ter relação com uma
migração majoritária de mulheres do segundo grupo desses municípios para o outro
(Manaus e Porto Velho) 3
Tabela 3 - População residente, por sexo, dos municípios da área de influência - 2000/2007

Municípios

Total

Homens

Mulheres

2000

2007

2000

2007

2000

2007

Manaus

1.405.835

1 646 602

685.444

783 817

720.391

824 331

Iranduba

32.303

32 869

16.726

17 017

15.577

15 719

Careiro

27.554

31 070

14.311

16 548

13.243

13 952

Autazes

24.345

29 907

12.901

15 273

11.444

13 417

Careiro da Várzea

17.267

23 023

9.186

11 605

8.081

10 285

Manaquiri

12.711

19 164

6.710

9 975

6.001

8 782

Borba

28.619

31 098

14.877

16 297

13.742

14 691

Beruri

11.038

13 809

5.831

7 009

5.207

6 355

Manicoré

38.038

44 327

19.938

23 549

18.100

20 640

Tapauá

20.595

19 453

10.502

9 785

10.093

8 944

Humaitá

32.796

38 559

17.133

20 101

15.663

18 289

Canutama

10.737

11 463

5.625

6 031

5.112

5 322

Lábrea

28.956

36 909

15.108

19 327

13.848

17 475

Novo Aripuanã

17.119

18.196

8.953

9.983

8.166

8.052

Porto Velho

334.652

369 345

166.737

182 094

167.915

184 172

2.025.446

2 347 598

1.001.029

1 138 428

1.024.417

1 162 374

Total

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 2000 e Contagem Populacional de 2007.

Tomando-se como indicador de distribuição da população por sexo a Razão de
Sexo4 (Tabela 3) pode-se notar mais claramente o peso quantitativo de homens e mulheres
nos municípios situados na área de influência da BR-319. Assim, como verificado, com
exceção de Manaus e Porto Velho, a população dos demais municípios é majoritariamente

3

O caso da superioridade feminina entre os migrantes de Manaus foi discutido por Rabelo (2006).
O indicador utilizado para analisar a distribuição por sexo é a razão de sexo, que é calculada dividindo-se o
total de homens pelo total de mulheres de uma dada população e multiplicando-se o resultado por 100. Uma
razão de sexo maior que 100 significa que há um maior número de homens e a razão menor de 100 significa que
há um número maior de mulheres.
4
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masculina. Em 2000, Careiro da Várzea e Tapauá apresentam a maior e a menor razão de
sexo (respectivamente 113,7 e 104,1 homens para cada 100 mulheres). Já em 2007 são
Careiro (118,6 homens/100 mulheres) e Iranduba (108,3 homens/100 mulheres) que têm as
maiores razões de sexo entre os municípios em estudo.
Como se pode verificar na tabela seguinte (Tabela 4), é patente a maioria masculina
nas áreas rurais dos municípios, embora isto se verifique também, em menor escala, para a
população urbana. Essa maioria também ocorre nas áreas rurais de Manaus e Porto Velho,
mas é a significativa a superioridade feminina em suas áreas urbanas o que irá determinar o
peso maior das mulheres nesses dois municípios com população rural reduzida
(praticamente inexpressiva, no caso de Manaus).
O peso feminino na população desses municípios segue um padrão bastante
conhecido em estudos populacionais, especialmente sobre a migração por sexo de
pequenas distâncias, como entre áreas rurais e sedes municipais ou entre municípios
próximos. Estudos clássicos do processo migratório (Ravenstein, 1980; Lee, 1980) já
apontavam para a tendência de migração das mulheres entre localidades com distâncias
curtas entre si, como é o caso aqui considerado, ao passo que os homens tenderiam a
migrar para locais mais distantes, percorrendo distâncias estaduais, regionais, ou mesmo
internacionais (Rebelo, 2006; Brasil e Teixeira, 2006).
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Tabela 4 - Razão de sexo segundo situação de domicílio dos municípios de influência – 2000/2007

Razão
Municípios

Total

Urbana

Rural

2000

2007

2000

2007

2000

2007

Manaus

95,15

95,09

94,99

94,92

122,75

127,58

Iranduba

107,38

108,26

104,78

100,22

108,55

113,19

Careiro

108,06

118,61

103,57

103,85

109,32

123,28

Autazes

112,73

113,83

99,76

100,97

123,09

124,90

Careiro da Várzea

113,67

112,83

104,90

96,54

114,09

113,45

Manaquiri

111,81

113,58

113,99

106,35

110,49

116,39

Borba

108,26

110,93

102,45

102,51

112,20

118,47

Beruri

111,98

110,29

106,62

106,73

116,57

115,02

Manicoré

110,15

114,09

102,17

100,70

115,91

126,12

Tapauá

104,05

109,40

104,85

105,28

103,39

114,31

Humaitá

109,39

109,91

103,55

105,41

126,72

123,07

Canutama

110,04

113,32

104,24

103,26

116,33

124,92

Lábrea

109,10

110,60

105,42

103,48

116,78

122,03

Novo Aripuanã

109,64

123,98

108,66

109,10

111,19

150,33

Porto Velho

99,30

98,87

96,90

96,07

110,83

113,41

97,72

97,94

95,87

95,66

113,14

118,37

Total

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 2000 e Contagem Populacional de 2007.

A população dos municípios da área de influência em 2000, distribuída segundo
grupos de idade, mostra-se relativamente jovem, com aproximadamente um terço dos
residentes apresentando menos de 15 anos de idade e quase 5% com 65 ou mais anos de
idade, no período 2000 a 2007 (Tabela 5). Houve no período uma redução na participação
dos jovens em relação à população total no conjunto dos municípios, ao mesmo tempo em
que se observou um pequeno aumento na população de idosos.
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Tabela 5 - Proporção da população residente dos municípios da área de influência segundo grupos de idade –
2000/2007

2000

Municípios

2007

Total

0 a 14

15 a 64

65+

Total

0 a 14

15 a 64

65+

Manaus

100,00

33,36

63,53

3,11

100,00

30,20

66,27

3,53

Iranduba

100,00

39,63

57,04

3,32

100,00

38,50

56,79

4,72

Careiro

100,00

39,43

56,49

4,08

100,00

32,18

63,29

4,53

Autazes

100,00

44,33

51,44

4,23

100,00

41,63

53,64

4,73

Careiro da Várzea

100,00

38,23

57,26

4,51

100,00

34,79

60,37

4,84

Manaquiri

100,00

40,61

54,23

5,16

100,00

39,53

55,93

4,53

Borba

100,00

47,29

48,79

3,92

100,00

43,17

52,09

4,74

Beruri

100,00

47,81

48,46

3,73

100,00

44,24

52,05

3,70

Manicoré

100,00

44,09

52,02

3,89

100,00

39,08

56,67

4,25

Tapauá

100,00

52,38

45,99

1,63

100,00

42,84

53,90

3,26

Humaitá

100,00

43,21

52,98

3,81

100,00

39,78

56,13

4,10

Canutama

100,00

43,01

54,54

2,45

100,00

38,09

58,26

3,65

Lábrea

100,00

44,29

52,21

3,50

100,00

41,13

55,16

3,71

Novo Aripuanã

100,00

45,88

50,25

3,87

100,00

37,23

58,32

4,45

Porto Velho

100,00

34,60

62,62

2,78

100,00

28,88

67,80

3,31

100,00

35,00

61,86

3,14

100,00

31,30

65,10

3,61

Total

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 2000 e Contagem Populacional de 2007.

A queda do número de crianças e jovens na população resulta da redução dos níveis
de fecundidade, sem que haja ainda uma compensação expressiva no volume de idosos,
fenômeno observado também em relação ao estado, à região e ao país. Na tabela seguinte,
em que a população é repartida segundo grandes grupos etários, pode-se observar que já
começa a ocorrer uma redução na participação dos jovens na razão de dependência5 em
torno de 15%, com um correspondente aumento de 8,8% na participação dos idosos entre
2000 e 2007 (Tabela 6).

5

Razão de Dependência (total) é, para a população residente em espaço geográfico, a razão entre o grupo

etário da população considerado como economicamente dependente (os menores de 15 anos de idade e os de
65 anos e mais de idade) e o grupo etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos de idade), na população
residente. Quando se tomam como numerador os menores de 15 anos ou os de 65 anos e mais de idade, o
indicador passa a denominar-se, respectivamente, Razão de Dependência Jovem ou Razão de Dependência de
Idosos, respectivamente.
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Tabela 6 - Razão de dependência total, de jovens e de idosos dos municípios de influência– 2000

Municípios

2000
Total

Jovem

2007
De Idosos

Total

Jovem

De Idosos

Manaus

57,40

52,50

4,89

50,90

45,56

5,33

Iranduba

75,31

69,48

5,83

76,09

67,79

8,30

Careiro

77,04

69,81

7,23

58,00

50,84

7,16

Autazes

94,40

86,18

8,22

86,43

77,61

8,83

Careiro da Várzea

74,65

66,77

7,88

65,65

57,63

8,02

Manaquiri

84,41

74,89

9,52

78,78

70,68

8,10

Borba

104,97

96,94

8,03

91,99

82,88

9,10

Beruri

106,35

98,65

7,70

92,12

85,00

7,12

Manicoré

92,22

84,76

7,47

76,47

68,97

7,50

Tapauá

117,44

113,90

3,54

85,52

79,47

6,04

Humaitá

88,75

81,57

7,19

78,17

70,87

7,30

Canutama

83,34

78,85

4,48

71,65

65,39

6,26

Lábrea

91,53

84,82

6,70

81,30

74,56

6,73

Novo Aripuanã

99,01

91,30

7,71

71,47

63,83

7,63

Porto Velho

59,71

55,26

4,45

47,48

42,60

4,88

61,91

56,82

5,09

53,62

48,08

5,54

Total

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 2000 e Contagem Populacional de 2007.
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– Infra-Estrutura existente e Demandas saúde, educação, transporte, etc.

a) Dos Municípios
Em primeiro lugar apresentaremos as principais características socioeconômicas,
físicas e geográficas dos quinze municípios localizados na área de influência da BR-319. Os
municípios são Autazes, Tapauá, Canutama, Humaitá, Iranduba, Lábrea, Manicoré, Manaus,
Novo Aripuanã, Careiro, Careiro da Várzea, Beruri, Borba e Manaquiri no estado do
Amazonas e Porto Velho, capital do estado de Rondônia (Vide Volume 8: mapa 1). Em
seguida apresentaremos aspectos particulares dos municípios relacionados à saúde,
educação, transporte, energia elétrica, comunicação, abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto, coleta e disposição de lixo.
Município de Autazes-AM
O município de Autazes localizado no Estado do Amazonas possui uma extensão
territorial de 1.570.947 km², representando 40,77% da Região Norte e 18,45% de todo o
território brasileiro. Via terrestre a distância é de apenas 96 km. No ano de 1955, através da
Lei Estadual nº96, o antigo distrito de Ambrósio Ayres, com território desmembrado dos
municípios de Itacoatiara e Borba, passa a constituir o município autônomo de Autazes. Em
03 de março de 1956, o município de Autazes é instalado definitivamente.
Autazes está situado na região do Rio Negro-Solimões, distante da Capital do Estado
cerca de 110 km em linha reta e 218km via fluvial. Limita-se com os municípios de
Itacoatiara, Borba, Nova Olinda do Norte, Careiro da Várzea e Careiro. A População Total
de Autazes era de 24.345 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE
(2000).
O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,713 segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Sua produção agropecuária baseia-se na criação
de gado, e é conhecida como a cidade do leite e do queijo. Tem grande produção de queijo
coalho, queijo manteiga e leite. Bem como o cultivo da mandioca (farinha), do cupuaçu e do
milho. A pecuária é a atividade econômica de maior importância, tanto na ocupação de mãode-obra quanto na geração de renda do Município.

33

Município de Beruri-AM
O município de Beruri localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma extensão
territorial de 17.251 km2 representando 1.0983 % do Estado, 0.4477 % da Região e 0.203 %
de todo o território brasileiro. No ano de 1938, o povoado de Beruri é considerado zona
distrital do município de Manacapuru. Em 1961, Beruri passa a constituir município
autônomo. Através da Lei nº.1.012, de 1970, volta a ser distrito de Manacapuru. A emenda
Constitucional nº. 12, de 1981, dá ao então distrito de Beruri, a qualidade de Município
autônomo. Limita-se com os municípios amazonenses de Manacapuru (ao norte), Manaquiri
(a nordeste), Borba (a leste), Manicoré (a sudeste), Tapauá (a sudoeste), Anori e Anamã (a
noroeste).

10

A sede do município localiza-se à margem direita do rio Purus, possuindo uma
4
altitude média de 65 m acima do nível do mar e estando distante de Manaus 172 km em
linha reta e 1.628 km por via fluvial. Está inserido na microrregião geográfica do rio Purus e
na mesorregião centro-amazonense. Segundo o censo IBGE em 2000, possui uma
população estimada em 11.038 pessoas das quais 6.079 habitantes da região rural do local
e 4.959 habitantes na área urbana, correspondendo a 55.07% da população rural e 44.93%
da população urbana.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.575 segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Suas atividades caracterizam-se no setor primário
pela hortifruticultura como atividade pouco desenvolvida, voltada somente para o consumo
doméstico, as atividades de estaleiro, serraria, fábrica de móveis de madeira, olaria, fábrica
de gelo e comércio através do setor varejista, desde gêneros alimentícios até material de
construção, incluindo medicamentos, tecidos, calçados, roupas, confecções, estivas em
geral.

Município de Borba-AM

O município de Borba localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma extensão
territorial de 44.251 km2, representando 2.8172 % do Estado, 1.1484 % da Região e 0.5208
% de todo o território brasileiro. A Lei Estadual nº 14, de 1891 cria o termo judiciário, seguido
pela Lei nº 65 de 1894 que o eleva a Comarca. A sede do município é elevada à categoria
de cidade através do Decreto - Lei nº 68, de 1928. Somente em 1955, com a Lei Estadual nº
96, o município de Borba assume a forma atual. Está inserida na microrregião geográfica do
rio Madeira e na mesorregião sul amazonense. Limita-se com os municípios amazonenses:
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Maués e Nova Olinda do Norte, a leste; Novo Aripuanã, Manicoré e Beruri, a oeste;
Manaquiri, Careiro e Autazes, ao norte; e Apuí, ao sul.
A sede do município possui uma altitude média de 30 m acima do nível do mar,
estando distante de Manaus 150 km em linha reta e 215 km por via fluvial. A População
Total do Município era de 28.619 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do
IBGE (2000), o que corresponde a 60.70% de habitantes rurais e 39.30% da população
residente em âmbito urbano. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.599
segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).
Suas atividades na agricultura caracterizam-se pelo cultivo de mandioca, arroz,
feijão, juta, milho, abacate, banana, laranja e tangerina. A pecuária é para o abastecimento
local e o excedente para municípios vizinhos, através de bovinos, suínos, ovinos e caprinos.
Atividade relativamente expressiva para o corte e exportação para municípios do estado e
intercâmbio com Mato Grosso.
Na pesca: com alguma produtividade para exportação regional. No extrativismo
vegetal: borracha, gomas, madeira, castanha-do-pará, óleo de copaíba, seringa (látex), paurosa (essências). A exploração de madeira para a indústria da construção e mobiliária é uma
atividade bastante desenvolvida, constituí-se na principal fonte de renda do município. Para
além, verificam-se Indústrias de alimentos, de mobiliário, de borracha (látex), de química, de
materiais de transporte e de produtos minerais não metálicos, e um Comércio: varejista,
atacadista, prestação de serviços.
Município de Canutama-AM

O município de Canutama localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 29.820 km2, representando 1.8984 % do Estado, 0.7739 % da Região
e 0.351 % de todo o território brasileiro. No ano de 1879, a Lei Provincial nº 436, transforma
o povoado em freguesia, sob a invocação de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1891, o
povoado é elevado à categoria de vila, com o nome de Nossa Senhora de Nazaré de Bela
Vista. Em 1896, seu território é desmembrado do município de Lábrea e é criado o atual
município de Canutama. Está inserido na microrregião geográfica do rio Purus e na
mesorregião sul-amazonense. Limita-se com os municípios amazonenses de Humaitá (a
leste), Lábrea (a oeste) e Tapauá (ao norte); e com o Estado de Rondônia (ao sul).
A sede do município possui uma altitude média de 30 m acima do nível do mar,
estando distante de Manaus 620 km em linha reta. A População Total do Município era de
10.737 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000). O que
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corresponde a um número estimado de 49.34% da população rural e de 50.66% da
população urbana.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.546, segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Suas atividades econômicas caracterizam-se na
agricultura pela predominância da cultura de mandioca, seguindo-se abacaxi, arroz, canade-açúcar, feijão, fumo e milho. Entre as culturas permanentes destacam-se o abacate,
banana, laranja e limão. A pecuária é representada principalmente por bovinos e suínos,
com produção de carne e leite destinada ao consumo local. A pesca é praticada para o
consumo local. A avicultura: representada pela criação de galinhas com produção de carnes
e ovos voltada ao consumo local. No extrativismo vegetal destaca-se com a exploração de
madeira e borracha, em primeiro lugar, seguido da produção de castanha e gomas não
elásticas. As Indústrias madeireiras e de produtos alimentares também se sobressaem na
região bem como o comércio varejista, a partir de serviços como hotelaria e supermercados.

Município de Careiro – AM

O município do Careiro localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 6.092 km2, representando 0.3878 % do Estado, 0.1581 % da Região e
0.0717 % de todo o território brasileiro. Em 1955, é desmembrado do município de Manaus
o seu território e o Careiro passa a ser município autônomo. No mesmo ato, a vila do
Careiro, sede do município, é elevada à categoria de cidade. E finalmente no ano de 1977, é
transferida a sede do município para uma área de terra firme, no km 102 da BR-319.
Está inserido na microrregião geográfica Rio Negro/Solimões e na mesorregião
centro amazonense, limitando-se com os municípios amazonenses de Careiro da Várzea e
Iranduba, ao norte; Borba, ao sul; Autazes, a leste; e Manaquiri, a oeste.
Sua sede possui 30m de altitude acima do nível do mar, estando distante de Manaus
102 km por via terrestre, após 12 km por via fluvial. A população total do município era de
27.554 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000). Corresponde a
um número estimado de 78.67% da população rural e de 21.33% da população urbana. Seu
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.63 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD (2000).
As atividades econômicas caracterizam-se na agricultura, destacando-se as culturas
de mandioca, abacaxi, arroz, batata-doce, cana-de-açúcar, cará feijão, juta, cacau, malva,
milho e hortaliças. Dentre as culturas permanentes destacam-se o abacate, banana, cacau,
coco, laranja, limão, tangerina, pupunha, cupuaçu, guaraná. Na pecuária: contribui bastante
para o município na formação deste setor.
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Destaca-se a criação de bovinos e suínos, cuja produção de carne, leite, manteiga e
queijo, destinam-se ao consumo local e comercialização fora do município. Na avicultura é o
maior plantel do interior do estado, o extrativismo vegetal é caracterizado pela exploração de
borracha, castanha-do-pará e gomas não elásticas. Possui pequena participação na
formação do setor, verifica-se também a atividade de serrarias, olarias, padarias e
marcenaria, bem como o comércio atacadista e varejista e os serviços de restaurantes,
boates, borracharia, oficinas para veículos, protético, advogado, serviços de alto-falantes e
postos de vendas de passagens rodoviárias.
Município de Careiro da Várzea-AM

O município do Careiro da Várzea localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo
uma extensão territorial de 2.631 km2, representando 0.1675 % do Estado, 0.0683 % da
Região e 0.031 % de todo o território brasileiro. Em 1955, é desmembrado do município de
Manaus o seu território e o Careiro passa a ser município autônomo. No mesmo ato, a vila
do careiro, sede do município, é elevada à categoria de cidade. Através da Lei nº1828 de
30.12.1987, o município, sede da antiga Vila do Careiro, é criado sob a denominação de
careiro da Várzea. Está inserido na microrregião geográfica do Alto Amazonas e na
mesorregião centro amazonense. Limita-se ao norte com a capital Manaus; ao sul com os
municípios de Autazes e Careiro; a leste, com Itacoatiara; e a oeste, com Iranduba.
A sede municipal do Careiro da Várzea está localizada no Paraná do Careiro,
possuindo 25 m de altitude acima do nível do mar e estando 22 km distante de Manaus por
via fluvial. A população total do município era de 17.267 de habitantes, de acordo com o
Censo Demográfico do IBGE (2000). O que corresponde a um número estimado de 95.33%
da população rural e de 4.67% da população urbana. Seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é de 0.658 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).
Município de Humaitá-AM

O município de Humaitá localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 33.072 km2, representando 2.1055 % do Estado, 0.8583 % da Região
e 0.3893 % de todo o território brasileiro. Através do Decreto nº 31, de 1890, desmembra-se
o território do município de Manicoré e é criado o município de Humaitá. Um ano depois é
criada a Comarca de Humaitá. Em 1894, a Lei nº 90, eleva a sede do município à condição
de cidade. Está inserido na microrregião geográfica do rio Madeira e na mesorregião
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geográfica do sul do Amazonas. Limita-se ao norte e a leste com o município de Manicoré; a
oeste com Canutama; a nordeste com Tapauá; e ao sul com o Estado de Rondônia.
Sua sede está localizada à margem esquerda do rio Madeira, a 90m de altitude
acima do nível do mar, estando distante de Manaus-AM, 675 km em linha reta e 959 km por
via fluvial; de Porto Velho-RO 212 km por via terrestre. Sua sede encontra-se no
entroncamento, formado pelas rodovias BR-319 (Porto Velho – Manaus) e BR 230
(Transamazônica). A população total do município era de 32.796 de habitantes, de acordo
com o Censo Demográfico do IBGE (2000), O que corresponde a um número estimado de
26.85% da população rural e de 76.15% da população urbana. Seu Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.678 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD (2000).
Suas atividades econômicas são baseadas nas culturas temporárias destacando-se
o arroz, o feijão, o milho, a soja, a mandioca e projetos de implantação da cultura do
guaraná. A pecuária é bastante desenvolvida, representada por bovinos e suínos, com
produção de carne e leite para o consumo e comercialização. A avicultura com a criação
doméstica é parcialmente voltada para o consumo familiar.
No extrativismo vegetal destaca-se a exploração da castanha, borracha, goma não
elástica e madeiras, além de óleo de copaíba. Ainda verificamos a pesca como tipo de
exploração tradicional de subsistência na região.
A exploração de minérios tem maior destaque no ouro que é procurado e explorado
ou extraído do leito do rio Madeira, tornando-se a atividade principal de milhares de pessoas
no período de baixa das águas. Os garimpeiros habitam provisoriamente às praias em
moradas de lona ou nas próprias balsas montadas pra a extração. Para isso, os mesmos
utilizam equipamentos manuais ou motorizados. Essa produção é vendida nas agências
compradoras instaladas nas sedes de Humaitá e Porto Velho/RO.
Outros setores que se destacam são as serrarias, padarias, fábricas de estruturas
metálicas, fábrica de gelo e olarias, bem como o comércio varejista e atacadista, com a
existência de serviços como supermercados, hotéis, pensões, agências bancárias e
mercado municipal.
Município de Iranduba-AM

O município de Iranduba localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 2.215 km² representando 0.141 % do Estado, 0.0575 % da Região e
0.0261 % de todo o território brasileiro. Iranduba em 10.12.1981, pela Emenda
Constitucional n°. 12 foi desmembrado de Manaus e a crescido de território adjacente até
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então pertencente a Manacapuru, passou a constituir município autônomo. Limita-se com os
municípios de Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão e Careiro.
A sede do município localiza-se na mesorregião do entorno de Manaus, dista da
Capital do Estado 25 km em linha reta. Segundo o censo do IBGE possuía uma população
estimada em 32.303 habitantes, com 9.940 habitantes na zona urbana e 22.363 na zona
rural em 2000.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.694 segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Sua produção agropecuária é baseada no cultivo
de milho, arroz, mandioca, maracujá, repolho, pepino, couve, alface, tomate. A exploração
florestal se destaca com a extração de madeira. A pecuária é representada principalmente
por bovinos das raças Nelore, Girolândia e Mista, com produção de carne e de leite
destinada ao consumo local. A pesca é abundante no período de maio a novembro, onde o
excedente é comercializado em feiras e mercados.

Município de Lábrea – AM

O município de Lábrea localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 68.229 km² representando 4.3437 % do Estado, 1.7707 % da Região
e 0.8031 % de todo o território brasileiro. O “Dicionário Geográfico do Brasil", de Moreira
Pinto, consigna em 1852, o conhecimento do Rio Purus por alguns coletores de drogas. Em
meados do séc. XIX ocorre à visita de João Cunha Correa, vulgo João Cametá, à região do
rio Purus. Em 10.05.1852 parte de Manaus, a expedição de Tenreiro Aranha, com o objetivo
de encontrar ligação através das campinas, entre os rios Purus e Madeira. Em 1854, Frei
Pedro Coriana, funda no rio Purus uma missão de índios, sob o nome de São Luís Gonzaga.
Em 1861, também com o objetivo de encontrar comunicação entre os rios Purus e
Madeira, é organizada outra expedição, chefiada por Manuel Urbano da Encarnação. Em
1869, chega à região a primeira leva de cearenses liderada por João Gabriel de Carvalho e
Melo. Em dezembro de 1871 chega à maior leva de maranhenses, sob o comando do Cel.
Antônio Rodrigues Pereira Labre, instalando-se às margens do rio Purus, na terra firme de
Amaciari, que passa a denominar-se elevação de Lábrea à sede de freguesia, sob a
invocação de Nossa Senhora de Nazaré de Ituxi. Em 1874 é criado o distrito de paz de
Lábrea.
Em 14.05.1881, pela Lei Provincial nº. 523, a freguesia é elevada à categoria de vila.
Em 22.05.1883, é criada a comarca do rio Purus, com sede em Lábrea. Em 22.10.1890,
pelo Decreto Estadual nº. 67, é desmembrado de Lábrea o território que formou o município
de Boca do Acre. Em 1896, Lábrea sofre outro desmembramento territorial, desta vez para
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construir o município de Canutama. Em 11.09.1894, pela Lei Estadual nº. 97, Lábrea é
elevada à categoria de cidade.
A sede do município localiza-se situado na mesorregião do Purus, dista da Capital do
Estado 610 km em linha reta, e 1.672 km por via fluvial. Segundo o censo do IBGE em 2000
possuía uma população estimada em 28.956 habitantes, com 66.57% habitantes na zona
urbana e 33.43% na zona rural.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.598 segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). A cidade tem as atividades de exploração de
borracha, castanha, madeira e óleo de copaíba como principais fontes econômicas. Em
segundo plano aparece o setor de comércio e serviços, representado por escritórios
variados, agências bancárias e estabelecimentos atacadistas e varejistas.
Município de Manaquiri-AM

O município de Manaquiri localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 3.976 km2, representando 0.2531% do Estado, 0.1032% da Região e
0.0468% de todo o território brasileiro. Em 10.12.1981, pela Emenda Constitucional nº. 12, o
sub-distrito de Manaquiri, acrescido de outros territórios também do Careiro e mais áreas
contíguas de Manacapuru e Borba, passou a constituir município autônomo de Manaquiri.
Está inserido na microrregião geográfica do Baixo Solimões e na mesorregião Centro
Amazonense. Limita-se ao norte com o município do Iranduba; ao sul com Beruri; a leste
com Careiro; e a oeste com Manacapuru.
Sua sede apresenta uma altitude média de 34 m acima do nível do mar, estando
distante de Manaus 64 km e 67 km por via fluvial. A População Total do Município era de
12.711 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000). O que
corresponde a um número estimado de 67.23% da população rural e de 32.77% da
população urbana. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.663 segundo o
Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).
Na agricultura se destacam a produção da mandioca para a fabricação de farinha, o
cultivo de arroz, milho, feijão, hortaliças e frutos regionais. Na pecuária se observa a criação
de raças como os Nelores e Guzerá. É interessante ressaltar que as famílias criam porcos
em seus quintais para consumo alimentar. Caprinos existem ainda em pequenas
quantidades. O pescado em sua grande maioria é capturado por barcos pesqueiros de
Manaus e regiões circunvizinhas. Verifica-se no município pequenas criações de galinhas,
frangos e patos. Entre os produtos extrativos tradicionais do município, destacam-se a
madeira, sobretudo Louro, Angelim e Jacareúba que são exportadas para Manaus semi-
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beneficiadas (em pranchas), açaí, essência de pau-rosa, além de frutas regionais como
pupunha, bacaba, patoá, tucumã, maracujá do mato, marí e uichí.
Manaquiri ainda conta com serrarias, fábrica de gelo e olarias. Seu comércio
caracteriza-se por lojas de caráter varejista e atacadista, possuindo também serviços como
agências bancárias, hotéis e pensões.

Município de Manaus-AM

A cidade de Manaus, capital do Estado, localiza-se na 7º Sub-Região – Região do
Rio Negro – Solimões, onde faz fronteiras com os municípios de Rio Preto da Eva,
Itacoatiara, Iranduba, Careiro, Novo Airão e Presidente Figueiredo. Está a 21 m acima do
nível do mar. Sua área é de 11.401 km² representando 0.7258 % do Estado, 0.2959 % da
Região e 0.1342 % de todo o território brasileiro. A população total do município era de
1.405.835 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000), o que
correspondia a um número estimado de 0.64% da população rural e de 99.36% da
população urbana.
Manaus, a capital do Estado do Amazonas, recebeu este nome em homenagem à
valente tribo Manaós. Esta localizada à margem esquerda do Rio Negro. A história de
Manaus remonta ao ano de 1669, quando da construção do Forte de São José da Barra do
Rio Negro, sendo elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848. Passou por
fases de apogeu, como a época da borracha, e buscando seu desenvolvimento através do
modelo Zona Franca de Manaus. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.774
segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).
Manaus é a capital brasileira que mais cresceu nos últimos dez anos, possui o maior
pólo industrial de eletroeletrônicos, duas rodas, relojoeiros e de celulares da América do Sul,
com um PIB acima de US$ 15 bilhões. Suas atividades econômicas se expressam de
maneira principal através do setor secundário por suas Indústrias (projeto sócio-econômico,
em que o Pólo Industrial com faturamento, em média, US$ 10 bilhões/ano), serviços de
comércio em geral voltados para abastecimento da cidade e dos demais municípios dos
Estados.
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Município de Manicoré-AM

O município de Manicoré localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 48.282 km2, representando 3.0739 % do Estado, 1.253 % da Região e
0.5683 % de todo o território brasileiro. Em 06.07.1868, pela Lei nº. 177, a sede da freguesia
é transferida para o povoado de Manicoré, passando a denominar-se Nossa Senhora das
Dores de Manicoré. Em 02.06.1877, pela Lei nº. 362 Manicoré é elevada a categoria de Vila.
Em 1877, é criado o termo judiciário. Em 1878, pela Lei nº. 385, Manicoré torna-se sede da
comarca do Rio Madeira. A instalação da comarca se dá em 12/12/1881. Em 04.05.1896
Manicoré recebe foros de cidade.
Em 1955, parte de seu território é desmembrado para formar o novo município de
Auxiliadora. Está inserido na microrregião geográfica do rio Madeira e na mesorregião
geográfica do sul do Amazonas. Limita-se ao norte com Beruri e Borba; a leste com Novo
Aripuanã; a oeste com Humaitá e Tapauá; e ao sul com o Estado de Rondônia. Sua sede
localiza-se à margem direita do rio Madeira, a 50m de altitude média acima do nível do mar,
estando distante de Manaus 333 km em linha reta e 421 km por via fluvial. A População
Total do Município era de 38.038 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do
IBGE (2000), o que corresponde a um número estimado de 59.67% da população rural e de
40.33% da população urbana.
Sua área é de 48.282 km² Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.621
segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Suas atividades econômicas
baseiam-se na agricultura pelo cultivo de abacaxi, arroz, batata-doce, feijão, fumo, juta,
mandioca e milho. Entre as permanentes destacam-se: abacate, banana, cacau, laranja,
limão, tangerina, e melancia. Destacam-se também a produção de mel, tucumã, citrus e
hortaliças em geral.
Na pecuária concorre notadamente com a criação de bovinos, suínos, caprinos,
bubalinos e eqüinos, na pesca Manicoré conta hoje com uma frota de barcos pesqueiros de
porte médio e pescadores autônomos que abastecem a cidade. O excedente é
comercializado nas capitais de Manaus e Porto Velho.
Os principais produtos extrativistas são a madeiras em toras, borrachas, castanhas,
gomas não elásticas e óleo de copaíba. O município de Manicoré tem na exploração mineral
do ouro uma atividade recorrente, assim como várias jazidas de cassiterita, localizadas em
seus igarapés.
Também são encontradas padarias, olarias, serrarias, carpintarias, marcenarias,
fábrica de gelo, serralharia, britadora e uma companhia de asfalto. No comércio e nos
serviços destacam-se as atividades varejistas, as farmácias, restaurantes, lanchonetes,
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sorveterias, salões de beleza, livrarias, barbearias, oficinas mecânicas, oficinas de autos,
oficinas de bicicletas, casas de vendas de peças de bicicletas, casa de materiais de
construção, agência bancária, hotéis e pensões.
Município de Novo Aripuanã – AM

O município de Novo Aripuanã localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 41.191 km² representando 2.6224 % do Estado, 1.069 % da Região e
0.4848 % de todo o território brasileiro. Datam de 1637, os registros das primeiras
penetrações do Rio Madeira, em seqüência à expedição de Pedro Teixeira, ligando Belém
do Pará a Quito, no Equador. Em 1728 é fundada Borba, a primeira vila em território
amazonense. Após as agitações empreendidas pelos índios Muras, insuflados por grupos
nativistas, Borba perde em 1833 a condição de Vila que é restabelecida em 1857, para
perdê-la depois e ser definitivamente restaurada em 1888. Em 01.12.1938, no Decreto-Lei
Estadual no. 176, a divisão administrativa atribuída ao município de Borba prevê cinco
distritos, entre os quais os de Samaúma é o de Foz do Aripuanã. Em 19.12.1955, pela Lei
Estadual n°. 96, esses dois distritos são desmembra dos de Borba, passando a constituir o
novo município autônomo de Novo Aripuanã. Em 10.12.1981, pela Emenda Constitucional
no. 12, Novo Aripuanã perde parte de seu território, em favor do novo Município de Apuí.
Sua sede localiza-se situado na mesorregião do Madeira, dista da Capital do Estado
228 km em linha reta e 300 km via fluvial. A população total do município era de 28.619 de
habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000), o que corresponde a um
número estimado de 60,70% da população rural e de 39,30% da população urbana. Seu
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.624 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD (2000).
Sua produção agrícola é baseada no cultivo de mandioca, melancia, arroz, feijão,
cana-de-açúcar e banana. A extração de borracha e castanha são bem representativas. A
pecuária é incipiente, com criações de bovinos e produção de carne e de leite destinada ao
consumo local. A pesca constitui a base alimentar da região, sendo considerada em seus
moldes domésticos.
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Município de Porto Velho-RO

O município de Porto Velho localiza-se no Estado de Rondônia, na microrregião
geográfica homônima e na mesorregião geográfica Madeira-Guaporé. Sua área territorial é
de 34.082 Km2, representando 14.3459 % do Estado, 0.8845 % da Região e 0.4011 % de
todo o território brasileiro. Oficializada em dois de outubro de 1914, Porto Velho criada por
desbravadores por volta de 1907, durante a construção da E.F. Madeira- Mamoré. É a
Capital do estado de Rondônia, localizada na margem direita do rio Madeira, o maior
afluente da margem direita do rio Amazonas e está conectada por via terrestre a várias
capitais.
Faz limites ao norte com o Estado do Amazonas, a oeste com o Estado do Acre e ao
sul com a Bolívia; e com os municípios rondonienses de Candeias do Jamari, Alto Paraíso
(a leste), Buritis e Nova Mamoré (ao sul). A população total do município era de 334.652
habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000), o que corresponde a um
número estimado de 18.21% da população rural e de 81.79% da população urbana.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.763 segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Suas atividades econômicas baseiam-se na
indústria extrativa do minério, (como a cassiterita e o ouro), na pesca, na agricultura e no
comércio, possuindo importante produção agrícola de arroz, mandioca, milho e abacaxi.
Possui expressividade nos setores comerciais e de bens de serviços relacionados ao
abastecimento dos demais municípios.

Município de Tapauá-AM

O município de Tapauá localiza-se no Estado do Amazonas, possuindo uma
extensão territorial de 89.324 km2, representando 5.6867 % do Estado, 2.3181 % da Região
e 1.0513 % de todo o território brasileiro. No ano de 1955, através da lei estadual nº. 96, seu
território é desmembrado de Canutama e é criado o Município de Tapauá. Pelo mesmo ato,
sua sede é elevada à categoria de cidade.
Está inserido na microrregião geográfica do rio Purus e na mesorregião geográfica
Sul Amazonense. Limita-se ao norte com os municípios de Tefé, Coari e Anori; ao sul com
Canutama, Humaitá, Lábrea e Pauini; a noroeste com Carauari; a oeste com Itamarati; e a
leste com Beruri e Manicoré. Sua sede apresenta uma altitude média de 30 m acima do
nível do mar, estando distante de Manaus 450 km em linha reta e 1.228 km por via fluvial. A
população total do município era de 20.595 de habitantes, de acordo com o Censo
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Demográfico do IBGE (2000), o que corresponde a um número estimado de 54.29% da
população rural e de 45.71% da população urbana.
Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.498, segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Suas atividades na agricultura despontam como o
esteio da economia do município. No que diz respeito à absorção de mão-de-obra,
destacam-se a cultura de mandioca, seguindo-se a juta e feijão. Entre as culturas
permanentes merece registro o abacate, banana, laranja e feijão. Na pecuária não possui
representatividade como atividade econômica, pois os rebanhos representados por bovinos
e suínos são inexpressivos. A pesca é praticada como atividade artesanal, voltada, para o
consumo de subsistência. As atividades extrativistas estão voltadas para a exploração de
castanha, borracha, madeira, óleo de copaíba e andiroba. O município ainda conta com
padarias, serrarias e olarias, e serviços como agências bancárias.
Educação nos municípios

Para entender os rumos que tomou a educação no Estado do Amazonas precisamos
segundo Cavalcante e Weigel (2003), inseri-la no contexto sociocultural e econômico da
região, pois se acredita que a educação se concretiza de modo inter-relacionado com as
outras dimensões da sociedade, pelo que assume especificidades decorrentes da maneira
como se desenvolve a economia, a política, a cultura e a formação social na região,
ninguém se educa para si mesmo. Toda educação dá, de início, uma idéia de serviço que se
tem a prestar e que deverá prestar para ser útil à comunidade. Segundo Kruppa (1994), a
educação, embora ocorra em todas as sociedades, não se apresenta nelas de forma única,
existem várias formas de se educar um indivíduo, a educação está relacionada com a
cultura e com o modo de vida de uma sociedade.
Nota-se diante do exposto que mesmo fora da escola o conhecimento também é
produzido a partir das necessidades imediatas da vida, por exemplo, embora muitos
moradores de comunidade rurais do interior do Estado do Amazonas não saibam ler ou
escrever, não deixam de produzir um rico conhecimento do ambiente que moram e formas
de garantir o sustento e reprodução de suas famílias. No entanto, o ideal seria que este
morador fosse alfabetizado, tivesse garantido seus direitos de cidadão, para que desta
forma buscasse melhores condições de vida.
Diante da importância educacional das populações envolvidas na área de estudo de
impacto ambiental na rodovia BR-319, pretende-se apontar um diagnóstico da educação,
enfatizando o número de estabelecimentos de ensino (públicos e privados), professores
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atuantes, alunos matriculados, nível de ensino oferecido e índice de alfabetização em cada
município estudado.

Educação nos municípios interceptados pela Rodovia BR-319 no trecho entre os km 250,0 e
655,7

Dos municípios que são cortados pela BR-319, os que mais se destacam em número
de alunos matriculados em 2005 são Humaitá (14.890) e Manicoré (14.424). De acordo com
a Tabela 7, Humaitá apresenta o maior número de alunos matriculados no ensino médio e
pré-escolar. Embora a educação do Estado do Amazonas venha sofrendo um processo de
melhoria, principalmente na qualificação dos docentes, e vem aumentando o número de
escolas para atender maior número de alunos, os demais municípios possuem uma infraestrutura pequena no setor da educação. É importante ressaltar que o número de alunos
que ingressam no Ensino Médio tem aumentado quando comparado com outros anos,
revelando um salto de melhoria no nível de escolaridades dos moradores desses
municípios.
Tabela 7 - Número de alunos matriculados nos municípios interceptados pela Rodovia BR-319 no trecho entre
os km 250,0 e 655,7

Municípios
Beruri
Borba
Humaitá
Manicoré
Tapauá

Ensino fundamental
4699
8173
11015
11618
5188

Alunos matriculados
Ensino médio
410
1000
1855
1032
519

Pré-escolar
1000
1139
2010
1774
350

FONTE: IBGE, 2005.

Na Zona Rural, em geral, a educação é de responsabilidade das Prefeituras
Municipais que, geralmente, oferecem escolas de ensino pré-escolar e fundamental. A
SEDUC mantém, apenas nas sedes municipais, escolas com ensino fundamental, médio e
raramente superior.
Na Figura 5 apresentamos o número total de estabelecimentos de ensino
fundamental, médio e pré-escolar tanto na rede pública, quanto na rede privada. O
município identificado com o maior número de estabelecimentos escolares é Manicoré, com
177 escolas de ensino fundamental e 146 escolas de ensino pré-escolar.
Em relação ao número de docentes atuando no ano de 2006, o município de
Manicoré apresenta destaque em relação ao ensino fundamental com 494 professores,
ensino médio com 76 e ensino pré-escolar com 188 (Figura 6).
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Figura 5 – Número de Escolas nos Municípios da Área de influência indireta da BR-319. FONTE: IBGE, 2006.

Em Tapauá existe um registro de matrícula no ensino superior em 2006, entretanto,
não há escolas e docentes nos municípios, os alunos que são aprovados para ingresso no
Ensino Superior costumam estudar na sede de outros municípios ou em Manaus. O número
de matriculados no ensino superior no ano de 2006 é maior em Humaitá, com 338 alunos e
Manicoré, com 342 matriculados, entretanto, ambos não possuem escolas e docentes.
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Figura 6 – Número de Docentes nos Municípios da Área de influência indireta. FONTE: IBGE, 2006.
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A alfabetização é um processo que se desenvolve ao longo dos anos, não basta
apenas o aluno ir à escola para aprender ler e escrever, ele precisa estar apto a saber,
associar o desenvolvimento educacional. A educação deve ser vista como um direito que
todo cidadão deve ter garantido, independente do seu local de moradia.
O termo analfabeto sugere muitas interpretações, polêmicas e ambigüidades, uma
dessas ambigüidades consiste nas desigualdades regionais, pois as regiões com menor
índice de desenvolvimento econômico são as que apresentam maior taxa de analfabetismo.
A região norte e nordeste apresenta os piores indicadores com relação à taxa de
alfabetização.
O IBGE usa critérios diferentes para medir o índice de analfabetismo no Censo, na
contagem da população e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). Cada
um pode chegar a um índice diferente, embora todos demonstrem queda na taxa de
analfabetismo. Esta queda, no entanto, aparece quando tratamos desse índice entre
aqueles que nunca estudaram formalmente, mas conseguem escrever o próprio nome ou ler
um bilhete simples. Um indicador mais preciso seria medir o nível de alfabetização e o
número de anos de escolaridade das pessoas.
Na Figura 7, o município de Humaitá observa-se que o índice de alfabetização é
razoável, pois mais da metade da população é alfabetizada. Embora a diferença ente os
sexos masculino e feminino seja diminuto, o número de mulheres alfabetizadas é maior
neste município. Observa-se que no município de Manicoré 26.711 pessoas são
alfabetizadas, o número de analfabetos ainda é alto, sendo a taxa feminina 0,49% maior do
que a masculina.
No município de Tapauá a taxa de analfabetismo é baixa, tendo em vista que dos
19.453 habitantes, cerca de 12.986 são alfabetizados. No município de Beruri o índice de
alfabetização apresenta uma pequena diferença entre o sexo feminino e masculino tanto
para pessoas alfabetizadas como para as não alfabetizadas, porém o percentual de pessoas
analfabetas também é elevado, com 13.809 habitantes, 7.315 são alfabetizados.
Em Borba o número de pessoas não alfabetizadas se acentua quando comparado
com os outros municípios, uma vez que com 31.098 habitantes, apenas 19.165 são
alfabetizados, quase metade da população não é alfabetizada.
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Figura 7 – Alfabetizados nos municípios da área de influência direta da BR-319.

Educação nos outros municípios da área de influência rodovia BR-319 (não interceptados no
trecho entre os km 250,0 e 655,7).

Em virtude da concentração populacional, Manaus seguida da cidade de Porto Velho
apresentou o maior número de alunos matriculados. Dentre os outros municípios, os que
mais se destacaram no número de alunos matriculados no ensino fundamental, médio e préescolar em 2005 foram Lábrea, Iranduba e Autazes. Os demais municípios possuem uma
infra-estrutura pequena no setor da educação. (Tabela 8).
A maioria dos alunos de todos os municípios está matriculada no ensino
fundamental. Na zona rural, a educação é de responsabilidade das Prefeituras Municipais,
que oferecem apenas ensino pré-escolar e fundamental. O governo do Estado mantém nas
sedes municipais, escolas com ensino fundamental, médio e raramente superior.
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Tabela 8 - Número de alunos matriculados nos municípios da área de influência indireta da BR-319.

Alunos matriculados
Municípios

Ensino
fundamental
362432
8897
8148
5284
3220
8942
9199
4281
4770
78831

Manaus
Autazes
Careiro
Careiro da Várzea
Canutama
Iranduba
Lábrea
Manaquiri
Novo Aripuanã
Porto Velho

Ensino médio

Pré-escolar

103893
1077
832
968
316
1662
1275
401
660
13285

56162
925
813
622
356
989
949
598
651
11091

FONTE: IBGE (2005)

Na Figura 8 são apresentados os números de escolas de ensino médio, fundamental
e pré-escolar da rede pública e privada. O município com maior número de escolas na área
de abrangência da BR-319 é Manaus com mais de 600 escolas do ensino fundamental. É
possível observar que os piores índices com relação aos estabelecimentos escolares estão
no nível de Ensino Médio.
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Figura 8 - Número de estabelecimentos de ensino.
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O número de professores (Figura 9) atuando em 2006 no ensino fundamental, médio
e pré-escolar nas capitais da área de estudo foi maior em Manaus do que em Porto Velho.
Em Manaus há 12.902 professores atuando no ensino fundamental e em Porto Velho há
3.217.
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Figura 9 - Número de professores atuantes em 2006

Os municípios do Amazonas com maior número de professores foram Lábrea, Novo
Aripuanã e Careiro (Figura 10). Nos municípios o número de professores é relativamente
semelhante, uma vez que a média de professores é de 250 a 300.
O município de Autazes, no que diz respeito à educação, oferece três modalidades
de ensino, a saber: ensino pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. O ensino préescolar funciona na esfera municipal e possui 21 estabelecimentos de ensino em seu
território, distribuídos entre as zonas urbanas a rural.
O ensino fundamental funciona nas esferas estadual e municipal, sendo que o
estado possui 02 escolas e o município possui 48. Quanto ao número de docentes, o
município conta com 352 professores. Deste universo, 231 ministram aulas na rede
municipal e 121 na rede estadual. O ensino médio possui 40 docentes e a educação préescolar conta com 105 professores. Quando ao número de professores, em consonância
com os dados já mencionados, aqueles que ministram aulas para o ensino fundamental em
nível municipal predominam, com um quadro total de 244 docentes, enquanto o estado
possui 99. No ensino pré-escolar o número de professores é de 40 e no ensino médio o
quadro conta com o total de 30 professores atuando.
O município de Iranduba, no que diz respeito à educação dispõe de três modalidades
de ensino: ensino pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. O ensino pré-escolar
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funciona na esfera municipal e privada, possuindo 53 estabelecimentos públicos municipais
de ensino e dois estabelecimentos privados, distribuídos entre as zonas urbanas e rurais. O
ensino fundamental funciona na esfera estadual e na municipal, sendo que o estado possui
3 escolas e o município possui 55, além de uma escola privada, totalizando 59 escolas,
sendo 58 públicas e uma na esfera privada.
No que concerne ao número de professores no município de Iranduba, de acordo
com os dados coletados, o ensino fundamental conta com o maior número de docentes,
totalizando 395 professores, sendo que desse universo, 312 fazem parte da rede municipal
e 80 da rede estadual. No ensino pré-escolar da rede municipal o número de professores é
de 72 docentes e a rede particular conta com 10.
No ensino médio o quadro conta com o total de 60 professores atuando nas escolas
estaduais localizadas no município. No que concerne aos estabelecimentos de ensino, o
município de Lábrea possui 89 escolas de educação pré-escolar distribuídas pelo território
municipal, 126 escolas de ensino fundamental municipal e 4 estadual. O ensino médio conta
com 2 escolas pertencentes à rede estadual de ensino, localizadas na sede do município.
No ensino fundamental municipal Novo Aripuanã possui 145 docentes e a rede
estadual conta com 81. O ensino médio possui 47 professores atuando e a educação préescolar conta com um quadro de 82 docentes.
Os estabelecimentos de ensino de Novo Aripuanã perfazem um total de 243 escolas
distribuídas nos ensinos pré-escolar, fundamental e médio, nas redes estaduais e
municipais.

Desse

total,

o

ensino

fundamental

possui

maior

número,

com

89

estabelecimentos, sendo 85 da rede municipal e 4 da rede estadual. O ensino pré-escolar
possui 63 escolas distribuídas nas áreas urbana e rural, pertencentes à rede municipal. O
ensino médio conta com 2 escolas localizadas na sede municipal.
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Figura 10 - Número de professores atuantes em 2006. FONTE: IBGE, 2006.

Com relação ao ensino superior, a presença da Universidade Federal do Amazonas
UFAM e da Universidade do Estado do Amazonas - UEA tem contribuído para a formação
escolar da população do interior do Estado com uma diversificação de cursos nas diversas
áreas do conhecimento (Tabelas 9 e 10).
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Tabela 9. Ensino superior da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) na cidade de Manaus e Humaitá.

Curso UFAM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Turno
Área Ciências Exatas
Engenharia Civil
Vespertino
Engenharia Elétrica
Matutino
Engenharia de Produção
Noturno
Desenho Industrial
Matutino
Estatística
Diurno
Geologia
Diurno
Matemática
Matutino
Matemática
Noturno
Física
Diurno
Física
Diurno
Física
Noturno
Ciência da Computação
Diurno
Química
Diurno
Química
Diurno
Química
Noturno
Área Ciências Agrárias
Agronomia
Diurno
Engenharia Florestal
Diurno
Engenharia de Pesca
Diurno
Zootecnia
Diurno
Área Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
Diurno
Ciências Naturais
Diurno
Educação Física
Diurno
Educ.
Física
promoção
em
Saúde/Lazer
Vespertino
Educ. Física - treinamento Esportivo
Vespertino
Fisioterapia
Vesp./Not.
Farmácia
Diurno
Medicina
Diurno
Odontologia
Diurno
Enfermagem
Diurno
Área Ciências Humanas
Direito
Diurno
Direito
Noturno
Pedagogia
Matutino
Pedagogia
Vespertino
Biblioteconomia
Matutino
Comunicação Social - Jornalismo
Diurno
Comunicação Social - Relações
Públicas
Diurno
Letras Língua Portuguesa
Noturno
Letras Língua Inglesa
Vespertino
Letras Língua Francesa
Vespertino
Letras Língua Portuguesa
Vespertino
Letras Língua Espanhola
Matutino
Filosofia
Noturno
Serviço Social
Vespertino
Geografia
Matutino
Geografia
Noturno
História
Matutino

Habilitação
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenc. e/ou Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenc. e/ou Bacharelado
Licenc. e/ou Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenc. e/ou Bacharelado
Bacharelado
Licenc. e/ou Bacharelado
Licenciatura
Licenc. e/ou Bacharelado
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18
19

História
Educação Artística - Música

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Educação Artística - Artes Plásticas
Matutino
Licenciatura
Ciências Sociais
Matutino
Licenc. e/ou Bacharelado
Psicologia
Noturno
Lic., Bal./Form. Psic.
Administração
Matutino
Bacharelado
Administração
Noturno
Bacharelado
Ciências Contábeis
Vespertino
Bacharelado
Ciências Contábeis
Noturno
Bacharelado
Ciências Econômicas
Matutino
Bacharelado
Ciências Econômicas
Noturno
Bacharelado
Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá
Agronomia
Diurno
Bacharelado
Engenharia Ambiental
Diurno
Bacharelado

1
2
3
4

Noturno
Matutino

Licenciatura
Licenciatura

5

Ciências Biológicas e Química
Diurno
Pedagogia
Diurno
Letras - Língua Portuguesa e Língua
Inglesa
Diurno

Licenciatura

6

Ciências - Matemática e Física

Licenciatura

Diurno

Licenciatura
Licenciatura

Fonte: www.ufam.edu.br
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Tabela 10– Ensino superior da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) na cidade de Manaus e cursos
especiais.

Graduação

Curso
Administração
Dança
Direito - Manaus
Direito - Parintins
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Florestal - Manaus

Bacharelados

Engenharia Florestal - Itacoatiara
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecatrônica
Engenharia Química - (S/G)
Medicina
Meteorologia
Música - Canto
Música - Instrumento
Música - Regência
Normal Superior
Odontologia
Turismo
Biologia
Dança
Física
Geografia
História
Informática
Letras

Licenciaturas

Matemática
Música - Canto
Música - Instrumento
Música - Regência
Normal Superior
Química
Educação Física
Matemática (Presencial Mediado)
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistema

Tecnologias

Tecnologia em Eletrônica
Tecnologia em Informática
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Tecnologia em Mecânica
Tecnologia em Agroecologia
Ciência Política
Licenciatura para índios do Alto Solimões
Cursos Especiais

Normal Superior/Proformar
Normal Superior/Modulado
Matemática/Licenciatura/Sistema Telepresencial
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fonte: www.uea.edu.br

A Educação Superior chega a quase todos os municípios do Estado do Amazonas
através do Projeto Proformar oferecido pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA),
ministrando o curso de graduação Normal Superior. Além do Proformar, a UEA mantém dois
Núcleos de Ensino Superior, sendo um em Humaitá e outro em Manicoré com o curso de
Licenciatura em Matemática.
A UFAM também oferece cursos de graduação para os municípios do interior do
Estado por meio da graduação regular ou pelo Programa Especial de Formação Docente da
Rede Pública (PEFD-RP). Este programa tem o objetivo de formar os docentes que atuam
na educação básica para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
Entre os municípios que estão na área de abrangência da BR-319, a UFAM possui
os seguintes Campus e Unidades fora da sede: Campus Avançado de Humaitá, Núcleo em
Borba, Núcleo em Manicoré e Núcleo em Careiro da Várzea (Tabela 11).
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Tabela 11– Ensino superior nos municípios do interior do estado do Amazonas na área de influência da BR-319.

Cursos de Graduação
Curso/Habilitação

Turno

Cidade

Administração (PROING)

MANHA

BORBA – AM

NOTURNO
Agropecuária

TARDE

HUMAITÁ-AM

Geografia (PEFD-RP/SEDUC)

MANHA

HUMAITÁ – AM

TARDE
História

MANHA

CAREIRO DA VÁRZEA – AM

TARDE
Letras - Língua Portuguesa
(PEFD-RP/SEDUC)

MANHA

MANICORÉ – AM

Licenc. Plena em Ciências
(PEFD-RP/SEDUC)

INTEGRAL

HUMAITÁ – AM

Licenc. Plena em Matemática
(PEFD-RP/SEDUC)

INTEGRAL

HUMAITÁ – AM

Licenciatura em Ciências

MANHA

MANICORÉ – AM

TARDE

TARDE
Matemática (PEFD-RP/PM)

MANHA

BORBA – AM

TARDE
Pedagogia - Magistério de 1ª a
4ª Séries (PEFD-RP/PM)

MANHA

Pedagogia - Magistério de 1ª a
4ª Séries (PEFD-RP/PM)

MANHA

BORBA – AM

TARDE
HUMAITÁ – AM

FONTE: INEP, 2007
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A educação superior no município de Porto Velho (RO) possui 13 Instituições de
Ensino, sendo apenas uma Universidade Federal e as demais são Faculdades Privadas. Em
2006 estão registradas 19098 matrículas, sendo que a maior parte dessas matrículas se deu
nas escolas privadas (14093). Há 1213 docentes distribuídos na rede pública estadual (353)
e privada (860), nas 12 escolas de ensino superior (Tabela 12).
Tabela 12 - Instituições de Ensino Superior de Porto Velho
Instituição de Ensino Superior
Organização Acadêmica
Faculdade

de

Ciências

Administrativas

e

de

Faculdade

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de

Faculdade

Tecnologia - FATEC

Rondônia - FARO
Faculdade de Educação de Porto Velho - UNIPEC

Faculdade

Faculdade de Porto Velho - FIP

Faculdade

Faculdade de Tecnologia São Mateus - CETSMAT

Faculdade de Tecnologia

Faculdade Interamericana de Porto Velho - UNIRON

Faculdade

Faculdade Madeira Mamoré - FAMMA

Faculdade

Faculdade Metodista de Teologia e Ciências Humanas

Faculdade

da Amazônia Faculdade Interamericana de Porto Velho - UNIRON

Faculdade

Faculdade São Lucas - FSL

Faculdade

Faculdades Integradas "Aparício Carvalho" - FIMCA

Faculdade

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Universidade

Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho -

Instituto Superior ou Escola Superior

ULBRA ILES
FONTE: INEP, 2007
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No IBGE há registros de uma escola de ensino superior na rede pública estadual e
11 escolas na rede privada, no entanto, não há registros de escolas de ensino público
federal. A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR além do seu Campus em
Porto Velho possui os seguintes Campus e Unidades fora da sede: Campus de Guajará
Mirim, Campus de Rolim de Moura, Campus de Vilhena, Campus de Cacoal e Campus de
Ji-Paraná. No entanto, o estudo que estamos realizando só contempla a cidade de Porto
Velho, dando destaque para cursos oferecido na Universidade Federal presente nesse
município (Tabela 13).
Tabela 13 - Lista dos cursos/habilitações oferecidos pela UNIR
Curso/Habilitação

Turno

Cidade/UF

Administração

NOTURNO

PORTO VELHO – RO

Administração (projeto especial)

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Ciências Biológicas

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Ciências Contábeis

NOTURNO

PORTO VELHO – RO

Ciências Econômicas (Projeto Especial)

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Ciências Econômicas

NOTURNO

PORTO VELHO – RO

Ciências Sociais

NOTURNO

PORTO VELHO – RO

Direito

NOTURNO

PORTO VELHO – RO

Educação Física

MANHÃ

PORTO VELHO – RO

Educação Física (Prohacap)

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Enfermagem

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Geografia

TARDE

PORTO VELHO - RO

Geografia (Prohacap)

INTEGRAL

PORTO VELHO - RO

História

TARDE

PORTO VELHO - RO

História (Prohacap)

INTEGRAL

PORTO VELHO - RO

Informática

MANHÃ

PORTO VELHO - RO

Letras (Prohacap)

INTEGRAL

PORTO VELHO - RO

Letras Português e Respectivas Literaturas

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Letras - Espanhol

TARDE

PORTO VELHO – RO

Letras e Respectivas Literaturas

TARDE

PORTO VELHO – RO

Letras - Inglês

TARDE

PORTO VELHO – RO

Inglês e respectivas literaturas

TARDE

PORTO VELHO – RO
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Letras - Português

TARDE

PORTO VELHO – RO

Português e Literaturas da Língua Portuguesa

TARDE

PORTO VELHO – RO

Letras Inglês (PROHACAP)

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Matemática

MANHÃ

PORTO VELHO – RO

Matemática (PROHACAP)

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Medicina

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Pedagogia

MANHÃ

PORTO VELHO – RO

Docência em educação infantil

MANHÃ

PORTO VELHO – RO

ensino MANHÃ

PORTO VELHO – RO

Educação infantil
fundamental

e

séries

iniciais

do

Pedagogia (PROHACAP)

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Ensino Fundamental

INTEGRAL

PORTO VELHO – RO

Psicologia

MANHÃ/TARDE

PORTO VELHO – RO

Formação de Psicólogo

MANHÃ/TARDE

PORTO VELHO – RO

Química

MANHÃ

PORTO VELHO - RO

FONTE: INEP, 2007

Em Porto Velho o índice de alfabetização é elevado quando comparado com os
índices de Manaus, enquanto Porto Velho possui uma população de 369.345 habitantes,
258.174 deles são alfabetizados, em Manaus há 1.646.602 habitantes para 1.218.412
alfabetizados (Figura 11).
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1.646.602
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

População Total
Alfabetizados Total

1.218.412
369.345

PORTO VELHO

MANAUS

258.174

Figura 11 – Número de Alfabetizados por município.

O índice de alfabetização apresentado no texto nos remete à realidade da educação
no Estado do Amazonas e no município de Porto Velho (RO), alertando para a necessidade
de um compromisso mais forte das políticas públicas destinadas à educação.

36.909

40.000
35.000

Alfabetizados Total

29.907

30.000

24.499

25.000

28.298

23.023

20.711

19.164
20.000
15.000

População Total

32.869

18.196

20.192
21.388

11.463

14.160

10.000
5.000

12.847
7.635

9.232

N ARIPUANÃ

LÁBREA

IRANDUBA

AUTAZES

MANAQUIRI

CAREIRO DA
VÁRZEA

CAREIRO

CANUTAMA

0

Figura 12 – Número de Alfabetizados por município. FONTE: IBGE, 2006.
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Verifica-se na Figura 12 que os municípios de Careiro e Careiro da Várzea
apresentam um alto índice de alfabetização em proporção ao número populacional total, no
Careiro a população total é de 24.499 para 20.192 alfabetizados, em Careiro da Várzea há
23.023 habitantes para 12.847 alfabetizados. No município de Manaquiri observa-se que o
índice de alfabetização é razoável, pois mais da metade da população é alfabetizada, dos
19.164 habitantes, 9.232 são alfabetizados.
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Saúde nos municípios
Apresentaremos um levantamento de dados a respeito dos estabelecimentos de
saúde encontrados em cada município e a caracterização da infra-estrutura existente
nesses locais, destacando o tipo de assistência prestada à saúde.

Saúde nos municípios interceptados pela Rodovia BR-319 no trecho entre os km 250,0 e
655,7.

Na Figura 13 está indicado o número total de estabelecimentos de saúde em cada
município. Os municípios com maior número de estabelecimentos são Manicoré (29),
Humaitá (12) e Tapauá (9), o município com menor número é Beruri (2).

9

2

6
Beruri
12

Borba
Humaitá

29

Manicoré
Tapauá

Figura 13 – Total de Estabelecimentos de Saúde por Município. Fonte: IBGE, 2006.

Os estabelecimentos citados acima são classificados de diferentes formas, entre as
quais: postos de saúde, centros de saúde, prontos socorros, unidades mistas, unidades de
saúde familiar, entre outros.
Podemos observar na Tabela 14 os estabelecimentos públicos e privados
encontrados nesses municípios. Dos cinco municípios apresentados, apenas Humaitá e
Manicoré apresenta, estabelecimentos privados de saúde.
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Tabela 14 – Estabelecimentos de Saúde Públicos e Privados.
Municípios
Natureza
BERURI

Estabelecimentos de saúde

Públicos

2

Privados

0

Públicos

6

Privados

0

HUMAITÁ

Públicos
Privados

10
2

MANICORÉ

Públicos
Privados

28
1

TAPAUÁ

Públicos
Privados

9
0

BORBA

FONTE: IBGE, 2006.

O Posto de Saúde é uma unidade de saúde que presta assistência a uma população
delimitada, estimada em até 2.000 habitantes e utiliza técnicas apropriadas e esquemas
padronizados de atendimento. Essa unidade não dispõe de profissionais de nível superior
no seu quadro permanente, sendo a assistência prestada por profissionais de nível médio
ou elementar, com apoio e supervisão dos centros de saúde de sua articulação (Ministério
da Saúde, 2007). Possui posto de saúde apenas o município de Manicoré (6).
A Unidade Mista é o estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência
médica em regime ambulatorial. O componente de internação é concebido para atender as
especialidades médicas básicas e dar cobertura e atendimento de urgência aos moradores
de uma área delimitada. A unidade mista, como estabelecimento hospitalar, deve contar
com infra-estrutura necessária para sua operação e conta com laboratório de patologia
clínica e radiodiagnóstico (Ministério da Saúde, 2007).
Além de apontar o número e tipos de estabelecimentos de saúde encontrados
nesses municípios, consideramos de suma importância indicar a quantidade de leitos
existentes nesses estabelecimentos e que estão disponíveis para internação, tendo em vista
a demanda característica de cada município (Tabela 15). Cabe ressaltar que todos os
municípios possuem este tipo de serviço apenas nos estabelecimentos de públicos, como é
possível observar o total de estabelecimentos é igual ao número de estabelecimentos
públicos.
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Tabela 15 - Número de Leitos para Internação em Estabelecimentos de Saúde Públicos.
MUNICÍPIOS

NÚMEROS DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO
Total

Públicos

Beruri

11

11

Borba

35

35

Humaitá

83

83

Manicoré

104

104

Tapauá

35

35

FONTE: IBGE, 2006.

Em Tapauá há apenas um estabelecimento oferecendo internação, sendo estes de
natureza pública. Em Humaitá e Manicoré existem dois estabelecimentos que oferecem
serviços de internação, sendo que os dois são de natureza pública. Entre os municípios, o
que apresentou maior número de internações foi Manicoré e o que apresentou menor
número foi Humaitá.
Na Tabela 16 apresentamos o número de estabelecimentos voltados para o
atendimento ambulatorial e o número de estabelecimentos ambulatoriais com atendimento
médico para especialidades básicas. Os municípios de Manicoré e Humaitá são
considerados Pólos de Saúde, oferecendo assistência e servindo de referência para outros
municípios de sua área de abrangência, como o município de Apuí ligado à rede hospitalar
de Humaitá.

66

Tabela 16- Rede Ambulatorial com atendimento médico em especialidades básicas.
Municípios

Estabelecimentos para
Atendimento ambulatorial

Atendimento ambulatorial com
médico

Beruri

2

1

Borba

6

5

Humaitá

11

10

Manicoré

27

5

Tapauá

8

7

Fonte: SUSAM, 2005.

A Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM, mantém na sede do município de
Tapauá uma Unidade Mista (tipo III) destinada a prestar atendimento de pronto-socorro,
maternidade, atendimento cirúrgico, odontológico e hospitalar para a população.
Um dado importante consiste no atendimento oferecido as gestantes, embora muitos
partos sejam realizados nas próprias localidades por parteiras, hábito típico no interior do
estado do Amazonas, o que se observa é que em casos graves as mulheres são levadas
para as sedes dos municípios. Todos os municípios possuem estabelecimentos de saúde
para casos de emergência obstetrícia como indicado na Figura 14.

1

1
Beruri
1

Borba
Humaitá

2
1

Manicoré
Tapauá

Figura 14 - Estabelecimentos de Saúde Emergência Obstetrícia. FONTE: IBGE, 2006.
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Com relação ao atendimento infantil, a infra-estrutura encontrada é semelhante ao
de obstetrícia. Estas duas unidades de saúde foram destacadas em função da importância
que exercem na vida cotidiana dessas localidades, sem dúvida, os estabelecimentos
voltados para o atendimento de obstetrícia, pediatria e clínicos gerais são os mais
procurados. Entretanto, a infra-estrutura encontrada nesses municípios não é deficiente
considerando que o número total de habitantes não é compatível com o número de
estabelecimentos oferecidos. Na Figura 15 é possível visualizar o número de
estabelecimentos voltados para o atendimento pediátrico nos municípios.

1

1
Beruri
1

Borba
Humaitá

2

Manicoré

1

Tapauá

Figura 15 – Estabelecimentos de Saúde – Emergência Pediatria. FONTE: IBGE, 2006.

Em relação aos atendimentos clínicos, cirúrgicos e ortopédicos, Humaitá possui
estabelecimentos

para

emergência

clínica

e

ortopédica.

Tapauá

conta

com

estabelecimentos para atendimento emergencial clínico e cirúrgico. O município que
apresentou melhor quadro

de

atendimento

emergencial foi

Manicoré

com

dois

estabelecimentos para atendimento emergencial clínico e cirúrgico e um ortopédico.

Saúde nos outros municípios da área de influência rodovia BR-319 (não interceptados no
trecho entre os km 250,0 e 655,7)

Na Figura 16 apresentamos o total de estabelecimentos de saúde nos municípios. É
importante ressaltar que estes estabelecimentos de saúde estão divididos entre postos de
saúde, unidades mistas, centros de saúde, entre outros. Sem dúvida, as capitais, Manaus e
Porto Velho possuem melhores condições de atendimentos e um número variado de
serviços voltados à saúde. Os municípios de Manaus e Porto Velho possuem postos de
saúde, centros de saúde, policlínicas, ambulatórios de unidade hospitalar geral, unidades
móveis terrestres para atendimento Médico/Odontológico, Unidades de Saúde da Família,
entre outras unidades de saúde.
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3
9 16 16 11 15
110

Autazes
8

13

Canutama
Careiro
Lábrea
Iranduba
Careiro da Várzea

464

Manaquiri
Novo Aripuanã
Manaus
Porto Velho

Figura 16 – Total de estabelecimentos de Saúde. FONTE: IBGE, 2006.

Os outros municípios apresentam estabelecimentos de saúde como Posto de Saúde,
Unidade de Saúde da Família, Unidade de Vigilância Sanitária, Centro de Saúde, Unidade
Móvel Fluvial. A infra-estrutura encontrada é a seguinte: possuem postos de saúde os
municípios de Borba (3), Careiro (13), Manaquiri (7). Possuem Unidades Mistas os
municípios de Careiro da Várzea (1), Careiro (1) e Manaquiri (1). Todos esses
estabelecimentos de saúde citados são de natureza pública (Tabela 17).

69

Tabela 17 – Estabelecimentos de Saúde públicos e Privados.
Municípios

AUTAZES

Natureza

Estabelecimentos de saúde

Públicos

9

Privados

0

Privados

0

Públicos

16

Privados

0

Públicos

15

Privados

0

Públicos

11

Privados

0

Públicos

16

Privados

1

Públicos

8

Privados

0

Públicos

324

Privados

140

Públicos

13

Privados

0

Públicos

60

Privados

50

CAREIRO

CAREIRO DA VÁRZEA

IRANDUBA

LÁBREA

MANAQUIRI

MANAUS

NOVO ARIPUANÃ

PORTO VELHO
FONTE: IBGE, 2006.

O município de Autazes conta com um total de 9 estabelecimentos de saúde, sendo
todos estes públicos. O município conta com 1 Hospital Estadual, localizado na sede. Os
oito estabelecimentos restantes estão distribuídos em comunidades e localidades, na sede e
na área rural. O hospital do município conta com 31 leitos para internação, 1
eletrocardiógrafo, e dois aparelhos de raios-X. Os demais estabelecimentos de saúde
oferecem atendimento ambulatorial com serviços médicos de especialidades básicas como
Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, além de Clínica Geral. Todos os serviços estão ligados
ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Iranduba conta com um total de 11 estabelecimentos de saúde, sendo todos estes
públicos. Por estabelecimentos de saúde estamos considerando aqueles que de alguma
forma oferecem estes serviços, não necessariamente hospitais e postos de saúde
devidamente equipados. O município conta com 1 Hospital Estadual, localizado na sede. Os
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dez estabelecimentos restantes estão distribuídos em comunidades e localidades, na sede e
na área rural. O Hospital do município conta com 20 leitos para internação, sendo o único
estabelecimento a oferecer este serviço. O estabelecimento conta também com 1
eletrocardiógrafo e um aparelho de Raio-X. Os demais estabelecimentos de saúde oferecem
atendimento ambulatorial com serviços médicos de especialidades básicas como Pediatria,
Obstetrícia e Ginecologia, além de Clínica Geral. Todos os serviços estão ligados ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
Lábrea possui um total de 16 estabelecimentos de saúde, sendo 15 públicos e 1
privado. O município possui 54 leitos para internação, localizados no hospital da rede
estadual de saúde. Todos os estabelecimentos fazem parte do SUS, exceto o
estabelecimento privado (clínica) da cidade. No que tange aos equipamentos de saúde, o
município conta com 1 eletrocardiógrafo e 1 aparelho de Raio-X. Dos 16 estabelecimentos
de saúde de Lábrea, 14 oferecem atendimento ambulatorial, estando distribuído pelo
município.
Novo Aripuanã possui 13 estabelecimentos de saúde, todos pertencentes à rede
pública. A predominância dos estabelecimentos é do município, com 12, sendo apenas 1
pertencente ao estado. Contudo, deve-se considerar que esse estabelecimento estadual diz
respeito ao hospital da cidade, que possui 26 leitos para internação. Os demais
estabelecimentos oferecem serviços básicos e ambulatoriais.
Como é possível observar através do Tabela 18 apenas os municípios de Manaus e
Porto Velho possuem estabelecimentos de saúde privado. Dos estabelecimentos de saúde
públicos apenas alguns possuem leitos com serviços de internação. Na maioria dos
municípios o total de leitos encontrados está nos estabelecimentos públicos.
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Tabela 18 – Número de Leitos para internação.
NÚMEROS DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO
MUNICÍPIOS
Total

Públicos

AUTAZES

31

31

CANUTAMA

9

9

CAREIRO

20

20

CAREIRO DA VÁRZEA

0

0

IRANDUBA

20

20

LÁBREA

54

54

MANAQUIRI

15

15

2905

2166

NOVO ARIPUANÃ

26

26

PORTO VELHO

893

510

MANAUS

Fonte: IBGE, 2006.

Em Manaus há 43 estabelecimentos de saúde disponíveis para internações, sendo
que 23 destes estabelecimentos oferecem internações públicas e 20 oferecem internações
privadas. Porto Velho possui 13 estabelecimentos de saúde que oferecem serviços de
internação, apenas 3 deles são de natureza pública e 10 de natureza privada. Em Careiro e
Manaquiri há apenas um estabelecimento oferecendo internação, sendo estes de natureza
pública. O Município de Careiro da Várzea é o único que não possui nenhum
estabelecimento com serviços de internação. No Careiro da Várzea não houve nenhuma
internação no referido mês.
Com relação aos ambulatórios os municípios estão bem estruturados, uma vez que
todos possuem uma quantidade razoável de ambulatórios. A maioria desses ambulatórios
possui atendimento médico para especialidades básicas compatível com o número de
ambulatórios, entretanto, o município de Manaquiri que possui 8 ambulatórios conta com
apenas um ambulatório com atendimento médico para especialidades básicas. No quadro 9
estão indicados os estabelecimentos para atendimento ambulatorial por município.
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Tabela 19 – Estabelecimentos para atendimento ambulatorial por município.
Estabelecimentos para
Atendimento ambulatorial

Atendimento ambulatorial com
médico

AUTAZES

8

1

CANUTAMA

3

3

CAREIRO

15

6

CAREIRO DA VÁRZEA

15

11

IRANDUBA

10

5

LÁBREA

14

12

MANAQUIRI

8

1

MANAUS

389

350

NOVO ARIPUANÃ

13

2

PORTO VELHO

79

51

Municípios

FONTE: IBGE, 2006.

Além dos ambulatórios é importante destacar o sistema de atendimento as gestantes
e crianças. Com base nos dados obtidos n o IBGE, podemos constatar que o atendimento
oferecido as gestantes está comprometido em alguns municípios, com vistas à demanda
existente de forma diferenciada em cada um deles. O município de Careiro da Várzea, por
exemplo, não possui estabelecimento de saúde para emergência em obstetrícia, portanto, a
maioria dos partos é realizada na cidade de Manaus ou pelas parteiras das comunidades
(Figura 17)
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Autazes

1
01
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Canutama
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Careiro
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Careiro da Várzea
Iranduba

1

Lábrea
12

Manaquiri
Manaus
Novo aripuanã
Porto Velho

Figura 17 – Estabelecimentos de Saúde – Emergência Obstetrícia. FONTE: IBGE, 2006

O quadro é exatamente o mesmo com relação aos estabelecimentos para
atendimento pediátrico, ou seja, com exceção de Manaus e Porto Velho, os municípios de
Careiro e Manaquiri possuem apenas um estabelecimento para atendimento pediátrico,
enquanto o município de Careiro da Várzea também não tem nenhum estabelecimento que
preste esses serviço, tal como os serviços de obstetrícia.
Em relação ao atendimento emergencial clínico, os municípios com maior número de
estabelecimentos são: Manaus com 34 estabelecimentos pata atendimento clínico e Porto
Velho com 9 estabelecimentos (Figura 18).
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Figura 18 – Estabelecimentos de Saúde – Emergência Pediatria. FONTE: IBGE, 2006.

Estabelecimentos para atendimentos ortopédicos são encontrados apenas em
Manaus (16 estabelecimentos) e Porto Velho (6). Por fim, estabelecimentos para
atendimento cirúrgico há em Careiro, além de Manaus e Porto Velho. O único município que
não possui nenhum estabelecimento de saúde é o município de Careiro da Várzea,
apresentando a pior infra-estrutura voltada para atendimento público de saúde.
Transporte nos municípios

A rapidez e facilidade dos deslocamentos de um ponto geográfico a outro sempre
determinaram as condições de vida dos grupos humanos. Os meios de transporte tornaram
o homem independente do meio em que vivia, permitiram-lhe ocupar todo o planeta,
afetaram o aproveitamento dos recursos naturais e bens de produção e impulsionaram o
comércio. Transporte, em sentido geral, é a ação ou o efeito de levar pessoas ou bens de
um lugar a outro. O sistema de transportes é vital para o comércio interno e externo, a
fixação dos custos de bens e serviços, a composição dos preços, a regularização dos
mercados, utilização terra e urbanização. É um elemento fundamental para a solução de
problemas básicos de saúde e educação; nas cidades, porque facilitam o acesso das
populações aos centros de ensino e saúde; nas zonas rurais, porque permitem a penetração
dos meios de divulgação cultural, técnico-profissional e sanitária necessários à melhoria das
condições de trabalho e de produtividade.
Dessa forma, para o desenvolvimento de uma região é necessária uma série de
fatores estruturais dentre os quais, está inserido o transporte, um fator preponderante para o
desenvolvimento econômico e social, seja este aéreo, terrestre ou fluvial. Para que o
transporte aconteça, é necessário existirem meios e condições mínimas para a circulação.
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Os municípios que estão na área de influência da BR-319 estão servidos das três formas de
transporte como mostram as Tabelas das páginas seguintes.

BR-319 e Transporte Terrestre
O transporte rodoviário no Amazonas não se constitui num modal tão expressivo de
circulação como o modal fluvial, historicamente o que mantém ainda hoje maior significado,
visto que as condições naturais do território. Contudo, além dos transportes fluviais, os
municípios possuem suas frotas rodoviárias de circulação interna e de escoamento, que
crescem de acordo com o desenvolvimento e o crescimento de cada uma dessas unidades
territoriais, bem como a demanda gerada pelas atividades ali realizadas.
As condições atuais de circulação na BR-319 apresentam padrão descontínuo, pois
no trecho entre os municípios de Careiro e próximo a Humaitá, a circulação é bastante
precária, conforme pode ser observado na Figura 19 inclusive não permitindo o fluxo regular
de veículos e pessoas, acabando por deixar o Amazonas em estado de isolamento do ponto
de vista da integração rodoviária, exceto na parte mais meridional, próxima a Porto Velho.

Figura 19 – Condições precárias de circulação na BR-319.
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Os principais veículos de circulação nas sedes municipais da área abrangida são as
motocicletas, motonetas e automóveis, além dos veículos utilizados para fazer transporte de
cargas como os caminhões, caminhonetes e camioneta (Tabela 20).
Tabela 20 - Frota Rodoviária dos Municípios da área de abrangência da BR-319.
Municípios

Auto-

Moto

móvel

Moto
neta

Caminhão

Caminho-

Camioneta

Microônibus

Ônibus

Caminhãotrator

Semireboque

Total

nete

Autazes

34

283

135

6

9

0

2

3

0

0

472

Beruri

2

19

6

0

0

0

0

0

0

0

27

Borba

11

171

33

2

3

12

0

0

0

0

232

Careiro

26

130

24

16

15

23

3

21

0

0

258

Careiro da
Várzea

6

12

6

6

1

14

2

4

0

0

51

Canutama

0

7

2

0

0

1

0

0

0

0

10

Humaitá

308

595

444

56

27

47

0

6

4

6

1493

Iranduba

320

473

115

92

85

0

5

30

5

0

1125

Lábrea

25

235

94

14

21

0

1

1

0

0

391

Manaquiri

2

14

5

1

3

3

0

0

0

0

28

Manicoré

6

89

48

5

3

5

1

0

0

0

157

N.
Aripuanã

9

168

53

7

5

0

0

4

0

0

246

Tapauá

0

32

10

1

0

2

0

1

0

0

46

Porto
Velho

36187

15176

3974

3040

5187

5481

163

569

590

862

71229

FONTE: Dados de campo, 2008.

Transporte Fluvial

As hidrovias, uma alternativa sempre lembrada dadas as condições privilegiadas da
rede fluvial nacional, pouco se desenvolveram. A navegação fluvial nunca foi bem
aproveitada para o transporte de cargas. As hidrovias, na década de 1990, ainda eram os
rios das principais bacias brasileiras, em que a ação humana corretiva foi limitada. Dentre
essas vias destacavam-se a bacia amazônica, por possuir os maiores rios navegáveis,
dentre os quais, em nível nacional, o rio Madeira.
Desde a confluência com o Rio Amazonas (próximo a Itacoatiara) até Porto Velho, o
Rio Madeira constitui uma importante hidrovia utilizada por navios cargueiros e
embarcações regionais, ou seja, barcos de particulares ou passageiros também chamados
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de “recreio”, nome dados pelos moradores ribeirinhos, aos barcos que fazem o acesso aos
municípios de Carreiro da Várzea, Carreiro Castanho, Borba, Beruri, Manaquiri, Manicoré,
Humaitá, Canutama, Tapauá e Porto Velho.
Em levantamento realizado junto ao Porto da Escadaria da Manaus Moderna,
verificou-se um número significativo de embarcações que circulam no Rio Madeira,
atendendo a todos os municípios da área de influência da BR-319. Estas embarcações
fazem o transporte tanto de pessoas como de mercadorias, encomendas e demais cargas.
Nos municípios mais próximos de Manaus esse transporte é diário sendo o caso das
Balsas e das lanchas denominadas “Ajato”, por realizarem o trajeto em menor tempo, devido
à maior velocidade com que percorrem os rios amazônicos.
As embarcações para os municípios de Canutama e Tapauá, pelo rio Purus levam
em torno de doze dias após a saída para retornar a Manaus, sendo que para o município de
Humaitá, este tempo fica em torno de 08 dias. Verificou-se também que algumas
embarcações fazem escalas nos municípios localizadas no seu traçado, como mostra a
Tabela 21.
Tabela 21 - Embarcações que atendem à demanda dos Municípios de influência indireta da BR-319.
Hora
Município
Dia saída
Dia retorno
Hora saída
Embarcações
retorno
Robecí, Mª Nazaré, Andrade,
Careiro da
9,10,11
8, 9, 10
Todo dia
Todo dia
Fabrício, Braga Celedon; Balsa
Várzea
11h30min
11h00min
do Boizão; AJATO 2000.
Seg, Qua,
Ter., Sex.,
8,
Carlos Lopes, Batista
Autazes
17h00min
Sexta
Dom.
11h00min
Caroline; Imbecil; AJATO Asa
Carreiro
Todo dia
Todo dia
17h00min
17h00min
Branca.
Castanho
Sabino Filho, Comte Rodrigues,
ExpressoAJATO;
Cometa
Seg., Qui.,
Ter., Sex.,
Manicoré
07h00min
14h00min
Ralley; Alfredo Zane; Almirante
Sex.
Dom.
Moreira; Cidade Manicoré.
Seg., Ter.,
Comte Bindá, Silva Lopes,
Qua., Qui.,
Beruri
Qua., Qui.
07h00min
08h00min Batista Filho.
Sab., Dom.
Sex.
Vovô Osvaldo, Cidade de
Tapauá e
Ter., Sab.
Após 20 dias
07h00min
07h00min Lábrea, Comte Henrique,
Canutama
Comte Maia, Manoel Silva.
Dona Lili, Cidade Manicoré,
Humaitá
Ter., Sex.
Seg., Sab.
17h00min
10h00min
Alfredo Zani; Cometa Ralley.
Cometa Ralley, São Joaquim,
Borba
Seg., Sab.
Sex., Sab.
17h00min
06h00min Elizabeth.
Alfredo
Zane;
Almirante Moreira.
Vovô Osvaldo, Cidade de
Lábrea
Ter., Sab.
Após 20 dias
07h00min
07h00min Lábrea, Comte Henrique,
Comte Maia, Manoel Silva.
Manaquiri
Seg, Ter, Qua.
Qui, Sex.
14h00min
15h00min Imbeciozinho
Novo Aripuanã

Seg., Sex.,
Qui.

Ter., Sex.,
Dom.

07h00min

14h00min

Porto Velho

Seg., Sab.

Sex., Sab.

17h00min

06h00min

Sabino Filho, Comte Rodrigues,
Cometa Ralley; Alfredo Zane;
Almirante Moreira;
Cometa Ralley, São Joaquim,
Elizabeth.
Alfredo
Zane;
Almirante Moreira.

FONTE: Dados de campo, 2008.
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Transporte Aéreo

Por ser o mais rápido, o transporte aéreo é o mais procurado para as grandes
distâncias. O avião é utilizado ainda no transporte de mercadoria de alto valor unitário em
relação ao volume e o peso. Em terra, as empresas aéreas contam com instalações
complexas de aeroportos para carga, descarga, armazenagem e distribuição de
mercadorias e embarque e desembarque de passageiros.
O desenvolvimento do transporte aéreo tem sido contínuo, embora seja o mais caro
dos modos de transporte. Seu custo é quatro vezes maior do que o do transporte rodoviário,
seis a sete vezes maiores do que o do ferroviário e trinta a quarenta vezes maiores do que o
do transporte marítimo.
O principal fator econômico no transporte aéreo é a necessidade de grande
quantidade de energia (consumo de combustível) apenas para que o avião se mantenha em
vôo. As medidas essenciais de segurança também afetam o custo do transporte. No
entanto, as altas velocidades atingidas pelos aviões permitem manter um serviço regular e
freqüente entre grandes distâncias, com reduzido número de aparelhos.
Nos municípios onde existe um maior índice populacional, bem como, maior
desenvolvimento e infra-estrutura usufruem do transporte aéreo oferecido por algumas
companhias aéreas como a RICO – Linhas Aéreas e a TRIP – Linhas Aéreas (Tabela 22).
Tabela 22 - Transporte Aéreo.
COMPANHIAS AÉREAS

RICO Linhas Aéreas

MUNICIPIOS

DESTINO

Dias Da Semana

BORBA

MANAUS

segunda, quarta e sexta

07h30min 09h30min

MANICORÉ

MANAUS

segunda, quarta e sexta

07h30min 08h30min

PORTO
VELHO

MANAUS

HUMAITÁ

MANAUS

segunda a sábado

Saída

Chegada

14h00min 15h00min

quarta e sábado

17h15min 18h45min

domingo e quinta-feira

10h45min 12h00min

TRIP Linhas Aéreas
HUMAITÁ

PORTO VELHO

FONTE: Dados de campo, 2008.

Conforme pode ser observado na Figura 16, a infra-estrutura de transportes do
Estado do Amazonas apresenta-se essencialmente em função do modal hidroviário, pelos
fatores geográficos de uma estrutura que possui vários rios navegáveis. Contudo, não se
pode negar que, sobretudo na parte leste do Estado do Amazonas, desde a década de
1970, se estabeleceu uma infra-estrutura de transporte voltada para os modais rodoviários e
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aeroviários, com estabelecimento de aeroportos nas cidades de Borba, Manicoré e Humaitá,
municípios que dão acesso direto do Amazonas ao restante do Brasil.
Igualmente, o modal rodoviário, com a crise geral dos anos 1980, não foi sustentado
em termos de manutenção pelo governo central, acarretando em sucateamento das
rodovias da Amazônia Ocidental, com destaque para a BR-319, que apresenta o estado de
degradação que se constata hoje.

Figura 20 - Mapa de Infra-estrutura em Transporte

80

Energia Elétrica nos municípios

As discussões em torno das políticas energéticas envolvem não apenas questões
técnicas, mas preocupações sócio-ambientais. Esse tema levanta enfoques econômicos,
políticos e sociais, sobretudo, quando a região em foco é a Amazônia. Rica em potencial
energético, a Amazônia é mesmo um cenário de contradições. Em pleno século XXI a
maioria da população rural da região não dispõe de serviços públicos básicos como energia
elétrica.
A Amazônia tem sido cenário de grandes empreendimentos e projetos de integração,
rodovias, ferrovias, gasodutos, construção de hidrelétricas, pontes, entre outros; sempre
com o intuito de dar continuidade ao processo de industrialização. Nesse processo a energia
possui um papel fundamental, como se pode levar a frente um projeto de industrialização
sem energia? Impossível. Portanto, todos os esforços gastos com esta questão estão
voltados para o espaço urbano.
Segundo André Miki (2004), o desafio de criação de um modelo energético
sustentável para a Amazônia Rural deve levar em consideração as particularidades de cada
microrregião, incorporando alternativas energéticas e respeitando os diversos ambientes
naturais amazônicos. Entretanto, esta viabilidade energética está vinculada à elaboração de
políticas públicas eficientes, uma vez que estamos diante de um esgotamento das fontes de
energia tradicionais, é preciso diversificar o uso de recursos energéticos.

Município de Autazes
O fornecimento de energia elétrica em Autazes é responsabilidade da Companhia
Energética do Amazonas – CEAM, por meio de grupos geradores. No município existe um
total de 2.825 clientes segundo diversas atividades (Tabela 23). A maior parte dos
atendimentos é referente às residências (81,24%) seguidas das atividades comerciais e
rurais com 9,31% e 6,51% dos atendimentos respectivamente. Os serviços públicos
demandam menor número de atendimento com apenas 1 (0,04%).
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Tabela 23 - Distribuição do atendimento de energia elétrica em Autazes por atividade.

Atividade

Autazes
Percentual (%)
81,24
0,60
9,31
6,51
2,05
0,04
0,25
100,00

Números
2.295
17
263
184
58
1
7
2825

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Serviço Público
Diversos
Total
Fonte: CEAM, 2008.

Município de Beruri
A produção e distribuição de energia estão a cargo da CEAM, que mantém no
município uma usina termoelétrica com 5 geradores, produzindo um total de 1.804 kW
(Tabela 24).
Tabela 24 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores em Beruri.
Marca

Potência Nominal (Kw)

Quantidade

Unitária
MWM

1

168

CUMMINS

1

260

SCANIA

2

288

KOHLER
1
FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007

Total

800

1804

Município de Borba
A geração e transmissão de energia elétrica na sede do município estão a cargo da
Companhia Energética do Amazonas – CEAM que mantém uma usina termoelétrica com 5
geradores com potência de 6.210 kW (Tabela 25).
Tabela 25 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores em Borba
Marca

Quantidade

Potência Nominal (Kw)
Unitária

BURMASTER

1

660

GM

1

1500

GM

1

1700

CUMMINS

1

1100

CUMMINS
1
FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.

1250

Total

6.210
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Município de Canutama

A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o município de
Canutama é a CEAM, que atende a uma demanda de consumo de 1.717 KVA. A companhia
possui uma usina termoelétrica com 3 grupos geradores com potência total de 2.080 KVA
(Tabela 26).
Tabela 26– Distribuição da marca e potência dos grupos geradores em Canutama.
Marca

Potência Nominal (Kw)

Quantidade

Unitária
CUMMINS

2

350

KOMATSU

1

880

ZICHAI
1
FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.

500

Total

2.080

A energia elétrica é fornecida para 1.133 consumidores, o que corresponde a 62,2%
dos domicílios no município. Está assim distribuído: consumo doméstico em 5.565 KWH,
consumo comercial em 4.992 KWH, consumo industrial em 72.953 KWH e consumo dos
órgãos públicos em 35.345 KWH.

Município de Careiro

A geração e transmissão de energia elétrica na sede do município estão a cargo da
CEAM que mantém uma usina termoelétrica com 5 grupos geradores com potência de 4.778
kW (Tabela 27). Há no município 1.996 consumidores assim distribuídos: 04 industriais, 40
comerciais, 1.056 residências e 6 prestadores de serviços.
Tabela 27 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores em Careiro
Potência Nominal (Kw)
Marca
Quantidade
Unitária
Total
CUMMINS

2

1500

ZICHAI

1

1000

1

500

ZICHAI
PORAQUE

6.000

FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.
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Município de Careiro da Várzea

A produção e distribuição de energia são de responsabilidade da CEAM que mantém
na sede uma usina termoelétrica com 5 geradores, somando uma potência de 4.778 kW
(Tabela 28).
Tabela 28 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores.
Potência Nominal (Kw)
Marca

Quantidade
Unitária

VOLVO

2

304

SCÂNIA

1

220

CUMMINS

1

350

CATERPILLAR

1

1600

ZICHAI

2

1000

Total

4.778

FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.

Município de Humaitá

A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica é a CEAM. A
Companhia Energética do Amazonas possui uma usina termoelétrica com 5 grupos
geradores, somando uma potência total de 8.850 KVA (Tabela 29). Assim, a energia elétrica
é fornecida para 2.190 consumidores, o que corresponde a 79,0% dos domicílios no
município.
Tabela 29 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores.
Potência Nominal (kW)
Marca

Quantidade

Unitária

ALCO

1

1250

ALCO

1

2000

CATERPILLAR

1

2000

CATERPILLAR

1

1600

GM

1

2000

Total

8.850

FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.
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Município de Iranduba

Em Iranduba, a CEAM é responsável pelo abastecimento de energia elétrica que tem
um total de 7.039 atendidos as diversas atividades. A Tabela 30 evidencia que a maior parte
dos atendidos (70%) são as residências, seguido das atividades rurais que correspondem a
expressivos 20,30% entre as atividades atendidas. Juntas o seguimento residencial e as
atividades rurais totalizam 90,54%
Tabela 30 - Distribuição do atendimento de energia elétrica em Iranduba por atividade
Atividade
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Serviço Público
Diversos
Total
Fonte: CEAM, 2008.

Iranduba
Números
4.944
33
493
1.429
115
21
4

Percentual (%)
70,24
0,47
7,00
20,30
1,63
0,30
0,06

7.039

100,00

As atividades comerciais são atendidas em 493 estabelecimentos (7,00%) enquanto
o poder público (115), a indústria (33), o serviço público (21), e os usos diversos (4) têm
menores índices de unidades abastecidas.

Município de Lábrea

Em Lábrea o abastecimento de energia elétrica é realizado pela CEAM o município conta
com 5.268 unidades atendidas, entre residências e unidade de atividade. Desse total, as
residências compreendem 4.530 atendimentos o que corresponde a 85,99% do
abastecimento no município.

85

Tabela 31 - Distribuição do atendimento de energia elétrica em Lábrea por atividade.
Lábrea

Atividade
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Serviço Público
Diversos
Total
Fonte: CEAM, 2008.

Números

Percentual (%)

4.530
18
360
192
158
6
4

85,99
0,34
6,83
3,64
3,00
0,11
0,08

5.268

100,00

Todas as demais atividades possuem menos de 10% de participação no atendimento
sendo a segunda com maior atendimento a área comercial com 360 atendimentos o que
corresponde a 6,83%. As atividades rurais e o poder público possuem 192 e 158
atendimentos respectivamente.

Município de Manaquiri

A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica é a CEAM, que atende
a uma demanda de consumo de 590 KVA. A Companhia Energética do Amazonas possui
uma usina termoelétrica com 3 geradores, cuja potência total é de 2.100 KVA (Tabela 32).
Tabela 32 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores.
Potência Nominal (Kw)
Marca

Quantidade
Unitária

CUMMINS

1

250

KOHLER

1

800

CUMMINS

3

350

Total

2.100

FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.

Município de Manaus

A geração de energia encontra-se dividida entre empresas privadas e uma estatal. A
Manaus Energia S.A., subsidiária da Eletronorte, dispõe de um parque térmico composto
pelas seguintes usinas: UTE Aparecida (120MW), UTE Mauá (136MW) e Elétron (120 MW).
A UHE Balbina com capacidade instalada de 250 MW constitui a única hidrelétrica do
estado, integrante da Manaus Energia S.A. Além dessas usinas, existem as plantas dos
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produtores independentes, empresas estrangeiras que obtiveram concessão para a geração
de energia para o sistema Manaus, fato ocorrido em face da falta de investimentos no setor
por parte do governo federal, agravado pelo racionamento a que se submeteu a cidade em
meados de 1997. Atualmente existem três empresas estrangeiras operando na capital,
utilizando geração termelétrica com turbinas a gás e motores Diesel.
A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica é a Manaus Energia,
que atende um mercado de energia elétrica, que engloba 383.895 consumidores ativos e
abriga um parque industrial moderno. Em 2003, o fornecimento de energia apresentou um
crescimento da ordem de 4,3%, basicamente em função do incremento das classes
industrial e comercial (8,8% e 4,7%, respectivamente), que representam conjuntamente
57,5% do mercado próprio.
O consumo dos clientes residenciais, que respondem por 27% do mercado, foi
inferior 1,9% ao do ano de 2002, destacando-se que o consumo médio desse segmento,
vem caindo desde 2001 quando era de 216 kWh/mês, passando em 2002 para 209
kWh/mês e reduzindo novamente em 2003 para 192 kWh/mês. O crescimento das fraudes e
os aumentos tarifários ocorridos no período 2000/2003 que induziram uma mudança de
hábito do consumo direcionada para o uso mais racional da energia, foram os fatores
determinantes para o decréscimo do consumo médio residencial nos últimos anos.
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Município de Manicoré

A CEAM é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o município,
atendendo uma demanda de consumo de 8.209 MWH. Possui uma usina a diesel, com 5
grupos geradores, perfazendo um total de 6.450 KVA (Tabela 33).
Tabela 33 - Distribuição da marca e potência dos grupos geradores.
Potência Nominal (Kw)
Marca

Quantidade

Unitária

CUMMINS

1

1100

CUMMINS

1

1250

CUMMINS

1

1500

CATERPILLAR

1

1600

GM

1

1000

Total

6.450

FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.

Município de Novo Aripuanã

A CEAM é responsável pelo abastecimento de energia elétrica do município que tem
um total de 1.925 unidades atendidas entre residências e unidades envolvidas com
atividades econômicas e públicas. A Tabela 34 aponta que um total de 89,14% dos
atendimentos é relativo às residências o que corresponde a um total de 1.716 unidades
familiares atendidas. O comércio corresponde a apenas 6,44% dos atendimentos (124).
Tabela 34 - Distribuição do atendimento de energia elétrica em Novo Aripuanã por atividade.

Atividade
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Serviço Público
Diversos
Total

Números
1.716
21
124
2
57
2
3
1925

Novo Aripuanã
Percentual (%)
89,14
1,09
6,44
0,10
2,96
0,10
0,16
100,00

Fonte: CEAM, 2008.
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Município de Tapauá
A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o município de
Tapauá é a CEAM, que atende a uma demanda de consumo de 1.756 MWH. A usina da
CEAM tem 4 grupos geradores a diesel, com potência total de 2.962 KVA (Tabela 35).
Assim, a energia elétrica é fornecida para 1.454 consumidores, o que corresponde a 51,9%
dos domicílios no município.
Tabela 35 – Distribuição da marca e potência dos grupos geradores.
Marca

Quantidade

Potência Nominal (Kw)
Unitária

CUMMINS

2

350

KOHLER

1

800

KOMATSU

1

880

PERKINS
1
FONTE: Companhia Energética do Amazonas – CEAM, 2007.

582

Total

2.962
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Abastecimento de Água nos municípios

Em 04 de julho de 2000, o Governo do Estado do Amazonas transferiu a gestão do
Sistema de Água e Esgoto Sanitário da capital Manaus para a iniciativa privada. Para
facilitar essa transferência, o Governo já havia dividido a Companhia de Saneamento do
Amazonas (COSAMA), separando os serviços da capital e do interior, criando a empresa
mista Manaus Saneamento S/A (hoje, gerida pela Águas do Amazonas) para atuar
exclusivamente em Manaus, permanecendo a COSAMA com os serviços do interior. A partir
desse momento, o Governo do Estado perdeu o interesse na prestação dos serviços de
água e esgoto e passou a devolver a concessão desses serviços aos legítimos donos – os
municípios. No entanto, essa “devolução” foi realizada de forma verticalizada, e ainda com o
agravante de muitos sistemas entregues, apresentarem-se deficitários financeiro e
operacionalmente (AZEVEDO, 2008).
A princípio foi um trauma, pois nenhum município do Estado do Amazonas fora
preparado para assumir esse papel, pois desde 1969 a COSAMA administrava a maioria
dos sistemas de abastecimento de água. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA),
sucessora do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e da Fundação SESP, que desde
a década de 50 do século passado, auxiliou diversos municípios brasileiros na criação e
organização de autarquias municipais de saneamento, até o ano de 1999, administrava
diretamente por força de convênios 13 autarquias municipais de água e esgoto no Estado do
Amazonas. Esses convênios foram extintos unilateralmente pela própria FUNASA causando
um grande vazio no campo da cooperação técnica aos municípios, pois não foi implantado a
contento outro modelo que substituísse o modelo anterior (AZEVEDO, 2008).
O panorama no Estado na condução de uma política de saneamento não era nada
animador, pois com o desmonte técnico e operacional da COSAMA, aliado à
desestruturação da FUNASA no campo da cooperação técnica aos municípios, criou-se uma
lacuna, que deixou os municípios praticamente sem opções na busca de auxílio
especializado no âmbito estadual para o assessoramento na criação de uma entidade que
pudesse gerir os sistemas de água e esgoto recém recebidos pelos municípios (AZEVEDO,
2008).
Atualmente os municípios gerenciam o abastecimento de água por meio de convênio
com empresas privadas. Os dados quantitativos referentes a este documentos foram
analisados de acordo com os dados do IBGE/SIDRA do censitário de 2000.
O abastecimento de água foi dividido em três categorias: domicílios servidos pela
rede geral, domicílios com poço/nascente e outro tipo de abastecimento. Até 2000 havia
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uma predominância de domicílios cuja fonte de água era outra que não a rede geral ou
poço/nascente. A partir de 2000 houve um acréscimo significativo no número de domicílios
ligados à rede geral nas áreas mais urbanizadas.

Município de Autazes

A água é fornecida para 3.644 consumidores no município, o que corresponde a 728
domicílios (15,9% do total) ligados a rede geral (SEPLAN, 2006). Segundo o IBGE (2000),
1.628 domicílios (35,5%) indicaram possuir água proveniente do poço ou nascente e 2.236
possuem água de outras formas não mencionadas pelo censo demográfico, ou seja, fração
que corresponde a 48,6% do total de domicílios (Figura 21).
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Figura 21 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Autazes.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Beruri

O município de Beruri possui uma rede de distribuição de 8.425 metros de extensão,
produzindo um volume de 72.000 m³ de água (SEPLAN, 2006). A água é fornecida para
1.100 consumidores no município, o que corresponde a 40,4% dos domicílios com acesso a
rede geral (SEPLAN, 2006).
Em 59,4% dos domicílios, o abastecimento de água é proveniente de outras formas
não mencionadas no censo demográfico e apenas 0,2% dos domicílios utilizam água
proveniente do poço ou nascente (Figura 22).
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Figura 22 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Beruri.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Borba

A distribuição de água no município de Borba é feita por uma rede de tubulação, cuja
extensão é de 42.000 metros, sendo que 1.135 dos domicílios consomem 102.240 m³
(SEPLAN, 2006). Assim 2.934 domicílios captam água de outra forma que não seja da rede
geral de distribuição. Cerca de 1.335 domicílios são atendidos pela rede geral de
distribuição e 451 domicílios captam água proveniente de poços artesianos (Figura 23).

Figura 23 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Borba.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

92

Município de Canutama

A captação e distribuição de água no município de Canutama captação são do tipo
subterrâneo, com capacidade de produção de um volume de 149.400 m³ d’água. A
distribuição é feita por uma rede de tubulação, cuja extensão é de 10.111 metros, sendo que
os 868 domicílios consomem os 149.400m³ (SEPLAN, 2006).
Conforme as informações do IBGE (2000), a água é fornecida para 1.043
consumidores no município, o que corresponde a 37,6% dos domicílios com acesso ao
sistema de abastecimento de água. Foi observado que 527 dos domicílios indicaram possuir
água proveniente do poço ou nascente e 470 possuem água de outras formas não
mencionadas pelo censo demográfico (Figura 24).

Figura 24 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Canutama. FONTE:
IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Careiro

A distribuição de água para o município de Careiro é feita por uma rede de
tubulação, cuja extensão é de 20.964 metros, sendo que os 1.559 domicílios consomem
76.800 m³ (SEPLAN, 2006). Cerca de 2.892 domicílios captam água de outra forma que não
seja da rede geral de distribuição, 1.241 domicílios são atendidos pela rede geral de
distribuição e 1.150 domicílios captam água proveniente de poços artesianos (Figura 25).
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Figura 25 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Careiro. FONTE:
IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município do Careiro da Várzea

O volume água para o município de Careiro da Várzea é de 14.400 m³, sendo
distribuído por uma rede de 8.165 metros de extensão que atende 283 consumidores
(SEPLAN, 2006).
Para 2.760 domicílios a água é oriunda de outras formas não mencionadas pelo
censo demográfico e 713 dos domicílios indicaram possuir água proveniente do poço ou
nascente (Figura 26).
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Figura 26 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Careiro da Várzea.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Humaitá

A infra-estrutura de captação da água do município de Humaitá é subterrânea, com
potência instalada de 15 CV, armazenadas no reservatório do tipo elevado com capacidade
para 65 m³/h.
O município possui uma rede de distribuição com uma extensão de 93.462 metros de
tubulação, produzindo um volume de 393.600 m³ de água, sendo consumida a totalidade do
volume produzido (SEPLAN, 2006).
A água é fornecida para 7.389 consumidores no município, o que corresponde a
48,1% das casas (SEPLAN, 2006). Para o IBGE (2000), 938 possuem água de outras
formas não mencionadas pelo censo demográfico e 872 dos domicílios indicaram possuir
água proveniente do poço ou nascente (Figura 27).
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Figura 27 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Humaitá.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Iranduba

A água no município de Iranduba é fornecida para 13.069 consumidores no
município, o que corresponde a 2.563 domicílios (44,5% do total) ligados a rede geral
(SEPLAN, 2006). Segundo o IBGE (2000), 706 domicílios (12,3%) indicaram possuir água
proveniente do poço ou nascente e 2.994 possuem água de outras formas não mencionadas
pelo censo demográfico, ou seja, fração que corresponde a 43,2% do total de domicílios
(Figura 28).
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Figura 28 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Iranduba.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Lábrea

A água no município de Lábrea é fornecida para 9.423 consumidores no município, o
que corresponde a 1.791 domicílios (33,6% do total) ligados a rede geral (SEPLAN, 2006).
Segundo o IBGE (2000), 996 domicílios (18,7%) indicaram possuir água proveniente do
poço ou nascente e 2.539 possuem água de outras formas não mencionadas pelo censo
demográfico, ou seja, fração que corresponde a 47,7% do total de domicílios (Figura 29).
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Figura 29– Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Lábrea.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Manaquiri

A captação e distribuição de água no município de Manaquiri são do tipo
subterrâneo, com capacidade de produção de um volume de 51.360m³ d’água. A
distribuição é feita por uma rede de tubulação, cuja extensão é de 10.635 metros, sendo que
5.527 domicílios consomem os 51.360m³ (SEPLAN, 2006).
Dos 1779 domicílios, apenas 31,87% são abastecidos com água da rede geral. Com
relação aos demais domicílios, o abastecimento d’água é oriundo de outras formas não
identificadas pelo censo demográfico que apresentam 1.471 domicílios, enquanto 308 dos
domicílios usam água do poço e nascente (Figura 30).
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Figura 30 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Manaquiri.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Manaus

Em Manaus, o serviço de captação e distribuição de água é administrado pela
Companhia Águas do Amazonas. A Águas do Amazonas instalou-se em Manaus, no dia 04
de Julho de 2.000, com um contrato de concessão de 30 anos pelos serviços de água e
esgoto, após arrematar a Manaus Saneamento, em Junho do mesmo ano, em um leilão na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (ÁGUAS DO AMAZONAS, 2008).
O volume de água é disponibilizado para 74,44% dos domicílios; 14,22% dos
domicílios a água é proveniente do poço ou nascente e 11,34% dos domicílios é oriunda de
outras formas que não foram mencionadas pelo IBGE (Figura 31).

Figura 31 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Manaus.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)
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O sistema de produção da Ponta do Ismael tem uma capacidade máxima
aproximada de 7 mil litros por segundo na captação de água bruta, considerando as duas
unidades de captação e a vazão máxima de tratamento das duas estações (FUNDAÇÃO
DJALMA BATISTA, 2006).
No período compreendido entre 2001 e 2005, a empresa concessionária reduziu em
torno de 20% as perdas físicas de água na Ponta do Ismael. Simultaneamente a empresa
reduziu de forma deliberada a produção de água bruta, de 6.336 l/s em 2001 para 4.987 l/s
em 2005, com uma redução na mesma proporção das perdas (cerca de 20%) (FUNDAÇÃO
DJALMA BATISTA, 2006).
Coincidentemente, em 17 de dezembro de 2002 a empresa firmou um contrato de
demanda com a empresa concessionária de energia elétrica de Manaus, restringindo,
assim, o seu consumo com o objetivo de reduzir o custo, levando a uma limitação no
aumento de produção de água para o sistema. Esse procedimento impediu oportunizar um
melhor atendimento dos serviços prestados de abastecimento de água para a cidade de
Manaus, uma vez que houve aumento de sua população, dificultando ainda, o cumprimento
de meta contratual (FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA, 2006).
A estação de captação do Mauazinho trabalha atualmente em sua capacidade
máxima de produção (300 l/s). Na sua área, verificou-se a existência de obras que
permitirão a mudança de filtração direta ascendente para dupla filtração, o que resultará em
um aumento de 100% da vazão de água tratada, ou seja, 600 litros por segundo, dentro dos
padrões de potabilidade (FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA, 2006).
Esse aumento de vazão implicará na ampliação das elevatórias de água bruta e
água tratada, possibilitando, assim, um melhor atendimento para as Indústrias do Distrito
Industrial e possivelmente para as áreas adjacentes. Observou-se também na estação do
Mauazinho o não cumprimento do item 13.6, da Cláusula 13ª, do Contrato de Concessão,
no que se refere aos lodos e outros resíduos produzidos nas estações, lançados nos corpos
receptores (FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA, 2006).
Observou-se que no sistema de produção de água subterrâneo, a quantidade
ofertada é insuficiente comparada com a demanda necessária, devido a vários fatores: baixa
capacidade de vazão do aqüífero, grupos de motores-bomba existentes subdimensionados,
número insuficiente de poços em operação e baixa qualidade de energia elétrica.
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Município de Manicoré

A captação de água no município de Manicoré é do tipo misto, com água do rio e
água subterrânea. Há dois reservatórios do tipo elevado com capacidade para armazenar
260m³/h (SEPLAN, 2006).
O município possui uma rede de distribuição com uma extensão de 28.000 metros de
tubulação, produzindo um volume de 110.160 m³ de água, sendo consumida a totalidade do
volume produzido (SEPLAN, 2006). A água é fornecida para 2.381 consumidores no
município, o que corresponde a 16,8% dos domicílios ligados a rede geral (SEPLAN, 2006).
Segundo o IBGE (2000), 2.865 dos domicílios indicaram possuir água proveniente do poço
ou nascente e 2.738 possuem água de outras formas não mencionadas pelo censo
demográfico (Figura 32).

Figura 32 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, Município de Manicoré.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Novo Aripuanã

A água no município de Novo Aripuanã é fornecida para 3.891 consumidores no
município, o que corresponde a 653 domicílios (23,5% do total) ligados a rede geral
(SEPLAN, 2006). Segundo o IBGE (2000), 1.139 domicílios (40,9%) indicaram possuir água
proveniente do poço ou nascente e 991 possuem água de outras formas não mencionadas
pelo censo demográfico, ou seja, fração que corresponde a 35,6% do total de domicílios
(Figura 33).
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Figura 33 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Novo Aripuanã.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Porto Velho

A CAERD - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia é uma empresa pública
responsável pela prestação de serviços de saneamento básico do estado de Rondônia.
Atualmente a CAERD opera em 41 dos 52 municípios do Estado de Rondônia. Destes, em
apenas três (Vale do Anari, Alto do Paraíso e Theobroma) existe contrato de concessão em
vigor. Para os demais 38 municípios há um processo de negociação em andamento, com
vistas a firmar contrato de concessão entre os municípios e a companhia. Dos serviços
prestados pela CAERD, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) referentes ao ano de 2003, têm-se os seguintes índices médios de
atendimento urbano: - abastecimento de água - média estadual de 45,6%, sendo Porto
Velho de 57,1%; - esgotamento sanitário - média estadual de 1,7%, sendo Porto Velho de
2,9%. A companhia conta com 591 funcionários, dos quais cerca de 60% estão lotados em
sistemas do interior do Estado (PMSS, 2008).
O índice de cobertura de água, segundo IBGE (2000), é de 29.487 consumidores no
município, o que corresponde a 35,24% dos domicílios ligados a rede geral. 50.113 dos
domicílios indicaram possuir água proveniente do poço ou nascente e 4.082 possuem água
de outras formas não mencionadas pelo censo demográfico (Figura 34).
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Figura 34 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água, em Porto Velho.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Tapauá

Dentre a infra-estrutura do município, a água captada para o abastecimento da
cidade é proveniente do rio Purus e também mantém sistema de captação de água
subterrânea. A água é armazenada em um reservatório do tipo elevado com capacidade
para 65 m³/h. Possui uma rede de distribuição de 17.363 metros de extensão, produzindo
um volume de 71.370 m³ de água, sendo consumida a totalidade do volume produzido pelos
domicílios (SEPLAN, 2006).
A água é fornecida para 1.212 consumidores no município, o que corresponde a
35,2% dos domicílios com acesso a rede (SEPLAN, 2006). Segundo o IBGE (2000), 1.712
domicílios utilizam água de outras formas não mencionadas pelo censo demográfico e
registrou-se apenas 236 domicílios com acesso a água oriunda do poço ou nascente (Figura
35).
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Figura 35 – Domicílios particulares, por forma de abastecimento de água. Município de Tapauá.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Coleta e Tratamento de Esgoto nos municípios

Em relação ao esgotamento sanitário, dividimos em quatro categorias: rede geral,
fossa séptica, fossa rudimentar e outro que inclui todos os tipos de escoadouro que não os
previamente mencionados. De quatro municípios, apenas Humaitá tem um percentual acima
de 1% de domicílios ligados à rede geral. Cabe mencionar que era um percentual baixo
(1,3%). Em 2000, houve um aumento no número de domicílios com esgotamento sanitário
predominantemente servido por fossa rudimentar, em ordem decrescente, Canutama
(65,7%), Manicoré (50,6%), Humaitá (46,9%) e Tapauá (24,6%). A situação do saneamento
básico é pior. O tipo de esgotamento predominante nestes municípios é a fossa rudimentar,
não condizem com o tipo esperado e considerado ideal na avaliação dos indicadores
sociais.
Manaus tem o melhor desempenho de esgotamento sanitário ligado à rede geral,
com 32,55%. Nos restante predomina a fossa rudimentar: Beruri (4,55% rede geral e
40,92% fossa rudimentar), Borba (0,34% rede geral e 53,88% fossa rudimentar), Careiro
Castanho (1,50% rede geral e 66,19% fossa rudimentar), Careiro de Várzea (0,08% rede
geral e 65,64% fossa rudimentar) e Manaquiri (0,31% rede geral e 57,83% fossa
rudimentar).

Município de Autazes
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Observa-se na figura 40 que 79,14% dos domicílios as pessoas vive sem banheiro
no município de Autazes. Dos domicílios com banheiro ou sanitário, 810 têm apenas 1
banheiro; 112 com 2 banheiros; 24 possuem 3 banheiros; 7 domicílios possuem 4 banheiros
e 5 domicílios com aproximadamente 5 banheiros (Figura 36).
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Figura 36 - Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município de Autazes.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)

Em Autazes, 20,86% dos domicílios têm banheiro ou sanitário, com diversos tipos de
esgotamento, sendo que apenas 3,66% dos domicílios utilizam a rede de esgoto. Boa parte
dos domicílios (3.283) possui fossa rudimentar para armazenamento dos resíduos, enquanto
uma quantidade significativa de domicílios não tem um ambiente apropriado para o
armazenamento dos resíduos do sanitário: 162 domicílios utilizam a vala, 35 domicílios
jogam para outros escoadouros e em 67 domicílios os resíduos têm com destino o rio e
lago. A fossa rudimentar é bastante utilizada no município, precisando a ampliação da rede
de esgoto uma vez que o uso de fossa rudimentar é bastante expressivo (Figura 37).
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Figura 37 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Beruri

O serviço da rede de esgoto é praticamente insignificante, considerando que 1.585
dos domicílios não têm acesso a banheiro ou sanitário. Dos domicílios com banheiro ou
sanitário, distribui-se assim: 166 dos domicílios um 1 banheiro e 28 dos domicílios de 2 e 3
banheiros (Figura 38).

Figura 38 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Em Beruri, 144 casas têm acesso à fossa séptica (10,88%). A rede geral de esgoto
atende 81 domicílios, o que representa 6,12% do total de residências. 728 domicílios
(54,98%) têm fossa rudimentar, 269 jogam os resíduos no rio ou lago (20,32%), 68 jogam os
resíduos em outros escoadouros (5,14%) e em 34 domicílios os resíduos saem para vala
(2,52%) (Figura 39).
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Figura 39 - Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Beruri.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Borba

No município de Borba, 3.841 domicílios não têm acesso a banheiro ou sanitário
(Figura 40).

Figura 40 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)

Observa-se na figura 43 que 2.543 domicílios (58,87%) possuem fossa rudimentar. O
uso de fossas sépticas totaliza em média 789 domicílios (18,26%). Os domicílios que tem
acesso a rede geral de esgoto representam 0,37% do total das residências (16) (Figura 41).
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Figura 41 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Humaitá.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Canutama

No município de Canutama, 89,3% dos domicílios não existem banheiros (Figura 42).
Na composição dos domicílios com banheiro ou sanitário, 171 têm apenas 1 banheiro; 25
com 2 banheiros e 4 possuem de 3 a 4 banheiros.

Figura 42 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município de Canutama.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Em Canutama, apenas 5 dos domicílios (0,3%) utilizam a rede de esgoto. A maioria
absoluta (1.225 ou 74,7%) dos domicílios afirmou possuir fossa rudimentar para
armazenamento dos resíduos, enquanto 29 domicílios (1,8) utilizam fossa séptica. Uma
quantidade significativa de domicílios não tem um ambiente apropriado para o
armazenamento dos resíduos do sanitário, como: 202 (12,3%) domicílios utilizam a vala,
152 (9,3%) domicílios jogam para outros escoadouros e em 26 (1,6%) domicílios os
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resíduos têm com destino o rio e lago. A fossa rudimentar é bastante utilizada no município,
precisando a ampliação da rede de esgoto uma vez que o uso de fossa rudimentar é
bastante expressivo (Figura 43).
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Figura 43 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Canutama.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município do Careiro

A maioria dos domicílios não tem banheiro ou sanitário (4.247 domicílios), diante dos
984 domicílios que possuem 1 banheiro e dos 108 domicílios que possuem de 2 a 5
banheiros (Figura 44).

Figura 44 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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A análise do gráfico abaixo permite afirmar que a maioria dos domicílios não tem
acesso ao serviço da rede de esgoto. Assim, 3.543 domicílios disseram possuir fossa
rudimentar, 365 o esgoto sanitário tem como destino o rio ou lago, 344 o esgoto vai para a
vala e 62 informaram que o esgoto sanitário tem como destino outros escoadouros e apenas
80 domicílios tem acesso à rede geral de esgoto (1,70%) (Figura 45).
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Figura 45 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município do Careiro.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município do Careiro da Várzea

Em 89,83% dos domicílios não tem banheiro ou sanitário. Dos 10,17% dos domicílios
que possuem banheiro ou sanitário, distribui-se assim: 339 possuem 1 banheiro, 35
possuem 2 banheiros e 6 possuem de 3 a 4 banheiros (Figura 46).

Figura 46 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município do Careiro da Várzea.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)
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Os destinos do esgoto sanitário apontados foram os seguintes: 2.450 domicílios o
destino é a fossa rudimentar, 379 a fossa séptica, 285 o rio e lago, 268 alegaram outros
escoadouros, 188 a vala, 161 não tem banheiro ou sanitário e apenas 3 domicílios estão
conectados a rede geral de esgoto (Figura 47).
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Figura 47 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município do Careiro da Várzea.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Humaitá

O município apresenta 40,5% de suas residências beneficiadas com algum tipo de
banheiro ou sanitário. Em 2.031 dos domicílios a média é de 1 banheiro, 387 domicílios
possuem 2 banheiros. Poucos domicílios registram um número elevado de banheiro, onde
64 deles têm 3 banheiros e 12 domicílios possuem de 4 a 5 banheiros (Figura 48).

Figura 48 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município de Humaitá.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Na Figura 49 observa-se certa prevalência de fossas rudimentares correspondente a
2.886 domicílios (55,7%). Em relação aos demais destinos dos esgotos, as fossas sépticas
representam o segundo percentual mais expressivo com 1.416 domicílios (27,3%), sedo que
apenas 81 domicílios têm acesso a rede de esgoto (1,6%). Observa-se, novamente a
tendência já constatada na análise dos outros municípios, de que os resíduos dos esgotos
sanitários de 332 casas vão para a vala (6,4%) e outras 467 residências (9,0) vão para os
rios, lagos, mares e outros escoadouros.
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Figura 49 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)

Município de Iranduba

Observa-se na figura 54 que 78,10% dos domicílios as pessoas vivem sem banheiro,
o que corresponde a 4.501 domicílios no município. Na composição dos domicílios com
banheiro ou sanitário, 1.028 têm apenas 1 banheiro; 175 com 2 banheiros; 42 possuem 3
banheiros; 10 domicílios possuem 4 banheiros e 7 domicílios com aproximadamente 5
banheiros (Figura 50).
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Figura 50– Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município de Iranduba.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)

Em Iranduba, 21,9% dos domicílios têm banheiro ou sanitário, com diversos tipos de
esgotamento, sendo que apenas 0,55% dos domicílios (29) utilizam a rede de esgoto. Boa
parte dos domicílios (2.769) afirmou possuir fossa rudimentar para armazenamento dos
resíduos, enquanto uma quantidade significativa de domicílios não tem um ambiente
apropriado para o armazenamento dos resíduos do sanitário, como: 459 domicílios utilizam
a vala, 96 domicílios jogam para outros escoadouros e em 140 domicílios os resíduos têm
com destino o rio e lago. A fossa rudimentar é bastante utilizada no município, precisando a
ampliação da rede de esgoto uma vez que o uso de fossa rudimentar é bastante expressivo
(Figura 51).
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Figura 51 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Iranduba.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Lábrea

Observa-se na figura 56 que 82,48% dos domicílios as pessoas vivem sem banheiro,
o que corresponde a 4.393 domicílios no município. Na composição dos domicílios com
banheiro ou sanitário, 743 têm apenas 1 banheiro; 156 com 2 banheiros; 19 possuem 3
banheiros; 9 domicílios possuem 4 banheiros e 6 domicílios com aproximadamente 5
banheiros (Figura 52).
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Figura 52 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Em Iranduba, 66,62% dos domicílios têm banheiro ou sanitário, com diversos tipos
de esgotamento, sendo que apenas 5,84% dos domicílios utilizam a rede de esgoto. Boa
parte dos domicílios (1.880) afirmou possuir fossa rudimentar para armazenamento dos
resíduos, enquanto uma quantidade significativa de domicílios não tem um ambiente
apropriado para o armazenamento dos resíduos do sanitário, como: 257 domicílios utilizam
a vala, 342 domicílios jogam para outros escoadouros e em 275 domicílios os resíduos têm
com destino o rio e lago. A fossa rudimentar é bastante utilizada no município, precisando a
ampliação da rede de esgoto uma vez que o uso de fossa rudimentar é bastante expressivo
(Figura 53)
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Figura 53 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Lábrea.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Manaquiri

O município apresenta 17,35% de suas residências beneficiadas com algum tipo de
banheiro ou sanitário. Em 423 dos domicílios a média é de 1 banheiro, 28 domicílios
possuem 2 banheiros. Poucos domicílios registram um número elevado de banheiro, onde 2
deles têm de 4 a 5 banheiros (Figura 54).

Figura 54– Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município de Manaquiri.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)

A cidade de Manaquiri possui apenas 8 domicílios conectados à rede geral de
esgoto, que corresponde a 0,90% dos domicílios. A fossa séptica e a rudimentar são
bastante utilizadas (1.635 domicílios). O sistema de esgotamento sanitário precisa ser
melhorado uma vez que o uso de fossa rudimentar é bastante expressivo (Figura 55).
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Figura 55 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Manaquiri.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)
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Município de Manaus

A rede coletora de esgoto possuía 266 km, que correspondia a uma cobertura de
3,05%. Hoje a mesma possui uma extensão de 303,4Km. Esse acréscimo, segundo o
relatório, é devido à incorporação dos sistemas isolados dos conjuntos residenciais que
passaram a ser mantidos pela Concessionária. Observou-se na visita técnica da equipe de
engenharia, que a rede coletora do Distrito Industrial encontra-se bastante danificada, com
de entupimentos e alguns rompimentos.
Do total de 12 estações elevatórias do sistema, 5 encontram-se atualmente fora de
operação, totalizando 41,7% de elevatórias paralisadas, que causam poluição dos recursos
hídricos. Um fato importante observa-se nas elevatórias do Distrito Industrial que encontramse desativadas, tendo em vista que algumas foram invadidas por residências e comércio.
O sistema de tratamento de esgoto da cidade é composto de 29 estações de
tratamento. As seguintes estações de tratamento estariam em operação: Deborah, São
Judas Tadeu, João Bosco, EPC Educandos, Rua Isabel, Vila Real, Vila Nova, Vila da Barra,
Jornalistas e Augusto Montenegro. Contudo, constatou-se nas visitas realizadas por
representantes do Poder Concedente, que apenas as estações de tratamento do João
Bosco, EPC Educandos, Rua Isabel, Vila Nova, Jornalistas e Augusto Montenegro estão
funcionando adequadamente.
Pode-se verificar que as estações de tratamento não atendem às exigências dos
órgãos federal, estadual e municipal, no que se refere o item 13.6 da Cláusula 13ª do
Contrato de Concessão, que regulamenta os lançamento de lodos e outros resíduos nos
mananciais. Com relação à análise da qualidade do esgoto sanitário, a empresa
concessionária realiza medições mensalmente nos pontos de entrada e saída das estações
de tratamento, segundo o Relatório de Dados de Qualidade de Esgotos da Águas do
Amazonas.
A Figura 56 revela que um número significativo dos domicílios não é atendido pela
rede geral de esgoto: 186.498 possuem banheiro ou sanitário, em contraposição 80.097
domicílios não tinham banheiro nem sanitário.
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Figura 56 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário. Município de Manaus.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)

Dos 326.852 domicílios registrados pelo censo demográfico apenas 106.396
domicílios são servidos pela rede de esgoto, 120.054 domicílios tinham a fossa séptica
como destino do esgotamento, 45.993 domicílios os resíduos tem como destino a fossa
rudimentar (Figura 57).
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Figura 57 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Manaus.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000)
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Município de Manicoré

Com relação ao saneamento básico do município, tem-se que em 81,66% dos
domicílios não tem nenhum tipo banheiro ou sanitário. Os domicílios com banheiro ou
sanitário estão distribuídos da seguinte maneira: 1.040 possuem apenas 1 banheiro, 188
com 2 banheiros, 30 têm de 3 a 5 banheiros (Figura 58).

Figura 58 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

O esgoto sanitário tem os seguintes destinos: 3.475 domicílios depositam o esgoto
sanitário em fossas rudimentares, apenas 912 dos domicílios têm acesso à fossa séptica e a
rede geral de esgoto. Entre os domicílios que depositam o esgoto sanitário na vala, rio, lago,
mar e outros escoadouros, soma-se 2.473 domicílios (Figura 59).
Vale ressaltar que o sistema de drenagem das águas pluviais é constituído de
galerias de concreto, nas ruas centrais, sendo que nas demais ruas a drenagem é
superficial, onde as águas são lançadas diretamente no rio.
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Figura 59 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Manicoré.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Novo Aripuanã

Observa-se na Figura 60 que 84,12% dos domicílios as pessoas vivem sem
banheiro, o que corresponde a 2.341 domicílios no município. Na composição dos domicílios
com banheiro ou sanitário, 346 têm apenas 1 banheiro; 81 com 2 banheiros; 11 possuem 3
banheiros; 3 domicílios possuem 4 banheiros e 1 domicílio com aproximadamente 5
banheiros.
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Figura 60 - Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Em Novo Aripuanã, 58,43% dos domicílios têm banheiro ou sanitário, com diversos
tipos de esgotamento, sendo que apenas 2,17% dos domicílios utilizam a rede de esgoto.
Boa parte dos domicílios (1.282) afirmou possuir fossa rudimentar para armazenamento dos
resíduos, enquanto uma quantidade significativa de domicílios não tem um ambiente
apropriado para o armazenamento dos resíduos do sanitário, como: 60 domicílios utilizam a
vala, 163 domicílios jogam para outros escoadouros e em 21 domicílios os resíduos têm
com destino o rio e lago. A fossa rudimentar é bastante utilizada no município, precisando a
ampliação da rede de esgoto uma vez que o uso de fossa rudimentar é bastante expressivo
(Figura 61).
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Figura 61 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário. Município de Novo Aripuanã.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Porto Velho (RO)

Com relação ao saneamento básico do município, tem-se que em 28,95% dos
domicílios não tem nenhum tipo banheiro ou sanitário. Os domicílios com banheiro ou
sanitário estão distribuídos da seguinte maneira: 42.170 possuem apenas 1 banheiro,
12.477 com 2 banheiros e 4.807 têm de 3 a 5 banheiros (Figura 62).

Figura 62 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

O índice de cobertura de esgotos, segundo diagnóstico do serviço de saneamento
que consta no IBGE (2000) é de 8,89%, tomando-se como base os domicílios ligados rede
geral de esgoto. Na Figura 63, observa-se certa prevalência de fossas séptica
correspondente a 44.019 domicílios. Em relação aos demais destinos dos esgotos, as
fossas rudimentares representam um percentual expressivo com 23.622.
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Figura 63 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Tapauá

Quanto aos sanitários pode-se afirmar, de acordo com as figuras 39 e 40, uma
parcela significativa dos domicílios urbanos não tem acesso, em outros os resíduos dos
esgotos são despejados inapropriadamente, em geral, diretamente a céu aberto.
Na Figura 64, observa-se a predominância que 88,3% domicílios do município não
tem banheiro ou sanitário, o que corresponde a 2.555 domicílios. Apenas 11,7% dos
domicílios têm banheiro ou sanitário, estando distribuídos da seguinte maneira: 294
possuem 1 banheiro, 38 com 2 banheiros e 7 com 3 a 4 banheiros.
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Figura 64 – Domicílios particulares, por existência de banheiro ou sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Das casas com banheiro ou sanitário, pode-se constar que 712 (46,84%) utilizam a
fossa rudimentar, 310 o esgoto é destinado para o rio e lago (20,39%), 261 o destino é a
vala (17,17%), em 73 os resíduos tem como destino outros escoadouros (4,80%) e 52
possuem fossa séptica (3,42%). Com relação ao acesso a rede geral de esgoto, 112 dos
domicílios são beneficiados, o que representa 7,37% do total de domicílios (Figura 65).
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Figura 65 – Domicílios particulares, por tipo de esgotamento sanitário.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Coleta e Disposição de Lixo nos municípios

Município de Autazes

Em Autazes, a coleta do lixo é realizada em 1.092 domicílios, o que representa
23,78% dos domicílios do município (IBGE, 2000). Apesar de reduzido quando comparado a
outras localidades, os dados revelam que alguns domicílios (29) ainda jogam lixo em
determinadas áreas que não foram identificadas pelo IBGE (0,63%). Com relação ao destino
do lixo, outro fator que pode ser considerado relevante é a queima praticada por 2.944
domicílios (64,11%). Quanto aos domicílios que despejam no meio ambiente pode-se
observar a tendência de jogar o lixo em terrenos baldios e logradouros (5,42%), o que
corresponde a 249 domicílios, e em rio e lagos (4,38), perfazendo o montante aproximado
de 201 residências (Figura 66).
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Figura 66 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Beruri

A coleta do lixo e a limpeza das vias públicas são atividades realizadas pela
Prefeitura Municipal de Beruri. O serviço de coleta de lixo beneficia 13,7% dos domicílios.
Pode-se observar que o destino do lixo é variado na maioria dos municípios: 858 queimam e
19 enterram e 660 jogam o lixo em terrenos baldios, logradouros, rios, lagos e outros
destinos (Figura 67).
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Figura 67 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Borba

A coleta de lixo e a limpeza das vias púbicas são realizadas pela Prefeitura Municipal
de Borba e os resíduos são lançados às margens do rio Madeira e/ou na lixeira localizada
fora da área residencial, a céu aberto. 1.127 domicílios têm acesso ao serviço de coleta de
lixo, entretanto 3.593 não têm acesso ao mesmo serviço, estando assim distribuídos: 2.861
domicílios queimam, 348 jogam em terreno baldio ou logradouro, 228 jogam no rio ou lago,
117 outros destinos e 39 informaram que enterram (Figura 68).

Figura 68 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Canutama

Segundo IBGE (2000), a coleta do lixo é realizada em 10 casas, o que representa
1,3% dos domicílios do município. Canutama realiza apenas a limpeza dos principais
logradouros da cidade, o que significa que não oferece o serviço de coleta de lixo dos
domicílios. Se somar o número de domicílios que jogam o lixo em terreno baldio ou
logradouro com os domicílios que jogam o lixo no rio e lago e, outras formas têm-se
aproximadamente 745 domicílios sem acesso ao sistema de coleta do lixo, em
contraposição apenas 10 casas têm acesso ao serviço de coleta de lixo. A maior redução do
lixo do município ocorre porque as pessoas queimam ou enterram o lixo, que
correspondente a um total de 1.110 casas (Figura 69). Vale ressaltar que o maior número de
domicílios destina o lixo para áreas marginais do município, indicando a tendência da
ausência do serviço de coleta do lixo. Assim, as pessoas direcionam o lixo para o meio
ambiente, ficando exposto a céu aberto.

Figura 69 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Careiro

A coleta do lixo e a limpeza das vias públicas são realizadas pela Prefeitura
Municipal em 17,59% dos domicílios. O serviço de coleta é inexistente para a grande
maioria da população. 3.823 domicílios queimam o lixo e 401 domicílios jogam o lixo em
terrenos baldios, logradouros, rios, lagos e outros destinos (Figura 70).

Figura 70 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município do Careiro da Várzea

Observa-se na composição da figura 62, que há uma desproporcionalidade em
relação aos domicílios não atendidos pelo serviço de limpeza. Em 2.877 domicílios, o lixo é
queimado; 501 jogam no rio ou lago; 153 jogam em terreno baldio ou logradouro; 91
afirmaram enterrar e outros 24 dão outros destinos ao lixo (Figura 71).

127

Figura 71 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Humaitá

A coleta do lixo é realizada em 3.049 domicílios, o que representa 49,55% das casas
(IBGE, 2000). 2.177 domicílios queimam ou enterram e 927 domicílios jogam o lixo a céu
aberto (Figura 72).

Figura 72 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Como é possível observar o tratamento do lixo na maioria das comunidades
estudadas é o mais adequado, em face das condições e serviços oferecidos para este
tratamento (ausência de coleta pública), a melhora alternativa neste momento é a queima
dos resíduos, tendo em vista que a produção de lixo orgânico supera a produção de papéis,
plásticos e vidros.

Município de Iranduba

Em Iranduba, a coleta do lixo é realizada em 2.349 domicílios, o que representa
40,76% dos domicílios do município (IBGE, 2000. Os dados revelam que 62 domicílios
jogam lixo em determinadas áreas que não foram identificadas pelo IBGE (1,08%). Com
relação ao destino do lixo, outro fator que pode ser considerado relevante é a queima
praticada por 2.613 domicílios (45,34%). Quanto aos domicílios que despejam no meio
ambiente pode-se observar a tendência de jogar o lixo em terrenos baldios e logradouros
(7,50%), o que corresponde a 432 domicílios, e em rio e lagos (2,85), perfazendo o
montante aproximado de 164 residências (Figura 73).
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Figura 73 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Lábrea

Em Lábrea, a coleta do lixo é realizada em 1.148 domicílios, o que representa
21,55% dos domicílios do município (IBGE, 2000). Os dados revelam que 115 domicílios
jogam lixo em determinadas áreas que não foram identificadas pelo IBGE (2,16%). Com
relação ao destino do lixo, outro fator que pode ser considerado relevante é a queima
praticada por 2.099 domicílios (39,41%). Quanto aos domicílios que despejam no meio
ambiente pode-se observar a tendência de jogar o lixo em terrenos baldios e logradouros
(30,44%), o que corresponde a 1.621 domicílios, e em rio e lagos (5,93%), perfazendo o
montante aproximado de 316 residências (Figura 74).
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Figura 74 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Manaquiri

No município 18,15% do lixo é coletado pelo serviço de limpeza pública e 68,10% é
queimado (Figura 75).

Figura 75 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Manaus

A coleta do lixo é realizada em 296.426 domicílios, o que representa 96,67% das
casas do município (IBGE, 2000). 9.279 domicílios jogam o lixo a céu aberto (Figura 76).

Figura 76 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

131

Município de Manicoré

A coleta do lixo é realizada em 1.628 domicílios, o que representa 23,7% dos
domicílios do município (IBGE). O principal destino do lixo é a queima praticada por 4.196
domicílios. Quanto às domicílios que despejam no meio ambiente pode-se observar a
tendência de jogar o lixo no em terrenos baldios, logradouros, rio, lago e outros destinos
entre 892 domicílios (Figura 77).

Figura 77 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Novo Aripuanã

Em Novo Aripuanã, a coleta do lixo é realizada em 862 domicílios, o que representa
30,98% dos domicílios do município (IBGE, 2000). Os dados revelam que 179 domicílios
jogam lixo em determinadas áreas que não foram identificadas pelo IBGE (6,43%). Com
relação ao destino do lixo, a queima é praticada por 1.323 domicílios (47,54%). Quanto aos
domicílios que despejam no meio ambiente pode-se observar a tendência de jogar o lixo em
terrenos baldios e logradouros (10,24%), o que corresponde a 285 domicílios, e em rio e
lagos (1,51%), perfazendo o montante aproximado de 42 residências (Figura 78).
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Figura 78 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Município de Porto Velho (RO)

A coleta do lixo é realizada em 68.354 domicílios, o que representa 81,68% das
casas do município (IBGE, 2000), seguido por 10.775 domicílios que queimam o lixo, 2724
jogam a céu aberto em terrenos baldios ou logradouros, e 4.139 domicílios que jogam o lixo
a céu aberto (Figura 79).

Figura 79 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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Município de Tapauá

Segundo IBGE (2000), a coleta do lixo é realizada em 46 domicílios, o que
representa 1,6% dos domicílios do município. Observa-se a predominância de 1.199
domicílios que jogam o lixo em terreno baldio ou logradouro, sendo que nos outros 877
registra-se que o lixo é jogado no rio e lago, 534 queimam o lixo, enquanto 202 afirmam dar
outros destinos. Além disso, 36 domicílios enterram (Figura 80).

Figura 80 – Domicílios particulares, por destino do lixo.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico (2000).
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b) Das Comunidades

Ao longo do trecho do km 250 ao km 655,7 da rodovia BR-319, foram identificadas
cinco comunidades, sendo duas comunidades tradicionais (Comunidade São Sebastião do
Igapó-Açu e Jacaretinga) e três assentamentos rurais (Comunidade Realidade, Comunidade
Fortaleza e Comunidade São Carlos). Estas comunidades situam-se nos municípios de
Borba, Manicoré, Beruri e Humaitá (Vide Volume 8: mapa 18.1).

Localização das comunidades:
•

A comunidade São Sebastião do Igapó-Açu está situada no km 255 da BR-319, no
município de Borba-AM e reúne um total de 40 famílias distribuídas ao longo da
localidade.

•

A comunidade Jacaretinga está situada no km 340 da rodovia e situa-se parte no
município de Beruri e parte no município de Manicoré, atualmente a comunidade conta
com um total de 8 famílias, distribuídas espaçadamente.

•

A comunidade Realidade está localizada no município de Humaitá, Amazonas, no km
594 da BR-319.

•

A comunidade Fortaleza localiza-se no km 605 da Rodovia BR-319. É uma
comunidade localizada na margem da estrada formada por casas isoladas que ficam
até 1 km de distâncias uma das outras, possui cerca de 28 famílias.

•

A comunidade São Carlos localiza-se entre os km 655,7 e o km 635 da Rodovia BR319 e o núcleo da comunidade se localiza no km 645. Possui entre 12 a 15 famílias,
distribuídas espaçadamente ao longo do trecho.
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Educação nas comunidades

A educação rural é um dos principais desafios que se coloca a prova nas localidades
rurais da Amazônia, em função da falta de infra-estrutura. Muitos são os fatores que
contribuem para este cenário, no entanto, à distância e a falta de professores são os
principais indicadores de evasão escolar. O baixo nível de renda também contribui para o
abandono da escola, pois muitas crianças e jovens precisam trabalhar para garantir o
sustento de suas famílias.
As escolas rurais possuem especificidades importantes no sistema educacional no
Estado do Amazonas. Estão localizadas nos núcleos comunitários, possuem no máximo
dois professores contratados pela Prefeitura Municipal. O ensino é de nível básico (ensino
fundamental), portanto, os alunos que concluem o ensino fundamental precisam se deslocar
para as sedes municipais ou outras localidades que possuam escolas de ensino médio. Nos
centros urbanos populosos, como Manaus e Porto Velho, o quadro educacional apresenta
melhorias.

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Dentro do trecho correspondente a localidade Igapó - Açu, afora o núcleo principal do
km 145, existe apenas uma moradia. O levantamento de informações a partir das questões
contidas no formulário domiciliar e individual nos possibilitou verificar que o local é formado
pelas moradias do núcleo central da comunidade e por uma moradia, cuja família possuí
relações com a comunidade local e freqüenta a escola existente na comunidade que fica
acerca de 6 km do domicílio.
Verificamos que apenas as crianças freqüentam a escola da comunidade, e esta
oferece apenas o ensino fundamental, destinado aos alunos da fase da alfabetização à 8ª
serie (Figura 81).
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Figura 81 – Número de moradores alfabetizados na comunidade Igapó-Açu

Dentre os entrevistados, quatro não sabiam ler e escrever, sendo que dentre os mais
jovens, filho dos chefes da família, esse número aumenta significativamente, pois todos
freqüentam a escola. Os chefes de família argumentaram que não estudaram por motivos
como a responsabilidade em trabalhar desde criança, a falta de incentivo dos pais, a
inexistência de escola (Figura 82).
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Figura 82 – Principais dificuldades encontradas pelos adultos em relação à freqüência escolar.
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Segundo os moradores, a falta de professores do próprio local também pode ser
considerada um problema, pois os professores são deslocados para área e não possuem
nenhuma ligação direta com os moradores, o que dificulta ainda mais o ensino.
Como na maioria das escolas rurais do Amazonas, o ensino é multiseriado, onde
diversos alunos em de séries diferenciadas estudam na mesma classe, ao mesmo tempo.
A falta de transporte e as condições precárias da estrada são um dos fatores que
dificultam a freqüência e assiduidade das crianças, que se deslocam por bicicleta ou
caminhada até a escola.

b) Comunidade Jacaretinga

Em relação à educação na comunidade Jacaretinga a maioria dos entrevistados
(80%) não possui educação formal, porém sabem ler ou escrever (Figura 83).
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Figura 83 – Número de alfabetizados locais.

A comunidade não possui uma sede com o mínimo de infra-estrutura básica nem um
registro formal a nível municipal, atualmente, caracteriza-se por um pequeno aglomerado
comunitário, onde está localizada a escola. O deslocamento a escola é realizado por meio
de bicicleta ou a pé (Figura 84).

138

Figura 84 - As Imagens detalham a infra-estrutura das salas de aula da Comunidade Jacaretinga.

Os grupos freqüentadores da escola são formados por crianças de diferentes faixas
etárias, para os que afirmam estar freqüentando, demonstramos as principais dificuldades
encontradas por estes, para a continuidade de seus estudos, o que relacionado com
inúmeros fatores que não se restringem apenas as condições da própria comunidade.
Assim, verificamos que a comunidade não possui um programa de incentivo a
alfabetização de adultos (EJA), tampouco um quadro efetivo de professores, a saber, que os
recursos são quase inexistentes, ou nenhum, para o auxilio na escola (Figura 85).
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Figura 85 – Principais dificuldades encontradas.

Na comunidade Jacaretinga dentre o grupo de alfabetizados verificamos também as
limitações no grau de instrução dos moradores, pois poucos chegaram a cursar o ensino
fundamental completo (12,5%) e, entre a maioria destacam-se aqueles que cursaram entre
a 3ª serie a 5ª do ensino fundamental (87,5%), o que nos possibilita pensar também que a
infra-estrutura educacional passa por inúmeros problemas (Figura 86).
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Figura 86 – Tipos de ensino na comunidade Jacaretinga.

c) Comunidade Realidade

Na comunidade Realidade existe uma escola pública, chamada Escola Municipal
Rural Manoel de Oliveira Santos. Recém inaugurada, a escola oferece ensino infantil, ensino
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos – EJA. Lecionam na escola
quatro professores nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), todos estes professores
possuem nível superior.
A escola local possui uma boa infra-estrutura (Figura 87), apresentando um bom
estado de conservação, além disso, possui salas de aula amplas e confortáveis. A estrutura
física da escola é boa quando comparada com outras escolas do trecho, sendo toda de
alvenaria e com cobertura de telhas de barro. Possui 6 salas de aula, uma sala para
secretaria, uma sala para diretoria, uma sala para professores, banheiros, pátio para
recreação e cantina.
A escola possui alguns equipamentos como: mimeógrafo geladeira, ventilador e
freezer, e os professores disponibilizam seus livros para pesquisas.
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Figura 87- Escola Municipal Rural Manoel de Oliveira Santos – comunidade Realidade.

O fornecimento de merenda escolar é regular, custeado pela Secretaria Municipal de
Educação – SEMED. A escola foi inaugurada em fevereiro de 2007 pela Prefeitura do
município de Humaitá e o número de alunos matriculados por série pode ser visualizado na
Figura 88.
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Figura 88 - Alunos matriculados na comunidade Realidade.

Uma das maiores dificuldades enfrentadas segundo alunos e professores, é a
ausência de um transporte seguro. O único ônibus que realiza este serviço encontra-se em
péssimas condições de uso. Além dos problemas gerados pelo transporte, os responsáveis
pela escola apontaram ainda: falta de material didático, funcionários despreparados
(serviços gerais e merendeiras) e falta de equipamentos eletrônicos (computadores,
televisões, retroprojetores, aparelhos de som, entre outros).
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Os moradores da comunidade Realidade possuem um nível baixo de escolaridade,
muitos deles freqüentaram a escola poucos anos, outros estão dando continuidade na
Escola Municipal Rural Vereador Manoel de Oliveira. Uma das principais razões
mencionadas como motivo para abandono da escola foi a necessidade de trabalhar para
ajudar os pais a sustentar suas famílias, mudança de cidade e localidade e ausência de
escolas nos locais onde moraram. Na Figura 89 indicamos o nível médio de escolaridade na
comunidade Realidade.
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Figura 89 – Escolaridade dos moradores locais, por série estudada.

A maioria dos entrevistados é alfabetizada (73%) e freqüentou pelos menos os três
primeiros anos de escola. Na figura acima é possível observar que a maioria possui um nível
baixo de escolaridade e apenas uma pessoa está dando continuidade aos estudos por meio
do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos. A Figura 90 apresenta o número de
pessoas alfabetizadas na comunidade.
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Figura 90 – Número de alfabetizados na comunidade Realidade.

Nesse caso, a permanência de baixa escolaridade não pode ser justificada por
ausência de escola, muito menos de profissionais qualificados, uma vez que a escola local,
recém reformada, possui condições estruturais adequadas para o ensino. Entretanto, tratase de entender esta questão a partir das matrizes culturais e sociais que movem os homens
e mulheres do campo, a escola rural precisa estar vinculada aos processos culturais, sociais
e produtivos. Não podemos ignorar estas matrizes e não reconhecê-las, talvez seja a hora
de entender as razões dessas limitações naturais.

d) Comunidade Fortaleza

A comunidade Fortaleza possui uma escola denominada Escola Municipal Nova
Esperança que funciona de 1a a 4a série do ensino fundamental num sistema multiseriado.
As aulas são ministradas, geralmente, em um único turno, agrupando alunos de várias
séries, comprometendo dessa forma, a qualidade do ensino oferecido.
A infra-estrutura da escola é de madeira, coberta com zinco e possui duas salas de
aula. Como a escola não possui um abastecimento de energia elétrica, a mesma funciona
apenas no período diurno. A escola conta com a presença de um professor e possui em
média 12 alunos matriculados.
O fornecimento de merenda escola é regular e gerenciado pelo professor, único
profissional educacional da comunidade. De acordo com a figura abaixo, a comunidade
Fortaleza apresenta a maioria das pessoas alfabetizadas (69%), muitas das quais
freqüentaram até 4ª série do ensino fundamental ou sabem apenas assinar o nome.
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Figura 91 – Percentual de alfabetização na comunidade Fortaleza, município de Humaitá.
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Os principais motivos que levavam as pessoas a desistirem de estudar foi à ausência
de escolas ou ausência de séries mais avançadas próximos às residências, pois muitas
pessoas constituíram famílias e precisavam trabalhar para sustentar a família, não podendo
estudar na sede dos municípios onde geralmente há um maior número de escola de ensino
médio.
Para os jovens que estudam na sede do município de Humaitá (Escola Agrícola de
Humaitá Roberto Rui Guerra, Escola Estadual Plínio Ramos Coelho e Escola Agrícola José
Cesário Menezes de Barros), o acesso à escola é dificultado pelos transportes coletivo
precário que cumpre o itinerário de ida e volta da sede do município de Humaitá à
comunidade Fortaleza e principalmente pela falta de manutenção da rodovia (Figura 92).

Figura 92 - Condições da rodovia BR-319, aproximadamente no km 525 da BR-319.
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e) Comunidade São Carlos

A comunidade São Carlos não possui escola. As crianças e adolescentes recorrem à
Escola Agrícola José Cesário Menezes de Barros e a Escola Estadual Plínio Coelho na sede
municipal de Humaitá para estudar. O acesso a estas escolas se dá por meio do transporte
coletivo e um ônibus escolar.
Apesar da dificuldade na estrutura educacional, os moradores da comunidade São
Carlos apresentam 62% de alfabetizados, 18% são analfabetos e 20% são crianças de 1 a 3
anos que ainda não atingiram a idade escolar. A maioria destas pessoas estudou até 4ª
série do ensino fundamental ou sabem apenas assinar o nome (Figura 93).
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Figura 93 – Percentual de alfabetização na comunidade São Carlos, município de Humaitá.

Os motivos citados relacionados ao abandono da escola ou porque nunca estudaram
estão relacionados à falta de escola na comunidade (36%), pela necessidade de trabalhar
(32%), pela falta de interesse pessoal ou dos pais (16%) e 4% das respostas foram porque a
escola não tinha séries avançadas no local onde moravam, motivos de gravidez, mudança
de moradia e pela ausência de transporte na rodovia BR-319 (Figura 94).

145

Não tinha condução
Mudança de lugar de moradia
4%
Engravidou
A escola só vai até certa série
Falta de interesse pessoal ou dos pais

16%

Precisava trabalhar para sustentar-se ou à
família

32%

Não havia escolas

36%
0

10

20

30

40

Figura 94 – Principais dificuldades enfrentadas pelos moradores da comunidade São Carlos, relacionado à
educação.
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Saúde nas comunidades

A situação da saúde humana na Amazônia não se resume simplesmente aos efeitos
da ação antrópica. Os fatores que determinam o quadro epidemiológico e as implicações
referentes à assistência à saúde na Amazônia são de caráter mais amplo e muito diverso.
Dentre estes fatores, destacam-se: “a escala espacial dos fenômenos; a extensão territorial
e as vias de acesso predominantemente fluviais; a grande diversidade biológica e social e a
relativa preservação dos ecossistemas naturais” (CONFALONIERI, 2005).

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A comunidade São Sebastião do Igapó-Açu, bem como o domicilio localizado em
suas imediações, usufrui de um posto de saúde, com instalações próprias que conta com o
auxílio de agente de saúde que mensalmente visita os moradores.
Verificou-se que são realizadas campanhas de vacinação e prevenção de doenças e
também são realizados freqüentemente exames de malária. A borrifação visando combater
o mosquito da malária é realizada mensalmente na localidade.
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Segundo informações dos moradores, na comunidade não tem parteira e nem
benzedor, os partos são realizados diretamente no hospital da sede do município do
Careiro. As doenças mais comuns entre adultos e crianças, segundo os moradores
entrevistados, foram malária, hepatite e gripe. Também ocorrem acidentes ofídicos (Figura
95).
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Figura 95 – Principais doenças identificadas na comunidade Igapó-Açu.

Com relação aos tratamentos médicos, apenas casos confirmados de malária são
tratados com orientação médica, outros sintomas, como gripe, tosse e febre são tratados
com remédios caseiros, chás e outros. Em casos de doenças mais graves, os doentes são
levados com urgência para o Hospital do Careiro. Nesse caso, os mesmos aguardam
carona na estrada (caminhão) e podem levar até 5 horas para chegar ao hospital.

b) Comunidade Jacaretinga

Observa-se que a situação da saúde e dos serviços de assistência na comunidade
de Jacaretinga apresenta características semelhantes à de outras localidades da Amazônia.
Da mesma forma, os casos de doenças e o serviço de saúde em Jacaretinga
apresentam basicamente as mesmas características e limitações observadas nas demais
comunidades localizadas ao longo da Rodovia BR-319. A distância e as condições precárias
da rodovia contribuem para a ineficiência do poder público, no que diz respeito ao
fornecimento dos serviços básicos de saúde, entre os quais, consultas médicas, vacinação
de crianças, jovens e adultos, realização de exames regulares, fornecimento de remédios,
entre outros.
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A ineficiência dos serviços médicos na comunidade obriga os moradores a
recorrerem com dada freqüência a comunidades que possuem melhor assistência do poder
público ou à sede do município mais próximo, com o intuito de obter atendimento médico
especializado ou para a realização de um tratamento médico específico. Dependendo do
meio de transporte utilizado para locomoção – bicicleta, motocicleta, carro, caminhão, etc. –,
as famílias levam horas ou até dias para chegar ao local de atendimento.
Na comunidade de Jacaretinga não há posto de saúde construído pelo poder público,
ao invés disso, parte da casa do agente de saúde é utilizada para atendimento aos
moradores. Embora a maioria dos entrevistados tenha confirmado a existência do agente de
saúde, apenas uma família declarou receber sua visita mensalmente, enquanto três
disseram não receber visitas e duas não souberam ou não quiseram informar.
Um dos problemas de saúde mais freqüentes na comunidade tem sido a incidência
de casos de malária, gripe e catapora. A malária atinge principalmente os adultos e a gripe
está mais presente nas crianças (Figura 96).
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Figura 96 – Incidência de malária, gripe e catapora em adultos e crianças.

Embora o trabalho de coleta de sangue para o diagnóstico da malária seja realizado
na própria comunidade, o resultado do exame demora vários dias para chegar até as
famílias, prejudicando o tratamento da doença. Com relação à prevenção e combate à
malária, quatro, das seis famílias entrevistadas, responderam que o poder público não tem
feito nada neste sentido, entretanto, duas famílias declararam que a cada seis meses é feita
uma borrifação na área para evitar a presença de mosquitos transmissores da doença.
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Outra atividade presente na comunidade é a de vacinação de crianças e idosos.
Algumas das vacinas aplicadas nas crianças têm por objetivo evitar o sarampo, a
tuberculose, a difteria e tétano e a febre amarela, entre outras. Já a vacina aplicada nos
idosos tem por finalidade principalmente evitar que contraiam o vírus da gripe. Segundo as
famílias entrevistadas, as campanhas de vacinação na comunidade estão sendo realizadas
regularmente.
Embora algumas famílias de Jacaretinga utilizem remédios caseiros, como chá de
boldo, chá de marcela, carapanaúba, chá de folha de laranja, chá de cidreira, etc., para o
tratamento de pequenas doenças, a grande maioria recorre ao uso de remédios da medicina
convencional (Figura 97).
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Figura 97 – Utilização de remédio caseiro e remédio com orientação médica.

Devido à distância dos centros urbanos, as famílias locais têm dificuldade para a
compra de remédios e muitas vezes buscam na natureza a solução para determinados tipos
de doenças. Até que consigam um meio de transporte ou condições financeiras para se
deslocarem à sede do município mais próximo, a pessoa adoentada é tratada em casa com
remédios caseiros orientados pelo saber popular. Em caso de parto ou doença grave, os
moradores recorrem aos municípios de Castanho, Careiro ou Manaus, enfrentando a
precariedade e os riscos de acidentes na Rodovia BR-319.
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c) Comunidade Realidade

A comunidade Realidade não possui posto de saúde, entretanto, foi disponibilizada
uma sala de aula da escola local para o atendimento feito pelo Técnico Auxiliar em
Enfermagem, o Sr. Osmar Nunes. Nesta sala há uma infra-estrutura relativamente boa, pois
são encontrados diferentes tipos de medicamentos, microscópio, maca, mesas e cadeiras
(Figura 98).

Figura 98 – Infra-estrutura para saúde na comunidade Realidade.

O técnico costuma fazer visitas às casas para dar as orientações necessárias à
saúde e higiene pessoal. Na Figura 99 estão indicadas às casas já receberam visita do
agente de saúde.
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Figura 99 – Visita do técnico de enfermagem
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Osmar Nunes costuma fazer o atendimento dos moradores locais em casos de
doenças mais comuns, como: malária, gripe, diarréia, febre, dor de cabeça, vômito,
verminoses, entre outras. Em casos de doenças sérias ele encaminha para a sede do
Município de Humaitá. Quando o paciente não pode andar ou está necessitando de
atendimento urgente são solicitadas ambulâncias no local.
No ano de 2007 nasceram 7 crianças na comunidade, sendo que quatro delas
nasceram em Humaitá e três na própria comunidade. Nos últimos dois anos não foi
registrado nenhum caso de morte. Não são realizados exames preventivos na comunidade,
o local não apresenta condições adequadas para isso, nesses casos as mulheres são
encaminhadas para a sede do município. Entretanto, as medicações prescritas pelos
médicos são acompanhadas e orientadas pelo técnico em enfermagem.
O mesmo procedimento é adotado com os idosos, uma vez que alguns deles
apresentam quadros de hipertensão e reumatismo, sendo necessário o atendimento com
médicos especialistas. Em casos de doenças como malária, o atendimento é realizado na
própria comunidade, todos os dias (Figura 100).

Figura 100 – Atendimento de casos de malária.

O atendimento básico apresentado pelo técnico é aferição da pressão arterial,
temperatura corporal e batimentos cardíacos. De acordo com as informações dos
moradores a maioria dos idosos e crianças está com a vacinação em dia (Figura 101).
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Figura 101 – Vacinação de idosos e crianças

No entanto, não são freqüentes casos de doenças como: febre amarela, dengue,
hepatite, sarampo, entre outras. Por outro lado, a malária aparece como a doença mais
freqüente na comunidade. Segundo o técnico em enfermagem, quase todas as pessoas da
comunidade já tiveram a doença pelo menos duas vezes. A malária passa ser a doença
mais comum entre os idosos e crianças. Além da malária foram citadas outras doenças
como gripe, diarréia e verminose (Figura 102).
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Figura 102 – Principais doenças.

A coleta para exame da malária é realizada na própria comunidade, como foi
indicado acima, o técnico em enfermagem, Osmar Nunes, possui a infra-estrutura
necessária para a realização deste exame, de forma que o exame fica pronto em poucos
minutos.
Além dos exames, são realizadas campanhas para prevenção de doenças, o técnico
em enfermagem costuma visitar as residências para passar informações sobre os cuidados
necessários para evitar o contágio, entre as principais campanhas citadas pelos moradores
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estão: vacinação (24), borrifação (22) e palestras (7). Em geral essas campanhas costumam
ser para a prevenção das seguintes doenças (Figura 103).
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Figura 103 – Realização de Campanhas Comunitárias.

Em geral, as doenças costumam ser tratadas em casa com a orientação do técnico
em enfermagem, entretanto, em casos mais graves é necessária a locomoção dos pacientes
para a sede do município de Humaitá que fica aproximadamente duas a três horas da
comunidade, dependendo do tipo de transporte utilizado. Nesse caso, os transportes mais
utilizados são as ambulâncias municipais e o ônibus. Para os tratamentos realizados em
casa são utilizados medicamentos alternativos como as plantas medicinais disponíveis no
local, os mais citados estão destacados na Figura 104.
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Figura 104 – Utilização de plantas medicinais
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Essas plantas costumam ser cultivadas nos quintais, em pequenos caixotes ou latas,
e são fundamentais para o tratamento diário de doenças como: gripe, diarréia, dor de
cabeça, febre, dor no estômago, etc. Essas plantas podem ser ingeridas (chá, xarope) ou
utilizadas como emplasto, sendo folhas, raízes, óleos, cascas e leite utilizados. A hortelã é
indicada para combater cólicas e náuseas, já o jambu é indicado para dores de garganta,
bronquites, tuberculose e anemia.

d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza não existe posto de saúde, nem médicos e enfermeiros.
Entretanto, a comunidade dispõe de serviços do agente de saúde que realiza visitas
mensalmente nos domicílios. As doenças mais comuns em crianças e adultos, citadas pelos
moradores é a malária e a gripe (Figura 105).
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Figura 105 – Doenças comuns registrados em crianças e adultos na comunidade Fortaleza.

A comunidade dispõe de serviços de coleta de sangue para exame de malária,
contudo, os resultados são repassados com 2 ou 3 dias após a coleta. Quando o agente de
saúde não aparece nos domicílios, os moradores colocam na frente da casa um pano
vermelho sinalizando que alguém na família está doente ou com suspeita de malária. Dessa
forma, podemos observar na estrada, várias bandeiras vermelhas na frente das casas,
indicando casos da doença (Figura 106).
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Figura 106 – Panos vermelhos nas frentes da propriedade indicam caso de malária no domicílio.

As principais doenças, nesse caso, a malária são tratadas (71,4%) com medicação
orientada por médicos, enquanto outras doenças (28,6%) como gripe é tratada com
remédios caseiros. Os remédios caseiros mais comuns citados pelos moradores foram o
chá de alho e limão, chá de casca de laranja e jatobá, sumo de melão, são caetano,
carqueja e xaropes (Figura 107).
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Figura 107 – Orientação médica para uso de remédio
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A maioria dos moradores não usa remédio controlado ou faz qualquer tipo de
tratamento contínuo, há apenas um caso de diabetes registrado na comunidade. Também
não existem pessoas com necessidades especiais. A vacinação infantil está em dia. A
prefeitura de Humaitá faz freqüentemente campanhas de saúde de caráter preventivo na
comunidade Fortaleza (Tabela 36).

Tabela 36 – Campanhas de prevenção realizada na comunidade Fortaleza.
Tipo de Campanha

Doenças

Periodicidade

Borrifação

Malária

Anual

Vacinação

Febre amarela

Semestral

Vacinação

Tétano

Anual

Vacinação

Sarampo

Anual

Vacinação

Hepatite

Anual

Vacinação

Paralisia infantil

Anual

Fonte: Pesquisa de campo, janeiro de 2008.

Nos casos de doenças graves, os moradores da comunidade Fortaleza buscam a
emergência do hospital de Humaitá. Nesses casos, os moradores aguardam o ônibus, que
não é regular, ou vão sozinhos quando dispõe de um transporte (bicicleta ou motocicleta).
No trecho percorrido, os moradores podem entre 2 e 3 horas de viagem até conseguir o
socorro.

e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos não existe posto de saúde, mas a prefeitura de Humaitá
mantém um agente de saúde prestando serviços na comunidade. Os casos de emergência
são levados para a sede do município. O transporte utilizado nesses casos é a ambulância
que vem de Humaitá, caronas na estrada por meio de carros particulares ou o ônibus
escolar que gastam cerca de 1 hora de viagem e bicicletas e motocicletas, que levam até 4
horas de viagem até chegar ao hospital.
As doenças mais comuns em crianças e adultos na comunidade São Carlos são:
malária, gripe, problemas respiratórios e diarréia (Figura 108).
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Figura 108– Doenças comuns registrados em crianças e adultos na comunidade São Carlos.

A comunidade dispõe de serviços de coleta de sangue para exame de malária,
contudo, os resultados são repassados com 2 ou 3 dias após a coleta. Doenças como
malária, são tratadas com medicação prescrita por médicos (66,7%) e outras doenças
(33,3%) com remédios caseiros (Figura 109).
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Figura 109 – Orientação médica para uso de remédio.
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Os remédios caseiros mais comuns citados pelos moradores foram: o chá de
cidreira, capim santo, xarope de gengibre, chá de laranja, limão, casca de azeitona, casca
de caju, chá de alho, sumo do algodão e andiroba, broto da folha de picão, chá de crajirú
com raiz de açaí e casca de castanheira.
A maioria dos moradores não usa remédio controlado ou faz qualquer tipo de
tratamento contínuo. Também não há qualquer pessoa com necessidades especiais. As
campanhas de vacinação infantil e borrifação como medidas preventivas no controle de
malária estão em dia (Tabela 37).

Tabela 37 – Campanhas de prevenção realizada na comunidade São Carlos.
Campanha

Doenças

Periodicidade

Borrifação

Malária

Semestral

Vacinação

Febre amarela

Semestral

Vacinação

Hepatite

Anual

Fonte: Pesquisa de campo, janeiro de 2008.
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Transporte nas comunidades

a) Localidade São Sebastião do Igapó-Açu

O deslocamento na área da Localidade São Sebastião do Igapó-Açu se dá pela
rodovia BR-319, que, apesar de não se encontrar em boas condições de circulação,
encontra-se há apenas seis quilômetros da área central da comunidade atravessada pelo rio
Igapó-Açu.
O meio de transporte mais utilizado é a bicicleta, seguido da motocicleta. Os
moradores da localidade São Sebastião também se deslocam de caminhão, que
semanalmente passa por ali e fornece carona. Não existe transporte regular na localidade
visto que as condições da rodovia.

b) Comunidade Jacaretinga

A Comunidade Jacaretinga também tem na bicicleta o seu principal meio de
transporte, seguida da motocicleta e do caminhão.

ônibus

25

bicicleta

Quantidade

20

moto
15
caminhão
10

canoa

5

carro

0
Realidade

Fortaleza
São Carlos
Comunidades

Jacaretinga

Figura 110 – Meios de transporte mais utilizados nas comunidades.
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Como se pode observar na Figura 110, a comunidade Jacaretinga se difere das
demais na questão do transporte no sentido de não possuir circulação de ônibus, visto estar
num trecho da rodovia onde dificilmente um transporte desse modal poderia circular. Ali há
muitos buracos e áreas de lamaçal, que inviabilizam a circulação que não seja por veículos
tracionados e caminhões, ou ainda motocicletas e bicicletas, mais versáteis para o desvio
desses obstáculos à circulação.
Os motivos de deslocamento na comunidade Jacaretinga estão voltados para
compras de alimentos e busca por atendimento medico. Nas demais comunidades, alem
das compras e dos serviços médicos há também a busca por serviços bancários, conforme
pode ser observado na Figura 111.
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Figura 111 – Principais motivos de deslocamento nas comunidades.
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c) Comunidade Realidade
O transporte é uma das principais dificuldades para os moradores da comunidade
Realidade, principalmente da sua produção. Na medida em que a rodovia BR-319 foi
desativada, poucos foram os reparos feitos na estrada no trecho entre a comunidade e a
sede do município de Humaitá fica a cerca de 100 km.
Em função disso, os moradores ficam impossibilitados de levar suas produções a
sede do município. O único meio de transporte disponível é o ônibus que passa quase todos
os dias na comunidade (Figura 112). Além do ônibus, o transporte à sede do município só
pode ser feito por meio de caronas, bicicletas ou motocicletas. Na Figura 113 estão
indicados os tipos de transporte mais utilizados no local.

Figura 112 – Transporte disponível na comunidade Realidade.

Figura 113 – Principais meios de transporte na comunidade Realidade.
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De acordo com as informações dos moradores, recentemente a comunidade recebeu
um caminhão, solicitado pelo líder comunitário ao Governo Federal, além deste a
comunidade possui também um trator.
Entretanto, a divisão existente entre a comunidade Realidade e as famílias do
Projeto de Assentamento Realidade acaba criando conflitos para o uso e manutenção
destes recursos disponíveis.
Em outras palavras, o caminhão encomendado pelo líder comunitário não é bem
vindo para os moradores do Projeto Realidade, bem como o trator pertencente aos
moradores do projeto não é utilizado pelos moradores antigos. Na Tabela 12 estão
indicados os principais locais freqüentados pelos moradores de Realidade:
Tabela 38- Locais mais freqüentados
Locais mais Freqüentados

Motivos para freqüentar

Humaitá

Fazer compras, comprar remédios, procurar médicos,
receber salário, fazer frete, ir ao Posto de Saúde, fazer
pagamentos, fazer serviços.

Comunidade Fortaleza

Fazer compras, participar de festas e torneios, trabalhar.

Comunidade Rio Ipixuna

Participar de festas, possuir outra casa, pescar, visitar
família, fazer serviços, fazer compras.

Santo Antônio
Fonte: Pesquisa de campo, dezembro de 2007.

Localização de área de produção.

O local mais freqüentado é a sede do município de Humaitá, para comprar
mantimentos e mercadorias, fazer pagamentos e receber seus salários. O lazer, festas e
entretenimento são desfrutados em outras comunidades, como Fortaleza e Ipixuna.
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d) Comunidade Fortaleza

O transporte essencial para as atividades na comunidade Fortaleza é o ônibus
coletivo (66,7%), fazendo apenas duas viagens por semana de ida e volta e quando a
estrada está em boas condições de trafegar.
O ônibus sai de Humaitá, passa pelo entroncamento com a BR-230 no km 655,7 e
chega até aproximadamente o km 500 (na comunidade Realidade) da BR-319. Outros meios
de transporte utilizados na comunidade são carros (22,2%) e bicicletas (11,1%).
As péssimas condições na estrada contribuem para irregularidade do transporte
coletivo, obrigando os moradores a pedirem carona na estrada ou se deslocarem por meio
de bicicletas (Figura 114).
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Figura 114 – Principais meios de transporte na comunidade Fortaleza.

As localidades mais distantes que os moradores da comunidade Fortaleza
freqüentam são Humaitá (77,7%) e Porto Velho (11,1%). Os motivos mais comuns que
levam esses moradores a se deslocarem para esses lugares são para fazer compras de
mantimentos e vestimentas (55,6%), por motivos de saúde (44,4%) e para receber e/ou
pagar contas pessoais mensais (22,2%).

e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos, as condições de transporte se diferenciam pela
proximidade da sede municipal Humaitá. A dependência do ônibus, demanda de 46,2% dos
moradores e bicicleta (38%), principalmente para curtos trechos e a motocicleta é utilizada
para o deslocamento de 46% dos moradores (Figura 115).
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Figura 115 – Principais meios de transporte na comunidade São Carlos.

A localidade mais distante visitada é a sede do município de Humaitá (100%). A
visita à cidade é pautada pela demanda em relação aos serviços. As compras (58,3%),
pagamento de contas e recebimento de remuneração (25,0%) e questões relacionadas à
saúde como tratamento de doenças (8,3%) e vacinação (8,3%) são os principais motivos de
deslocamento até a cidade.
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Energia Elétrica nas comunidades

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Na comunidade São Sebastião do Igapó-Açu não há o fornecimento regular de
energia, sendo que esse serviço e obtido por meio de geradores particulares e um
comunitário.
Como pode ser observado na Figura 116, a maioria dos entrevistados afirmou obter
a energia por meio de geradores particulares. Existe um gerador comunitário no núcleo da
comunidade que fornece energia para as demais residências, sendo que do total, apenas
uma declarou não possuir fornecimento de energia.

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
G. particular

N. há fornecimento

G. comunitario

Figura 116 – Situação da energia elétrica nos domicílios da comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

b) Comunidade Jacaretinga

Não existe serviço de fornecimento de energia elétrica regular na comunidade
Jacaretinga. A energia é conseguida por meio de geradores tanto particulares quanto
comunitários.
A Figura 117 demonstra a situação da maioria dos moradores que não têm energia
elétrica (66,7%) enquanto 16,7% utilizam geradores particulares cujo uso se restringe ao
horário entre 18h e 21h.
O percentual de moradores que se utiliza do gerador comunitário (16,7%) estava
sem fornecimento na ocasião da pesquisa de campo, pois este se encontrava com defeito.
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Figura 117 – Situação da energia elétrica nos domicílios da comunidade Jacaretinga.

Há um gerador na comunidade, cedido pela Prefeitura Municipal, para a realização
de exames de diagnóstico de malária, dada à ocorrência de inúmeros casos desta doença
na comunidade.

c) Comunidade Realidade

As casas não possuem fornecimento regular de energia elétrica por meio de rede
geral, esse serviço é realizado pelos geradores movidos à gasolina ou diesel.
Na comunidade há dois motores de luz que servem à maioria das casas, um está
instalado na escola e o outro está instalado na casa do líder comunitário.
Há um período de fornecimento de energia, que costuma ser das 18 às 22h, o
horário em que todos podem reunir a família para assistir televisão. Na Figura 118 estão
indicados os domicílios que recebem fornecimento de energia.
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Figura 118. Fornecimento de energia na comunidade Realidade.

O fornecimento de energia não é contínuo, dificultando a realização de outras
atividades que precisam de energia elétrica.
Na verdade, a energia disponibilizada pelos motores de luz é importante apenas para
os momentos de descanso e lazer, durante algumas horas da noite para assistir televisão.
Duas pessoas possuem gerador particular, entretanto, seis pessoas não recebem nenhum
tipo de fornecimento de energia.

d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza não há qualquer tipo de fornecimento de energia elétrica.
Os moradores têm expectativas em relação ao Projeto do Governo Federal “Luz para
Todos” e fazem alusão a este quando sempre que se menciona a questão do abastecimento
de energia elétrica para a comunidade.

e) Comunidade São Carlos

A comunidade de São Carlos não usufrui de fornecimento regular de energia elétrica
pela Companhia Energética do Amazonas (CEAM). Os moradores da comunidade não
possuem gerador próprio e suas fontes de energia elétrica se resumem à pilha para o rádio.
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Comunicação nas comunidades

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Na comunidade há um telefone publico da Telemar, responsável pela comunicação
dos comunitários com outras áreas. Para obter informações gerais, os moradores utilizam o
radio e a televisão.

b) Comunidade Jacaretinga

Quanto à disponibilidade de serviços de comunicação, a comunidade Jacaretinga
não possui telefone público. As informações do cotidiano político, social e econômico
(notícias) são obtidas através de rádios (telejornalismo); fato recorrente em 100% dos
domicílios.
As empresas de comunicação que mais atuam é a Difusora, Vale do Rio Ribeira,
Tupi, Nacional de Brasília e HCJBC (rede evangélica). Não foi observado uso de televisores
nos domicílios. O uso do rádio é mais freqüente pela manhã e no fim de tarde.

c) Comunidade Realidade

A comunidade Realidade dispõe de um telefone público que funciona regularmente
(Figura 119). Os moradores têm acesso aos meios de comunicação como televisão, rádio e
jornais (Figura 120).
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Figura 119 – Telefone público na comunidade Realidade.
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Figura 120 – Principais meios de informação na comunidade Realidade.

O meio de informação mais utilizado é a televisão e embora algumas famílias não
possuam televisão, elas costumam assistir na casa dos vizinhos, sobretudo no horário das
novelas ou jornais.
O rádio também costuma ser um dos meios de informação mais utilizados pelos
moradores, de forma que pode ser encontrado em várias casas. As principais emissoras de
rádio transmitidas são informadas na Figura 121.
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Figura 121 – Principais emissoras de rádio na comunidade Realidade.

Como é possível observar a emissora mais ouvida na comunidade é a rede Nacional
de Brasília e a Vale do Rio Madeira, essas emissoras costumam ser ouvidas o dia todo.
Com relação à televisão a programação mais assistida são os jornais e novelas.

d) Comunidade Fortaleza

Os meios de comunicação na comunidade Fortaleza se restringem aos rádios dos
moradores e aos telefones públicos que existem nas torres da EMBRATEL dispostas a cada
40 quilômetros na estrada.
Na comunidade podem ser captadas freqüências de rádio tanto de Manaus quanto
de Porto Velho. As emissoras que podem ser sintonizadas na comunidade segundo os
moradores são: de Porto Velho a Vale do Rio Madeira, de Manaus a Rio Mar e Difusora
além da Nacional de Brasília, sendo que os jornais foram apontados como programa favorito
e se ouve rádio a qualquer hora do dia.

e) Comunidade São Carlos

A comunidade São Carlos se utiliza do telefone público e do rádio como principais
meios de comunicação e informação. Isso, associado às notícias obtidas por meio dos
demais moradores da comunidade e durante a estada na cidade de Humaitá, constitui a
base da comunicação de São Carlos.
Quanto ao telefone, são utilizados tanto os públicos das torres da EMBRATEL
quanto os particulares das fazendas Dom Bosco e Paulo Morais, principalmente, acionadas
em caso de emergências como doenças.
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O rádio constitui o principal meio de informação dos moradores da comunidade. De
acordo com os comunitários, as rádios que sintonizadas são a Nacional de Brasília, A Vale
do Rio Madeira de Porto Velho, a Cultura e Difusora de Manaus ao longo de todo o dia com
preferência voltada para os jornais, além da transmissão de jogos de futebol.
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Abastecimento e tratamento de água nas comunidades

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Na localidade Igapó-Açu verificou-se que não há rede de abastecimento de água
potável. O poço artesiano é a principal fonte de captação de água. A forma de tratamento de
água mais comum no domicílio da localidade é o uso predominante da técnica coagem,
técnica que requer o uso de peneiras para separação dos resíduos sólidos presentes na
água. Outra alternativa de tratamento da água é o uso do hipoclorito de sódio, sendo
utilizado apenas quando disponível, pois a sua aquisição é difícil devido a localidade está
distante dos centros de saúde e comércio.
As formas de armazenamento de água são realizadas através do uso tradicional de
potes de barro, vasilhas de alumínio, caixas de água e tambores de plástico. Algumas
famílias armazenam água em caixas de água, porém não utilizam tampas e nem de outros
acessórios para bloquear o acesso de insetos e outros animais que poderiam transmitir
doenças – os ratos, por exemplo. Neste caso, existe o risco de proliferação mosquitos
transmissores de doenças como dengue e malária.

b) Comunidade Jacaretinga

Os domicílios da comunidade Jacaretinga não possuem rede de água encanada. A
água para consumo é obtida de fontes naturais como, igarapés, rio e pequenos lagos, sendo
utilizadas para atividades essencialmente básicas, tais como banho, lavagem de roupas e
louça, limpeza da residência, preparo de remédios caseiros e alimentação (Figura 122).
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Figura 122–Locais de captação de água na comunidade Jacaretinga

A água é captada e transportada através de baldes, sendo armazenada em latões de
200 litros e caixas d’água, expostas ao ar livre. Recipientes de produtos não identificados
imediatamente pela equipe de pesquisa são reaproveitados o que pode promover riscos de
contaminação da água (Figura 123).

Figura 123 – Formas de armazenamento de água na comunidade Jacaretinga

Em algumas moradias a água é tratada com técnicas manuais como, a decantação.
A outra técnica verificada foi a coagem. Técnica que requer o uso de peneiras para
separação dos resíduos sólidos. Na Figura 124 podemos visualizar as principais fontes de
captação e formas de tratamento da água pela comunidade Jacaretinga.
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Figura 124 – Abastecimento e tratamento de água.

c) Comunidade Realidade

A fonte de água utilizada na comunidade Realidade é um poço artesiano,
responsável pelo abastecimento de água na maioria das casas, sendo que apenas três
fazem uso de cacimbas.
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Figura 125 – Abastecimento e tratamento de água na comunidade Realidade.
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As pessoas da comunidade costumam fazer aplicação de cloro na água que vão
beber e preparar seus alimentos. O cloro é disponibilizado pelo agente de saúde sempre
que necessário. Outro tratamento de água freqüentemente utilizado pelas famílias é a
filtragem. Poucas famílias costumam ferver a água, entretanto, a maioria delas afirma que
há mudança no gosto e propriedades da água.

d) Comunidade Fortaleza

A coleta da água na comunidade Fortaleza é realizada tanto nas cacimbas quanto
nos igarapés e lagos próximos às moradias sendo que em 87,5% dos casos a cacimba
aparece como local de abastecimento de água e os igarapés e lagos com 12,5% (Figura
126).
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Figura 126 – Abastecimento e tratamento de água na comunidade Fortaleza.

O tratamento da água na comunidade consiste prioritariamente na aplicação de
hipoclorito de sódio na água proveniente de cacimba com 62,5% dos moradores adotando
tal procedimento sendo que 100% dos que coletam água em igarapés a tratam com a
aplicação cloro. Entretanto, 25% dos habitantes da comunidade consomem a água sem
submetê-la a qualquer processo de tratamento o que indica riscos para a saúde destes.
Ainda 12,5% dos comunitários decantam ou coam a água.
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e) Comunidade São Carlos

A coleta de água na comunidade São Carlos é realizada em igarapés, lagos e em
poços artesianos. Os igarapés que cortam a estrada são responsáveis pelo abastecimento
de água de 63,3% dos habitantes da comunidade seguido dos lagos com 27,3% e do poço
artesiano com 9,1% (Figura 127).
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Figura 127 – Abastecimento e tratamento de água na comunidade São Carlos.

Os processos de tratamento de água para beber se resumem em filtrar ou coar. A
água proveniente de igarapés é submetida a ambos os processos. Todos que coletam água
em lago ou poço artesiano a coam. O ato de coar a água aparece como mais utilizado no
tratamento da água.
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Coleta e Tratamento de Esgoto nas comunidades

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A rede de coleta e tratamento de esgoto é inexistente na comunidade Igapó-Açu.
Apenas 1 domicílio tem sanitário.
A cabine que abriga o sanitário fica na parte de fora do domicílio e é construída de
maneira improvisada utilizando madeiras. Como não há rede de esgoto, os dejetos
depositados no sanitário caem em fossa escavada no chão, que depois de cheia é
soterrada.
Este sistema de fossa “negra”, geralmente, utilizada em comunidades rurais pode,
além do mau odor presente, contaminar o lençol freático e os poços artesianos acarretando
problemas de saúde aos consumidores.

b) Comunidade Jacaretinga

Na comunidade Jacaretinga, não existe rede de esgoto. Porém, observou-se a
presença de sanitários (vaso, tampa e descarga) em algumas residências. Os dejetos de
todas as espécies (materiais sólidos e orgânicos) são lançados aos ambientes próximos às
residências. Os banheiros que são construídos de madeira em espaços situados fora das
residências (nos quintais e arredores) não comportam redes de encanamento e esgoto.
Os dejetos humanos são depositados em fossas escavadas no chão que depois de
cheias são soterradas. Após o soterramento busca-se outro lugar apropriado para construir
nova fossa (rústica). Vejamos abaixo os dados que descrevem as condições do saneamento
básico na comunidade Jacaretinga (Figura 128 e 129).
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Figura 128 – Saneamento básico na comunidade Jacaretinga.

Figura 129 – Banheiros sem saneamento básico com fossas rústicas.

c) Comunidade Realidade

Não existem rede e tratamento de esgoto na comunidade Realidade. Os dejetos são
despejados em fossas rudimentares (quintal) ou a céu aberto, sem condições adequadas de
higiene. Na figura abaixo buscamos destacar os principais locais para o escoamento
sanitário das casas.
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Figura 130 – Locais de escoamento sanitários na comunidade Realidade.

Em geral, as comunidades rurais amazônicas não possuem rede de abastecimento
de água e tratamento sanitário, sendo estes alguns dos principais fatores para a propagação
de doenças.

d) Comunidade Fortaleza

A comunidade Fortaleza também não possui sistema de tratamento de esgoto.
Nestas circunstâncias, constatou-se que a maioria dos domicílios possui assentos sanitários
instalados em banheiros construídos de madeira, dados que representam em torno de
84,6% do total de domicílios. Cerca 15,4% não possuem sanitários convencionais (Figura
131).
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Figura 131 – Escoamento sanitário na comunidade Fortaleza.

76,9 % dos domicílios possuem fossas rústicas, que depois de cheias são
soterradas. Do total de domicílios registrados, 15, 4% despejam os dejetos no ambiente
livre, e 7,7% tem caixa de esgoto construída com tijolos e cimento.

180

e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos, as condições de saneamento básico são mais precárias,
cerca de metade das famílias não possuem sanitários convencionais, dado que corresponde
a 30% dos domicílios entrevistados. A mesma proporção ocorre com o tratamento dos
dejetos sanitários e das tarefas cotidianas que correspondem também a 30% dos domicílios
da comunidade (Figura 132).
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Figura 132 – Escoamento sanitário na comunidade São Carlos.
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Coleta e Disposição de Lixo nas comunidades

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Cotidianamente, os domicílios entrevistados na comunidade Igapó-Açu produzem
lixo do tipo doméstico, ou seja, vísceras de animais tratados para o consumo e restos de
alimentos consumidos. Há também a produção de lixos resultantes de práticas de atividades
relacionadas à construção e reforma da casa, tais como: restos de madeiras, arames e
tintas, e atividades relacionadas à agricultura, como massas de mandioca, pedaços de
raízes de mandioca, restos de vegetais retirados da lavoura e dejetos da criação de animais.
Na área do núcleo da comunidade, se pode também encontrar lixo produzido a partir
do consumo de enlatados e embalagens plásticas, embora em quantidades pouco
expressivas.
O tratamento mais comum dado ao lixo é a queima dos restos orgânicos e sólidos.
Os materiais que não são passiveis a incineração são descartados em terrenos baldios. De
acordo com os moradores não existe sistema de coleta de lixo

b) Comunidade Jacaretinga

Na comunidade Jacaretinga, o lixo consiste de resíduos sólidos e líquidos resultantes
dos processos de trabalho, tais como restos de madeiras, galhos inutilizados, folhas secas
que caem das árvores, animais mortos, restos de massas de mandioca, pedaços de raízes
de mandioca, vísceras de animais tratados para o consumo e restos de alimentos
consumidos.
Os moradores consideram que resíduos sólidos do tipo: materiais de construção,
plásticos e materiais metálicos que em acúmulo podem gerar focos de doenças e criadouro
de animais tais como, ratos, cobras e escorpiões (Figura 133). De acordo com os moradores
não existe sistema de coleta de lixo.
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Figura 133 – Acúmulo de materiais sólidos pelos moradores.

A prática mais comum de tratamento do lixo refere-se à queima destes resíduos, em
quase 100% das residências. Geralmente queimam tudo aquilo que é possível. No caso dos
materiais de construção como materiais plásticos, madeiras e peças metálicas, parte é
incinerada – neste caso específico, as madeiras e os plásticos – a outra parte (o ferro) é
deixada no ambiente.

c) Comunidade Realidade

Na comunidade Realidade, a maioria dos moradores queima o lixo produzido (Figura
134). De acordo com os moradores não existe sistema de coleta de lixo na comunidade,
além disso, nem todos os tipos de lixo podem se queimados, nesses casos, a única
alternativa é lançar no ambiente ou enterrar.
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Figura 134 – Destino do lixo na comunidade Realidade.
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d) Comunidade Fortaleza

Não existe serviço público de coleta de lixo na comunidade Fortaleza e, por isso, os
moradores buscam meios alternativos de destinação do lixo produzido. Dos habitantes
73,3% queimam o lixo como forma de eliminá-lo, 20% lançam no ambiente sem adotar
nenhum processo e 6,7% o enterram (Figura 135).
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Figura 135 – Destino do lixo na comunidade Fortaleza.

e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos também não existe serviço público de coleta de lixo. A
forma de destinação mais freqüente é a queima dos resíduos sólidos (69,2% dos
comunitários). Dentre os demais moradores, 23,1% lançam o lixo no ambiente (matas,
igapós, lagos, rios) sem adotar nenhum processo de tratamento e 7,7% o enterram (Figura
136).
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Figura 136 – Destino do lixo na comunidade São Carlos.
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- Organização Social
A organização social representa um importante dado em um estudo do impacto
sócio-ambiental de diferentes empreendimentos. Por meio de informações e procedimentos
metodológicos adequados é possível obter informações fundamentais para o entendimento
da realidade existente no trecho de estudo. Não podemos empreender nenhum tipo de
estudo sem buscar conhecer de que forma são formados e sustentados os agrupamentos
humanos, independente da procedência ou condição econômica.
Trata-se de compreender os fatores sociais e culturais presentes em cada grupo
social situado na área de influência direta, ainda que limitadamente, buscaremos enfatizar
aspectos gerais e específicos de cada realidade encontrada, com vistas a entender de forma
esses grupos estabelecem suas relações entre si e com o meio ambiente no qual vivem.

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Na comunidade Igapó-Açu existe uma estrutura organizacional bastante singular,
dadas as condições referentes às relações comunitárias mantidas entre os habitantes. A
organização é pautada através do centro comunitário que, ainda abarca outras instituições
existentes na comunidade, como a Igreja e a escola.
Dentro deste quadro, o centro de referência que congrega os moradores e reproduz
os laços de sociabilidade estão pautados nas ações promovidas pelos moradores da
comunidade. Neste sentido, a não participação destes tem gerado como reflexo, a
ineficiência da mobilização para as questões de cunho social, o que é pensado como a falta
de mobilização dos moradores para a resolução dos problemas comuns.
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b) Comunidade Jacaretinga

Pela dificuldade de acesso e contato entre os próprios moradores, a comunidade
Jacaretinga encontra dificuldades quanto à mobilização e participação política através de
suas organizações sociais. A comunidade possui, segundo os entrevistados, registros
enquanto comunidade, com um presidente e algumas ações que são vinculadas às
atividades de interesse comum.
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Figura 137 – Participação nas atividades sociais da comunidade.
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desenvolvimento de atividades pessoais mais voltadas ao trabalho são os motivos que
dificultam a organização social da comunidade. Apesar de não possuir uma sede
comunitária, nem promover reuniões freqüentes, é possível verificar o índice de participação
comunitária em atividades comunitárias, cerca de 40%, entre aqueles que não participam e
aqueles que não souberam informar (Figura 137).

c) Comunidade Realidade

A comunidade Realidade está localizada a 100 km ao norte da sede de Humaitá. A
referida comunidade foi fundada em 11 de maio de 1988, entretanto, seus primeiros
moradores chegaram à localidade em 1972. Atualmente, a comunidade conta com um total
de 56 famílias, distribuídas em uma área de aproximadamente 35 km. Dentro desta área as
famílias que compõem a comunidade Realidade estão divididas em dois núcleos
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populacionais. Esta divisão se deu em função de dois diferentes momentos do processo de
ocupação territorial da comunidade.
O núcleo antigo é formado por residências estabelecidas na margem esquerda, no
sentido Humaitá-Manaus, e o núcleo recente, datado de pouco mais de três anos, que se
constitui em loteamentos, estabelecidos no lado oposto (Projeto Realidade).
O Projeto Realidade consiste numa política de assentamento elaborada pelo INCRA
com o apoio dos moradores e liderança da comunidade Realidade, tendo em vista
estabelecer uma lista de pessoas interessadas nos lotes de terras ou, em outros termos, nos
títulos definitivos desses lotes, uma vez que alguns deles já foram ocupados. Atualmente, a
lista elaborada pelo INCRA conta com 154 famílias inscritas para o Projeto de Assentamento
Realidade. Foi por intermédio do Projeto Realidade que muitas famílias chegaram à
comunidade Realidade, formando um novo núcleo populacional.
A comunidade Realidade possui uma associação de produtores, a Associação do
Produtor Rural da Comunidade Agrícola Realidade, com cerca de 50 associados. Foi
fundada em 11 de maio de 1988. De acordo com os dados obtidos nos formulários aplicados
na localidade, foi possível observar um número razoável de associados, quando comparado
com o número total de moradores (Figura 138). Um dos requisitos exigidos para garantia
seu lote, é estar filiado a Associação do Produtor Rural da Comunidade Agrícola Realidade.
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Figura 138 – Participação nas organizações sociais.
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Segundo informações obtidas com alguns moradores, muitos não querem fazer parte
da Associação, pois desejam constituir uma nova comunidade. A Associação de Produtores
não possui sede, entretanto, há um barracão próximo à casa do líder, onde costumam ser
realizadas as reuniões e encontros.
Além de muitos não participarem da Associação de Produtores, a maioria dos
moradores locais não participam de organizações sociais informais, com exceção da igreja.
Há também uma Associação de Pais e Mestres fundada em 2006. Participam desta
associação, todos os moradores da comunidade que estudam ou possuem filhos estudando
na escola local.
Até mesmo nas igrejas está refletida a divisão existente dentro da comunidade, uma
vez que já está sendo construída uma nova igreja na área nova da comunidade, cuja
denominação religiosa é Assembléia de Deus. A igreja católica está localizada no lado
antigo da comunidade, a maioria dos seus freqüentadores também mora nessa área da
comunidade. Os moradores católicos são devotos de São Francisco e costumam realizar
festejos em homenagem ao santo, no dia 04 de outubro (Figura 139).
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Figura 139 – Principais Orientações Religiosas.
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Portanto, a vida religiosa funciona como um dos mais importantes mecanismos de
garantir o poder entre as famílias, na medida em que atrai as pessoas e domina suas vidas
sem que percebam, constituindo-se no que Pierre Bourdieu (2003) define por poder
simbólico. Das instituições que atuam nas comunidades amazônicas, a igreja é a que possui
maior propagação, sendo que em quase todas as comunidades é possível encontrar uma
igreja, em algumas delas há apenas a capela católica, enquanto em outras é possível
encontrar diferentes orientações religiosas, como é o caso da comunidade Realidade.
Um aspecto que não podemos deixar de mencionar é o papel que a igreja católica
tem desenvolvido no cenário das políticas fundiárias, assumindo uma atuação progressiva
no mundo desde os anos 1950. A Teologia da Terra, elaborada por Schwantes, Boff e
Mesters nos anos 1970, deu início a uma nova perspectiva de atuação da igreja católica no
campo, transformando-se em um instrumento crítico frente aos problemas agrários do Brasil.
Contudo, esta nova concepção tem criado muitos inimigos, na medida em que se opõe aos
interesses de grandes latifundiários (BASSANI, 2006).

d) Comunidade Fortaleza

A comunidade Fortaleza foi fundada há cerca de 35 anos quando as primeiras
famílias de agricultores chegaram a este trecho da Rodovia BR-319. Atualmente a
comunidade é formada por 28 famílias de agricultores. A comunidade não possui registro
enquanto comunidade, nem presidente, mas conta com um representante, Nelson Pinheiros
das Neves, reconhecido pela comunidade.
Devido à falta de um centro comunitário existem poucas reuniões vinculadas às
atividades de interesse comum. Na comunidade conta é encontrada uma igreja católica
denominada de São Sebastião, uma escola primária “Nova Esperança” e um campo de
futebol para lazer dos moradores. A Figura 140 descreve o nível de organização social da
comunidade.
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Figura 140 – Participação nas organizações sociais.

Deste modo, verificou-se que os moradores da comunidade Fortaleza não participam
de nenhuma organização social informal como, por exemplo, mutirões e parceria, tendo em
vista objetivos comuns. Quanto às organizações sociais formais como, por exemplo,
associações ou cooperativa, verificou-se que 86% dos moradores não participam de
nenhuma delas. Por sua vez, a participação na vida religiosa mobiliza cerca de 14% de
moradores que freqüentam a igreja católica e evangélica.
Neste sentido, constata-se que a comunidade São Fortaleza carece de mobilização
social, pois do ponto de vista econômico, qualquer forma de apoio financeiro através de
instituições governamentais e não governamentais exige registro da comunidade em cartório
reconhecido para abertura de contas ou de empresas (sendo necessário o CNPJ). A maioria
dos moradores está ciente das condições políticas em que vivem, mas enfatizam que
necessitam de apoio técnico para ajudá-los a reivindicar suas necessidades.

e) Comunidade São Carlos

A comunidade São Carlos apresenta participação tanto em organizações sociais
formais quanto em informais. Em organizações sociais formais, 61% dos entrevistados não
estão relacionados a nenhuma instituição e 39% participam de igrejas (católicas e
evangélicas) e ainda com registro de participação em organizações não governamentais.
Quantos as organizações sociais informais, 85% não participam, e 15% declararam que
participam de mutirões (Figura 141).
A comunidade não tem escola, posto de saúde e nem sede comunitária. Esta conta
com a conclusão da obra de um poço artesiano que está sendo construído no terreno da
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Senhora Raimunda Pereira Pantoja. Neste terreno se pretende criar o núcleo comunitário.
Hoje o terreno possui um campo de futebol e uma igreja Assembléia de Deus, onde
participam cerca de 38,5% dos moradores.
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Figura 141 – Participação nas organizações sociais na comunidade São Carlos.

A comunidade São Carlos não possui registro enquanto comunidade, nem
presidente. Atualmente, a comunidade é formada por 09 famílias que residem ao longo da
estrada e que se identificam como pertencentes à comunidade São Carlos. Estas famílias
pretendem fazer a fundação formal da comunidade e criar uma associação de produtores,
pois percebem a necessidade de uma organização para aquisição de maquinários agrícolas
e benfeitorias em geral. Algumas reuniões de interesses comuns são realizadas durante os
cultos da igreja.
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C) Dos Empreendimentos trecho do km 250 ao km 655,7 da rodovia BR-319

Localização e Proprietários dos Empreendimentos

A maioria dos empreendimentos que se encontram ao longo da rodovia BR-319 no
trecho do km 250 ao km 655,7 (entroncamento com a rodovia BR-230) está localizada no
município de Humaitá. Foram georreferenciados todos os empreendimentos (fazendas /
madeireiras) que se encontravam abertos e fechados na ocasião do trabalho de campo
(Vide Volume 8: mapa 18.1).
De acordo com as informações consentidas pelo proprietário ou funcionário do
empreendimento, através do formulário específico foi possível analisar a situação da energia
elétrica, comunicação e transporte, assim como as atividades produtivas desenvolvidas
nestes estabelecimentos.

Empreendimentos analisados:
Fazenda Santa Rosa, km 260, município de Manicoré – Dono do empreendimento
Senhor Aldemir Chapa;
Fazenda Itamarati, km 313, município de Manicoré – Dono do empreendimento Senhor
Augusto Zigart Filho;
Fazenda dos Catarinos, km 485, município de Manicoré;
Madeireira São Cristóvão, km 587, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Valdemar Streguer;
Fazenda Boa Esperança, km 589, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhora Silvia Vicente Borges;
Madeireira Realidade, km 590, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Marcos Luis Castamam; Narvir Nascimento Hardt;
Fazenda Paulo Mourão, km 600, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Paulo Mourão;
Agropecuária Girassol, km 610, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Celso Trainoto;
Fazenda São João, km 618, município de Humaitá – Dono do empreendimento Senhor
Altair Bianchim;
Fazenda Cleuciane, km 619, município de Humaitá – Dono do empreendimento Senhor
Almerindo Soares da Silva;
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Fazenda olho d'água, km 619, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Everton;
Madeireira Sesmaria EUBI, km 620, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Idmar Bianchini;
Fazenda Sadir, km 625, município de Humaitá;
Fazenda Lages, km 625, município de Humaitá – Dono do empreendimento Senhor
Oscar Lucas da Silva;
Fazenda Dom Bosco, km 638, município de Humaitá – Dono do empreendimento
Senhor Luiz Augusto de Sá;
Fazenda 3M, km 640, município de Humaitá – Dono do empreendimento Senhor Paulo
Moraes;
Fazendinha, km 653, município de Humaitá – Dono do empreendimento Senhor João
Cavalcante Filho;
Sítio do km 32, km 653, município de Humaitá – Dono do empreendimento Senhor
Albino Basto.
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Energia Elétrica dos empreendimentos

Ao longo da rodovia BR-319 não há serviços públicos de energia elétrica. Portanto,
38,9% dos empreendimentos entrevistados não dispõem desse serviço. Outros (61,1%),
entretanto, contam com o funcionamento de geradores particulares (Figura 142).
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Figura 142 – Situação da energia elétrica disponível nos empreendimentos.

Para os empreendimentos que utilizam o gerador, o funcionamento do mesmo ocorre
apenas durante a noite, geralmente entre 18 e 21 horas. Em alguns estabelecimentos o
gerador funciona quinzenalmente com a finalidade de encher a caixa d’água que abastece o
local.
Comunicação nos empreendimentos

A maioria dos empreendimentos (43,7%) não dispõe de nenhum meio de
comunicação. Para ter acesso a informação ou comunicação, muitos empreendedores e
funcionários têm que chegar até as sedes dos municípios ou das comunidades mais
próximas. Os meios de comunicação mais comuns são o telefone celular (25%), telefone
público (18,7%), os telefones disponíveis na torre e telefone residencial via satélite–
“Globalstar” (6,25%) (Figura 143).
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Figura 143 – Meios de comunicação utilizados nos empreendimentos.

O maior veículo de informação nesta região é o rádio, onde as emissoras captadas
são as Rádios Quito do Equador, Nacional de Brasília, Difusora, Vale do Rio Madeira,
Difusora de Humaitá, Caiari de Porto Velho, Rádio Baré e Rio Mar. Para os
empreendimentos que tem acesso a televisão, apenas a emissora Globo, foi citada como
meio de informação. As informações também são captadas nas sedes das comunidades
Realidade e do Igapó-Açu e na cidade de Humaitá, para os empreendimentos que se
localizam próximos (Tabela 39).

Tabela 39 – Meios de informação utilizados pelos empreendimentos.
Meios de Informação

Emissoras
Radio Quito do Equador
Nacional de Brasília
Rádio Difusora

Rádio

Vale do Rio Madeira
Difusora de Humaitá
Caiari de Porto Velho
Rádio Baré
Rio Mar

TV

Globo

Na sede da Comunidade

Na comunidade Realidade e na comunidade Igapó-Açu

Na sede do município

Em Humaitá

FONTE: Pesquisa de campo, janeiro de 2008.
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Algumas propriedades possuem uma infra-estrutura razoável no que diz respeito aos
meios de informação e comunicação, como é possível observar dispõe de recursos não
encontrados na maioria dos municípios do Estado.
Transporte nos empreendimentos

Os meios de transporte mais utilizados nos empreendimentos são a motocicleta
(28,6%), ônibus (23,8%), bicicleta (19%), caminhão (14,3%), caminhonete (9,5%) e carro
(4,8%) (Figura 144). Os funcionários dos empreendimentos utilizam mais as motocicletas, o
ônibus que faz a linha para as comunidades e bicicletas. Os proprietários utilizam
caminhões, caminhonete e carro particular.
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Figura 144 – Meios de transportes utilizados nos empreendimentos.
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– Fluxos Migratórios: origem, tempo de permanência e principais causas de migração.

Nas últimas décadas, a Região Norte tem sido palco de grandes mudanças na sua
dinâmica demográfica, impulsionadas pelas políticas governamentais iniciadas no início da
segunda metade do século passado. Nesse processo, novas tendências demográficas
passaram a se delinear na região, com forte influência dos fluxos migratórios originários de
outras regiões do país6 (inter-regionais), como também de dentro da própria região (intraregionais), que resultaram num crescimento acelerado de sua população e numa crescente
urbanização7. O estado do Amazonas apresentou fluxos mais diferenciados, no seu conjunto,
do que aqueles verificados para o restante da região. Para esse estado, grande parte da
população migrante teve por destino a cidade de Manaus, a partir da criação da Zona Franca,
em 1967. A atração exercida por este município continua bastante significativa em relação ao
interior do estado, como será visto a seguir.
Os municípios que estão na área de influência da rodovia BR-319, apresentavam,
em seu conjunto, entre 1986/1991 e 1995/20008, 136 mil e 158 mil imigrantes,
respectivamente, com um aumento, portanto, de 22 mil pessoas entre um período e outro
(Tabela 40). No entanto, caiu a proporção de imigrantes sobre a população municipal, o que
indica um decréscimo relativo da imigração na área. Tal redução não aparece no caso de
Manaus, cuja proporção manteve-se praticamente estável, mas é bastante nítida para Porto
Velho, que “perdeu” uma quantidade expressiva de imigrantes na década, em valor
absoluto, e teve a participação destes últimos na população municipal sensivelmente
reduzida no mesmo período.

6

Esses fluxos, em sua maioria, eram constituídos por nordestinos e sulistas que buscavam a Região a fim de
explorar novas oportunidades.
7
Ver maiores detalhes da migração na região Norte em Sawyer (1984); Martine e Turchi (1988) e Diniz (2002),
8
Os dados referem-se aos de data fixa.
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Tabela 40 - Quantidade de imigrantes dos municípios da área de influência 1986/1991 e 1995/2000

Município

Imigrantes

Variação

% no total da população

1986/1991

1995/2000

no período

1991

2000

Manaus

78.349

113.342

34.993

7,7

8,1

Iranduba

2.718

3.934

1.216

14,4

12,2

Careiro

994

1.582

588

3,1

5,7

Autazes

1.014

1.678

664

5,9

6,9

167

175

8

0,9

1,0

0

589

589

-

4,6

Borba

505

651

146

2,9

2,3

Beruri

283

544

261

3,8

4,9

Manicoré

113

675

562

0,3

1,8

Tapauá

12

301

289

0,1

1,5

Humaitá

1.233

2.014

781

3,2

6,1

4

332

328

0,0

3,1

Lábrea

708

401

-307

2,1

1,4

Novo Aripuanã

114

769

655

1,0

4,5

50.699

31.959

-18.740

17,6

9,5

136.912

158.946

34.993

8,7

7,1

Careiro da Várzea
Manaquiri

Canutama

Porto Velho
TOTAL

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1991 e 2000.

Manaus e Porto Velho, como era de se esperar, receberam mais imigrantes nos dois
períodos, cerca de 87% do total. Entre os demais municípios, destacam-se Iranduba,
Careiro, Autazes e Humaitá, os três primeiros situando-se próximos à capital amazonense.
Os demais municípios tiveram uma participação extremamente reduzida no computo geral
dos municípios da área de influência.
Individualmente, a entrada de pessoas em 1986/1991 e 1995/2000 nos municípios
da área de influência para fixar residência apresentou, de forma geral, aumento entre esses
períodos, sendo que apenas três tiveram reduzido o total de imigrantes (Borba, Lábrea e
Porto Velho). A capital de Rondônia, como já mencionado, teve uma queda significativa no
número de imigrantes, indicando menor atração por parte desse município nos últimos anos
da década de 1990, quando comparado com o período anterior. De fato, entre os períodos
1986/1991 e 1995/2000 o número de imigrantes em Porto Velho caiu mais de 19 mil
pessoas.
Na segunda metade da década de oitenta quase dois terços dos imigrantes eram
provenientes da própria região Norte, vindo em seguida o Nordeste (com 20,1%) e o
Sudeste (com 8%). Em todos os municípios da área de influência, a participação dos
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imigrantes nortistas superou os 50% do total de imigrantes. Porto Velho foi aquele que teve
a menor participação relativa de imigrantes da região Norte (51%), enquanto Careiro da
Várzea, Manicoré, Tapauá, Canutama e Novo Aripuanã receberam migrantes apenas dessa
região. A Região Nordeste constituía outra importante origem dos migrantes da área de
influência, os quais se dirigiam, porém, basicamente para as capitais (55% para Manaus e
43% para Porto Velho) e algumas cidades nas proximidades de Manaus, o mesmo
ocorrendo com as demais regiões de procedência dos imigrantes. Para os originários da
Região Sul, Porto Velho apresentava quantidade muito mais elevada de imigrantes que
Manaus, o que está em acordo com o forte peso numérico dos migrantes dessa região nos
programas de assentamento rural de Rondônia.
É interessante notar que, em termos relativos, Porto Velho recebeu, nos anos 80, um
volume de migrantes significativamente superior ao de Manaus, independentemente de sua
região de procedência. De fato, a capital de Rondônia passava então por um crescimento
demográfico extraordinário (quase 150% na década), paralelamente ao crescimento
demográfico do próprio estado, ocasionado este último pela imigração relacionada aos
programas de assentamento implementados na década de 1970 e em parte da de 1980.
Todavia, ainda nos anos 80, a migração para o estado passou a reduzir-se devido ao
esgotamento da fronteira agrícola no estado, mas os fluxos para a capital aumentaram no
mesmo período, gerando o crescimento citado. Finalmente, os 90 assistiram à expressiva
queda da migração com destino a Porto Velho, como mostram os dados das Tabelas 7 e 8,
o que, aliado à forte redução da fecundidade no período – ocorrida em todo o país - fez o
crescimento do município cair para 39% entre 1991 e 2000, conforme já visto na primeira
tabela deste trabalho. Ainda de acordo com a mesma tabela, a tendência de queda no
crescimento da capital de Rondônia tem-se mantido nesses primeiros anos do Século XX.
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Tabela 41 - Volume de imigrantes dos municípios da área de influência segundo Estado e Região de origem –
1986/1991

Região de origem
Município de residência

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

Manaus

53.385

15.135

6.077

2.054

1.699

78.349

Iranduba

2.459

238

15

6

0

2.718

Careiro

914

54

0

0

26

994

Autazes

982

0

32

0

0

1.014

Careiro da Várzea

167

0

0

0

0

167

0

0

0

0

0

0

Borba

451

32

16

7

0

505

Beruri

260

23

0

0

0

283

Manicoré

113

0

0

0

0

113

Tapauá

12

0

0

0

0

12

Humaitá

916

100

75

75

67

1.233

4

0

0

0

0

4

Lábrea

658

46

0

0

3

708

Novo Aripuanã

114

0

0

0

0

114

Porto Velho

26.295

11.915

4.688

3.586

4.214

50.699

TOTAL

86.730

27.543

10.902

5.729

6.009

136.912

Manaquiri

Canutama

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 1991.
Nota: Não estão incluídos os migrantes originários de outros países.

Nos anos noventa ocorreu a intensificação da imigração proveniente da região Norte,
com o número de migrantes nos cinco anos anteriores a 2000 crescendo 55%. No mesmo
período, a quantidade de migrantes procedentes das demais regiões decresceu 19%. Como
resultado, aproximadamente 75% das pessoas que fixaram residência nos municípios da área
de influência tinha vindo de municípios da região Norte, incluindo-se aqui os da própria área de
influência da rodovia BR-319. A queda na participação das demais regiões ocorreu
basicamente na região Nordeste, pois as demais tiveram praticamente estáveis suas
participações relativas.
Para o que corresponde a Manaus, essa situação estaria associada, em certa medida,
â menor atração que Manaus exerceu em relação ao Nordeste, uma vez que a reestruturação
por que passou Pólo Industrial na década de 90 deve ter tido algum efeito inibidor sobre a
fixação de imigrantes.
Para Porto Velho, o forte decréscimo da imigração de nordestinos – que também se
verificou para as demais regiões -, inscreve-se no quadro de redução acentuada da imigração
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que se seguiu ao encerramento dos projetos de colonização em Rondônia nos anos 80, e que
veio a se detectar na capital a partir dos dados levantados para a última década do Século XX.
Tabela 42 - Volume de imigrantes dos municípios da área de influência segundo Estado e Região de origem –
1995/2000

Município

Região de origem
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Total

Manaus

85425

12.936

9237

1929

2765

113.342

Iranduba

3.790

99

38

7

0

3.934

Careiro

1.525

36

21

0

0

1.582

Autazes

1.670

9

0

0

0

1.678

Careiro da Várzea

175

0

0

0

0

175

Manaquiri

588

0

0

0

0

589

Borba

651

0

0

0

0

651

Beruri

543

0

0

0

0

544

Manicoré

602

27

37

0

10

675

Tapauá

302

0

0

0

0

301

Humaitá

1.492

121

147

58

183

2.014

Canutama

327

4

0

0

0

332

Lábrea

396

0

5

0

0

401

Novo Aripuanã

744

7

0

6

12

769

Porto Velho

19.050

5.493

2.663

1.716

2.735

31.657

TOTAL

117280

18732

12149

3715

5705

158646

Fonte: IBGE. Censo demográfico de 2000.
Nota: Não estão incluídos os migrantes originários de outros países.

Ainda em relação à procedência dos migrantes, convém chamar a atenção para a
diferenciação das migrações com destino, de um lado, a Manaus e Porto Velho, e, de outro,
aos demais municípios da área de influência da rodovia BR-319, de outro. Se, para as duas
capitais, o estado do Amazonas não é a principal procedência de seus imigrantes, o mesmo
não ocorre com os demais municípios (Tabela 43). Com exceção de Humaitá e Canutama,
que têm menos da metade de seus imigrantes procedentes do Amazonas, os demais
apresentam pelo menos 75% nessas condições. As maiores proporções vão ser
encontradas nos municípios situados ao norte da área, mais próximos a Manaus, enquanto
as menores vão ser encontradas no sul do estado. É justamente nesta parte do território
estadual e em Manaus que se faz sentir a influência de Porto Velho nas trocas migratórias
com o estado do Amazonas.
Ressalte-se, porém, que, no estado do Amazonas, o maior dinamismo migratório na
área em estudo vai ocorrer no interior deste próprio território. Tendo Manaus e Porto Velho
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como os dois pólos norteadores do processo migratório, os municípios da área fazem entre
si os principais câmbios migratórios de que participam. Evidentemente, tanto no caso da
imigração como da emigração de moradores, os principais pontos de chegada e de saída de
migrantes são constituídos pelas duas capitais. A tabela que se segue, referentes aos
imigrantes em cada município em 2000, mostra a importância dessa migração interna à área
na explicação do processo de deslocamento da população local. Não importando a
localização do município no interior da área, é expressiva a proporção de migrantes que
neles veio residir após partir de outro município da própria área. Tal situação merece um
enfoque especial no presente estudo, o que será feito a seguir.
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Tabela 43 - Proporção, em relação ao total, dos imigrantes de cinco anos anteriores a 2000, originários do
estado do Amazonas e da própria área de influência da rodovia BR-319 - 2000

Município

Originários do estado do Amazonas Originários da área de influência
(%)

(%)

Manaus

36,2

7,6

Iranduba

93,6

64,5

Careiro

82,9

72,1

Autazes

93,3

61,0

Careiro da Várzea

100,0

78,3

Manaquiri

98,3

70,6

Borba

98,5

72,0

Beruri

94,3

42,9

Manicoré

76,0

61,9

Tapauá

95,3

70,1

Humaitá

30,0

43,1

Canutama

48,2

83,4

Lábrea

74,6

34,7

Novo Aripuanã

84,9

72,8

Porto Velho

16,4

14,5

80,5

61,8

Total

(exceto

as

capitais)
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000
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A dinâmica migratória no interior da área de influência da rodovia BR-319

Indubitavelmente, Manaus e Porto Velho constituem a referência principal para o
processo migratório da área de influência sob estudo. A pujança da economia de Manaus tem
ressonância em todo o interior do estado, o que se manifesta também na dinâmica migratória
do território sob sua influência. Uma parcela – embora minoritária – de seu crescimento
demográfico deve-se aos deslocamentos dos moradores nas áreas urbanas e rurais do próprio
estado do Amazonas.
Verifica-se uma tendência ao decréscimo do componente migratório na evolução
demográfica de Manaus nos últimos anos. Na tabela que se segue pode-se acompanhar a
evolução dos componentes do crescimento do município entre 1970 e 2007, que indica quedas
expressivas na participação da migração sobre seu crescimento demográfico. A parcela de
3,6% devido às migrações em 1970/1980, representando quase a metade do aumento da
população, recua rapidamente nas décadas seguintes, para chegar a 0,5% em 2007,
correspondente a menos da quarta parte do crescimento total.
Tabela 44 - Composição da taxa de crescimento populacional do município de Manaus 1960-2007

Discriminação
Ano

Cresc. total(%) TBN(%o)

TBM (%o)

Cresc. Vegetativo
(%)

Cresc.Migratório (%)

1960/70

6,0

51,6

12,2

3,9

2,1

1970/80

7,4

44,1

6,0

3,8

3,6

1980/91

5,2

31,6

6,0

2,6

2,6

1991/00

3,7

28,1

6,0

2,2

1,5

2000/07

2,3

24,0

6,0

1,8%

0,5

Extraído de Rabelo, 2006

Porto Velho, por sua vez, é a capital de um estado que mostrou extraordinária vitalidade
demográfica na segunda metade do Século XX, ditado pelas migrações que ocorreram no bojo
dos programas de assentamento rural implementados nos anos 70 e 80. Conforme já
observado, a capital estadual cresceu também a ritmo intenso nos anos 80, refletindo o que
ocorria no restante do estado, e teve queda acentuada a partir de então, chegando a taxas
bem menores nos primeiros anos deste século XXI. Devido também a um relativo dinamismo
econômico, Porto Velho exerce atração sobre a população dos municípios mais próximos e,
por estar situado às margens de um rio (Madeira) cujo leito é utilizado para atividades
comerciais crescentes, constitui ponto de referência até mesmo para municípios mais distantes
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no estado do Amazonas, entre os quais alguns dos que se situam na área de influência da
rodovia BR-319.
No entanto, a migração para Porto Velho, de um modo geral, vem sofrendo um
processo de arrefecimento desde o início dos anos 90, com comportamento semelhante ao
ocorrido no restante do estado alguns anos antes. A taxa de crescimento populacional de
1,4% na capital entre 2000 e 2007, inferior à taxa de crescimento vegetativo do município no
mesmo período, indicaria um saldo migratório negativo no município. Os dados da Tabela 44,
referentes a 2000, já mostram saldo migratório exíguo na segunda metade da década passada.
São relativamente importantes os movimentos migratórios entre Manaus e o restante da
área de influência da rodovia BR-319. Considerando-se apenas os municípios amazonenses
dessa área, a quantidade de migrantes com destino a Manaus entre 1995 e 2000 corresponde
a pouco mais de 10% do total de interioranos do Amazonas que se mudou para aquele
município no mesmo período. Esta proporção parece estar aquém do que se poderia esperar
para uma população que corresponde a cerca de 20% da população interiorana amazonense.
Na realidade, parcela importante dos emigrantes do sul da área de influência9 vai dirigir-se a
Porto Velho, mais próximo que Manaus ou com acesso mais fácil ou rápido que a capital
amazonense. Dos 9754 emigrantes da área em estudo, no lado amazonense (exceto os que
saíram de Manaus), 6623 (68%) dirigiram-se a Manaus e 3131 (32%) a Porto Velho.
Deve-se ressaltar que a totalidade dos migrantes para a capital rondoniense saiu
apenas dos municípios situados ao sul da área, não havendo nenhum deles originário dos
demais municípios. Por sua vez, 3271 dos moradores dessa mesma sub-região migraram para
Manaus nos cinco anos anteriores a 2000. Dessa forma, as duas capitais receberam
quantidades praticamente idênticas de migrantes provindos do sul da área de influência, no
período considerado.
Tabela 45 - Balanço migratório de Manaus com os municípios próximos, os situados ao sul da área de influência
e Porto Velho

Localização dos municípios

Situação migratória em relação a Manaus

Saldo
Migratório

Imigrantes

Emigrantes

Municípios próximos a Manaus

3362

4628

-1276

Municípios ao sul da área de influência

3271

694

+2577

Porto Velho

1975

1507

+468

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. Ver ao final deste capítulo, a matriz completa de migração no interior
da área de influência.

9

De Manicoré para o restante do sul do estado.
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Característica interessante do dinamismo migratório da área de influência da rodovia
BR-319 é dada pela relação de Manaus com o grupo de municípios mais próximos e mais
distantes. Entre 1995 e 2000 a capital estadual perdeu população para os municípios
vizinhos componentes da área de influência. Tal fenômeno fora detectado anteriormente
(Rabelo, 2006), sendo de alguma forma semelhante a situações ocorridas em algumas
metrópoles e provocado pelo inchaço populacional e o limite máximo de compactação urbana.
Com os municípios do sul, mais distantes, o saldo migratório é francamente favorável a
Manaus, o mesmo ocorrendo em relação a suas trocas demográficas com Porto Velho.
Os dados do censo demográfico de 2000 referentes à migração nos últimos cinco
anos anteriores ao censo permitem contabilizar a quantidade de imigrantes e emigrantes de
todos os municípios brasileiros, fazendo, assim, um balanço migratório por municípios
relativamente a outros municípios, estados, regiões ou o conjunto do país. A Tabela 46
mostra esse balanço entre os municípios da área de influência da rodovia BR-319 e entre
esses e o total de municípios brasileiros.
Manaus apresenta um saldo migratório com o a área de influência sensivelmente
inferior ao total que se verifica com o restante dos municípios brasileiros. Chama a atenção
a dimensão um pouco surpreendente do saldo migratório relativamente à área de estudo,
que indica ser a capital amazonense não apenas receptora de migrantes locais como
também foco importante de saída de população para os demais municípios da área. Já
Porto Velho apresenta mais o perfil de município receptor de migrantes da área de
influência, já que o número de imigrantes respectivo é significativamente superior ao de
emigrantes.
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Tabela 46 - Balanço migratório no interior da área de influência da BR319 e deste com o restante do país/2000
Balanço migratório
Município

No interior da área de influência
Imigrantes

Emigrantes

Manaus

8.598

6.829

1.769

Iranduba

2.537

529

Careiro

1.141

Autazes

Com todo o país
Emigrantes

Saldo migratório

113.342

63.592

49.750

2.008

3.934

981

2.953

677

464

1.582

878

704

1.024

887

137

1.678

1.468

210

137

626

-489

175

781

-606

Manaquiri

415

485

-70

588

552

36

Borba

469

632

-163

651

1.358

-707

Beruri

233

379

-146

543

649

-106

Manicoré

418

2.828

-2.410

675

3.586

-2.911

Tapauá

211

355

-144

301

696

-395

Humaitá

868

1.465

-597

2.014

2.373

-359

Canutama

277

327

-50

332

628

-296

Lábrea

139

2.184

-2.045

401

2.739

-2.338

567

754

-187

779

991

-212

Porto Velho

4.638

2.715

1.923

31.959

30.510

1.449

Total

21.672

21.672

0

158.954

111.782

47.172

Careiro

da

Várzea

Novo
Aripuanã

Saldo migratório Imigrantes

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000

É nos municípios situados nas imediações de Manaus que se vão encontrar saldos
migratórios positivos. Grande parte desses valores deve-se ao já citado balanço migratório
favorável em relação à capital estadual. Chama a atenção, no entanto, a importância do
saldo de Iranduba para municípios fora da área de influência, o que indica um fluxo nãonegligenciável de migrantes procedentes, seja do restante do estado do Amazonas, seja de
outros estados da União.
Já os saldos migratórios negativos estão, em sua maioria, nos municípios mais
distantes de Manaus, situados no sul do estado do Amazonas. Aqui, é digno de nota o
comportamento migratório de Humaitá, para quem o saldo negativo decresce em valor
absoluto quando se passa da área de influência para o restante do país (de -597 para -359).
Tal situação indica uma imigração significativa proveniente de municípios situados fora da
área de influência, que é dada pela diferença entre o total de 2739 imigrantes e os 1465
originários da área de influência.
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Não existem informações que permitam obter com precisão o comportamento
migratório da área de influência da rodovia BR-319 entre os anos de 2000 e 2007. No
entanto, o confronto entre o crescimento vegetativo (dado pela diferença entre a Taxa Bruta
de Natalidade e a Taxa Bruta de Mortalidade) e o crescimento observado a partir dos dados
censitários permite uma estimação aproximada do saldo migratório dos municípios
respectivos.
Tabela 47- Estimação do saldo migratório dos municípios da área de influência da rodovia BR-319 em 2007
através da diferença entre o crescimento vegetativo e o crescimento observado entre 2000 e 2007 (em %)

Taxa de

Taxa Bruta

Taxa Bruta

Taxa de

de

de

crescimento

Natalidade

Mortalidade

vegetativo

(a)

(b)

(c) = (a)-(b)

Manaus

2,4

0,6

1,8

2,3

0,5

Iranduba

2,9

0,6

2,3

0,0

-2,3

Careiro

2,9

0,6

2,3

1,7

-0,6

Autazes

2,9

0,6

2,3

3,0

0,7

2,9

0,6

2,3

4,2

1,9

Manaquiri

2,9

0,6

2,3

6,0

3,7

Borba

2,9

0,6

2,3

1,2

-0,9

Beruri

2,9

0,6

2,3

3,3

1,0

Manicoré

2,9

0,6

2,3

2,2

-0,1

Tapauá

2,9

0,6

2,3

-0,8

-3,1

Humaitá

2,9

0,6

2,3

2,3

0,0

Canutama

2,9

0,6

2,3

0,9

-1,4

Lábrea

2,9

0,6

2,3

3,5

1,2

2,9

0,6

2,3

0,9

-1,4

2,0

0,7

1,3

1,4

0,1

2,9

0,6

2,3

1,8

-0,5

Município

Careiro

da

Várzea

Novo
Aripuanã
Porto Velho

crescimento

Saldo

total (censo e

migratório

contagem)

(e) =(d)-(c)

(d)

Total (exceto
Manaus e
Porto Velho
Fontes: IBGE, Censos Demográficos e DATASUS (2008)

Os resultados do quadro acima indicam, de um modo geral, para o período 20002007, a manutenção de saldos migratórios positivos nos municípios próximos a Manaus e
negativos nos mais distantes.
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Iranduba aparece com um forte saldo migratório negativo, o que, contrariamente ao
observado no período anterior, indica perda significativa de população através da
emigração. Na verdade, o saldo negativo é conseqüência principalmente do método de
estimação utilizado, que tem como um dos dados básicos o ínfimo crescimento do município
entre o censo de 2000 e a contagem de 2007. Qualquer crescimento demográfico inferior ao
vegetativo significa perda de população pela migração.
Num sentido contrário, Humaitá torna nulo o saldo migratório negativo entre 1995 e
2000, já que, entre 2000 e 2007, seu crescimento vegetativo iguala o observado na
contagem.
Manaus e Porto Velho constituem casos especiais nas estimativas, devido à
dimensão de suas populações. A capital amazonense já foi objeto, neste texto, de
comentários a respeito da queda da participação da migração sobre seu crescimento
populacional, observada nas últimas décadas. Já Porto Velho confirma a tendência de
queda em seus saldos migratórios e parece, à luz da estimativa feita, ter chegado ao fim do
ciclo do crescimento demográfico devido à imigração, e poderia passar, doravante, a perder
população pela emigração. Isto, se as condições – especialmente econômicas - que têm
prevalecido desde o início da década de 90 do século passado não se modificarem
substancialmente.
Excluindo-se Manaus e Porto Velho, municípios com populações muito superiores às
dos demais constituintes da área de influência da BR-318, as características demográficas
dessa área assemelham-se às encontradas nos territórios rurais da Região Norte afastados
dos principais pólos de desenvolvimento estaduais ou regionais. Do ponto de vista de
estrutura populacional, encontra-se aí uma população jovem, fruto de taxas de fecundidade
ainda elevadas para os padrões brasileiros, embora em forte queda, e uma população idosa
reduzida, mas que começa a ganhar importância numérica absoluta e relativa devido à
mesma redução da fecundidade e ao aumento da longevidade. Os homens são maioria
tanto na população urbana e na rural, especialmente nesta última, devido à migração
diferencial por sexo com destino principalmente às duas capitais próximas. Praticamente
metade da população habita na zona rural desses municípios, mas distribui-se
desigualmente entre os que são próximos a Manaus, onde é mais elevada que a urbana, e
os demais, no sul do estado, em que é minoria.
Essa parcela da área de influência apresenta crescimento demográfico lento ou
negativo para a maioria dos municípios constitutivos, devido à emigração de seus habitantes
e, nos tempos atuais, à queda da fecundidade. Devido à falta de uma base econômica
sólida, que lhes garanta níveis aceitáveis de qualidade de vida nos territórios de nascimento,
seus moradores têm procurado, através da emigração, outros territórios onde possam
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almejar superar a situação de iniqüidade social em que vivem. Para tanto, dirigem-se,
especialmente, a Manaus e a Porto Velho, as principais referências de que dispõem para a
obtenção de condições melhores, especialmente de trabalho, alimentação, educação e
saúde.
As duas capitais têm comportamento demográfico radicalmente distintos dos
municípios

demais

da

área

estudada.

Caracterizam-se

pelos

elevados

efetivos

populacionais, decréscimo na participação da população jovem e crescimento na da idosa
sobre o total da população, além de, contrariamente aos demais municípios apresentarem
população masculina numericamente superior à feminina.
Também num sentido oposto ao que se verifica no restante da área de influência, os
saldos migratórios com os outros municípios constitutivos é, em seu conjunto, favorável às
duas capitais. No entanto, em relação aos municípios próximos, Manaus tem saldo
migratório negativo.
Tanto Manaus como Porto Velho vem padecendo, nas últimas décadas, no
arrefecimento de seu crescimento demográfico, devido à queda da fecundidade e à redução
da imigração. Entre 2000 e 2007 a capital amazonense ainda apresentava maior população
de imigrantes que de emigrantes, mas essa diferença era mínima, enquanto Porto Velho já
parecia ultrapassar a barreira de saldo migratório zero, confirmando, nos dois casos, a
perda histórica do poder de atração dessas duas cidades. A dinâmica da economia
brasileira e amazônica é que irá determinar, no futuro, se tal quadro será revertido ou, se ao
contrário, os dois municípios tenderão a perder população.
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Tabela 48 - Matriz de imigração e emigração nos municípios da área de influência da rodovia BR-319
Procedência dos migrantes
Destino dos
migrantes

Manaus

Iranduba

Careiro

Manaus
Iranduba
Careiro
Autazes
Careiro da Várzea
Manaquiri
Borba
Beruri
Manicoré
Tapauá
Humaitá
Canutama
Lábrea
N Aripuanã
P. Velho
Total emigração

1.941
904
922
84
322
244
211
235
110
128
72
39
110
1507
6.829

472
51
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
529

368
192
24
15
71
0
7
0
0
0
0
0
0
0
677

Autazes

Careiro
da
Várzea

Manaquiri

Borba

Beruri

Manicoré

Tapauá

Humaitá

Canutama

Lábrea

Novo
Aripuanã

Porto
Velho

Total
imigração

745
65
57
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
887

538
46
10
10
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
626

452
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485

430
0
70
51
18
0
0
0
0
0
0
0
63
0
632

347
28
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
379

938
126
0
0
0
0
17
0
0
230
0
0
351
1166
2.828

314
0
0
0
0
0
0
15
0
0
14
12
0

307
0
0
0
0
0
0
0
14
0
39
0
0
1105
1.465

262
16
0
0
0
0
0
0
0
10
0
25
0
14
327

975
118
0
0
0
0
136
0
11
76
74
13
0
781
2.184

475
0
0
9
0
0
62
0
111
0
32
0
0
65
754

1.975
5
16
8
0
0
0
0
47
15
404
139
63
43
2.715

8.598
2.537
1.141
1.024
137
415
469
233
418
211
868
277
139
567
4.638
21.672

355
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5.3.3 – Condições de Saúde e Doenças Endêmicas

- Ocorrência regional de doenças endêmicas e habitats favoráveis à proliferação de
vetores

Situação epidemiológica da dengue
No Estado do Amazonas foram notificados em 2007 e 2008, 2.029 e 8.929 casos,
respectivamente. O Ministério da Saúde notificou em 2007, 498.748 casos suspeitos de
dengue. Em 2008 foram notificados 591.012 casos.
Os casos de dengue acontecem no Estado do Amazonas durante todos os meses do
ano. Historicamente, o segundo semestre concentra o maior número de notificações, no
entanto, em 2008 a tendência de aumento iniciada em outubro de 2007 se manteve nos
primeiros meses do ano (Figura 145).

Figura 145 – Casos de dengue notificados por mês, Amazonas, 2007 e 2008.
Fonte: Sinan net/MS/Brasil

Quanto à gravidade, apenas o município de Manaus registrou casos de dengue com
complicações (DCC) e febre hemorrágica da dengue (FHD). Em 2007, 28 casos foram
classificados como DCC e 125 como FHD. Em 2008, 283 casos foram classificados como
DCC e 184 como FHD.
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Análise dos casos por município (2007)
Em 2007, a capital do Estado, Manaus, concentrou 93% (1.894) dos casos do
Estado, uma incidência de 109 casos por 100.000 habitantes. Em Careiro foram notificados
quatro casos de dengue, com taxa de incidência de 17 casos por 100.000 habitantes. O
município de Borba notificou sete casos de dengue, com taxa de incidência de 18 casos por
100.000 habitantes (Figura 146). Os municípios de Beruri e Humaitá não registraram casos
de dengue em 2007.

Figura 146 – Incidência de dengue nos municípios da área de influência da BR 319. Fonte: Sinan net/MS/Brasil
(2007)

Em Manaus, Careiro Castanho e Borba a faixa etária predominante foi menor de 15
anos, respectivamente com 60,7%; 75% e 57,1% (Figura 147).

Manaus

Careiro
adulto
< 15 anos
Borba

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Proporção

Figura 147 – Proporção dos casos de dengue notificados, segundo faixa etária, nos municípios de Manaus,
Careiro e Borba, 2007. Fonte: Sinan net/MS/Brasil

O sexo masculino concentrou 75% dos casos no município de Careiro; e 57,1% no
município de Borba (Figura 148). Em Manaus o sexo feminino foi predominante (53%).
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Figura 148 – Proporção dos casos de dengue notificados, segundo sexo, nos municípios de Manaus, Careiro e
Borba, 2007. Fonte: Sinan net/MS/Brasil

Análise dos casos por município (2008)
Em 2008, a capital do Estado, Manaus, concentrou 84% (7.512) dos casos do
Estado, uma incidência de 437 casos por 100.000 habitantes. Em Careiro foram notificados
30 casos de dengue, com taxa de incidência de 93 casos por 100.000 habitantes. O
município de Borba notificou seis casos de dengue, com taxa de incidência de 19 casos por
100.000 habitantes. Em Humaitá foram notificados 72 casos, com taxa de incidência de 180
casos por 100.000 habitantes (Figura 149). O município de Beruri não registrou casos de
dengue em 2007.

Figura 149 – Incidência de dengue nos municípios da área de influência da BR 319, Amazonas, Brasil, 2008.
Fonte: Sinan net/MS/Brasil
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Em Manaus a faixa etária predominante foi menor de 15 anos, com 53,1% dos
casos. Em Borba os casos são proporcionalmente iguais na faixa etária menor de 15 anos e
adulta. Em Humaitá e Careiro a faixa etária predominante foi a adulta, com 23,6% e 40%
(Figura 150).

Figura 150 – Proporção dos casos de dengue notificados, segundo faixa etária, nos municípios de Manaus,
Humaitá, Careiro e Borba, 2008. Fonte: Sinan net/MS/Brasil

O sexo feminino foi predominante nos municípios de Humaitá e Manaus que
concentraram 54,2% e 51,7%. Nos municípios de Borba e Careiro os caos estão distribuídos
de maneira uniforme (Figura 151).

Figura 151 – Proporção dos casos de dengue notificados, segundo sexo, nos municípios de Manaus, Careiro e
Borba, 2008. Fonte: Sinan net/MS/Brasil
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Situação Epidemiológica da Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA
O Ministério da Saúde confirmou em 2007, 21.658 casos de leishmaniose
tegumentar americana (LTA), destes 10.149 foram na região norte e 2.198 no Estado do
Amazonas.
Em 2008 foram confirmados 17.975 casos da doença no Brasil. Na região norte
foram confirmados 8.241 casos e no Estado do Amazonas 1.768; uma redução de 19,5%
quando comparado ao mesmo período de 2007.
O coeficiente de detecção indica o número de casos novos registrados no decorrer
do ano. Este indicador mede a força da transmissão recente e sua tendência. Em 2008, o
coeficiente de detecção no Brasil foi de 5,7 casos por 100.000 habitantes, na região norte foi
de 66,1 casos e no Estado do Amazonas foi de 64,9.
O coeficiente de detecção de LTA apresenta tendência de redução ao longo dos
anos, no Brasil e na região norte, no entanto, a região norte e o Estado do Amazonas
apresentam coeficiente superior a média nacional em todo período de 2003 a 2008 (Figura
152).

Figura 152 – Coeficiente de detecção de Leishmaniose Tegumentar Americana por 100.000 habitantes; Brasil,
Região Norte e Amazonas, 2003 a 2008. Fonte: Sinan net/SVS/MS.

Os casos de LTA acontecem no Estado do Amazonas durante todos os meses do
ano, porém os casos se concentram no primeiro semestre do ano. Em 2007, 67% dos casos
confirmados aconteceram no período de janeiro a junho (Figura 153).
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Figura 153– Casos confirmados de leishmaniose tegumentar americana, por mês, Amazonas, 2007. Fonte:
Sinan net/SVS/MS - atualizado em 07/10/08

Aspectos gerais
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença de transmissão vetorial,
que tem como agente etiológico protozoários do gênero Leishmania, apresenta-se em
expansão geográfica.
Nas últimas décadas, as análises de estudos epidemiológicos da LTA têm sugerido
mudanças em seu comportamento epidemiológico. Inicialmente considerada zoonose de
animais silvestres que acometia ocasionalmente pessoas em contato com florestas, a LTA
começa a ocorrer em zonas rurais já praticamente desmatadas e em regiões periurbanas.
Observa-se a coexistência de um duplo perfil epidemiológico, expresso pela
manutenção de casos oriundos dos focos antigos ou de áreas próximas a eles, e pelo
aparecimento de surtos epidêmicos associados a fatores decorrentes do surgimento de
atividades econômicas como garimpos, expansão de fronteiras agrícolas e extrativismo, em
condições ambientais altamente favoráveis à transmissão da doença.
Segue abaixo análise do perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose tegumentar
americana confirmados no Estado do Amazonas no período de 2007 a 2008.
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Análise dos casos por município, 2007
Em 2007, a capital do Estado, Manaus, concentrou 42% (920) dos casos do Estado;
coeficiente de detecção por 100.000 habitantes de 53,1. Em Borba foram confirmados 8
casos de LTA; coeficiente de detecção de 21 casos por 100.000 habitantes de 53,1 . O
município de Humaitá foram confirmados 7 casos de LTA; coeficiente de detecção de 25
casos por 100.000 habitantes e em Careiro foram confirmados 5 casos de LTA; coeficiente
de detecção de 21 casos por 100.000 habitantes (Figura 154). O município de Beruri não
confirmou casos de LTA em 2007.

Figura 154 – Coeficiente de detecção por 100.000 habitantes de leishmaniose tegumentar americana nos
municípios da área de influência da BR 319, Amazonas, Brasil, 2007.

Em Humaitá e Careiro Castanho 100% dos casos confirmados de LTA aconteceram
em adultos. Nos municípios de Borba e Manaus a faixa etária predominante foi adulta,
respectivamente com 87,5% e 83,4% (Figura 155).
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Figura 155 – Proporção dos casos de leishmaniose tegumentar americana confirmados, segundo faixa etária,
nos municípios de Manaus, Careiro e Borba, 2007.Fonte: Sinan net/MS/Brasil

Todos os casos confirmados de LTA nos municípios de Borba; Careiro e Humaitá
eram do sexo masculino; que também foi predominante em Manaus; 77,6% (Figura 156).

Figura 156 – Proporção dos casos de leishmaniose tegumentar americana, segundo sexo, nos municípios de
Borba, Careiro, Humaitá e Manaus, 2007.Fonte: Sinan net/MS/Brasil

Análise dos casos por municípios, 2008
Em 2008, a capital do Estado, Manaus, concentrou 37,4% (661) dos casos do
Estado; coeficiente de detecção por 100.000 habitantes de 38,7.

Em Humaitá foram

confirmados 78 casos de LTA; coeficiente de detecção de 195 casos por 100.000
habitantes. No município de Borba foram confirmados 17 casos de LTA; coeficiente de
detecção de 53 casos por 100.000 habitantes. Em Careiro foram confirmados 10 casos de
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LTA; coeficiente de detecção de 31 casos por 100.000 habitantes. O município de Beruri
confirmou 1 caso; coeficiente de detecção de 7 casos por 100.000 habitantes (Figura 157).

Figura 157 – Coeficiente de detecção por 100.000 habitantes de leishmaniose tegumentar americana nos
municípios da área de influência da BR 319, Amazonas, Brasil, 2008. Fonte: Sinan net/MS/Brasil.

Em Beruri o único caso confirmado de LTA aconteceu na faixa etária adulta. Nos
municípios de Borba; Manaus e Careiro, a faixa etária predominante foi adulta,
respectivamente com 94,1%; 86,2%; 80% e 78,2% (Figura 158).

Figura 158 – Proporção dos casos de leishmaniose tegumentar americana confirmados, segundo faixa etária,
nos municípios de Manaus, Careiro e Borba, 2008. Fonte: Sinan net/MS/Brasil

O único caso confirmado de LTA no município de Beruri pertence ao sexo masculino;
que também foi predominante nos municípios de Careiro; Borba e Manaus com 90%; 88,2%;
84,8% e 79,1% (Figura 159).

221

Figura 159 – Proporção dos casos de leishmaniose tegumentar americana, segundo sexo, nos municípios de
Borba, Careiro, Humaitá e Manaus, 2008. Fonte: Sinan net/MS/Brasil.

Situação epidemiológica da doença de chagas
O Ministério da Saúde notificou em 2007, 131 casos da doença de chagas aguda no
Brasil; destes 334 foram na região Norte, sendo 30 no Estado do Amazonas. Os casos
foram notificados nos municípios de Coari (27) e Manaus (3) (Figura 160).

Figura 160 – Casos da doença de chagas aguda nos municípios da área de influência da BR 319, Amazonas,
Brasil, 2007. Fonte: Sinan net/MS/Brasil

Em Manaus, os três casos de Doença de Chagas aguda confirmados em 2007
aconteceram em pessoas do sexo masculino, sendo todos na faixa etária adulta. Os
municípios de Beruri; Borba; Careiro; e Humaitá não confirmou casos da doença. Em 2008
foram notificados 166 casos da doença no Brasil; nesse mesmo ano não houve casos no
Estado do Amazonas.
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Aspectos gerais
A transmissão natural, ou primária, da doença de Chagas é a vetorial, que ocorre
através das fezes dos triatomíneos, também conhecidos como “barbeiros” ou “chupões”.
Esses, ao picar os vertebrados, em geral defecam após o repasto, eliminando formas
infectantes de trypomastigotas metacíclicos, presentes em suas fezes, e que penetram pelo
orifício da picada ou por solução de continuidade deixada pelo ato de coçar.
A eliminação do T. infestans, espécie estritamente domiciliar, e a diminuição da
densidade

triatomínica

domiciliar,

por

outras

espécies

de

triatomíneos,

reduziu

significativamente a transmissão vetorial que, na década de 70, se estimava ser responsável
por 80% das infecções humanas.
Outras formas de transmissão:
 Forma Transfusional, que ganhou grande importância epidemiológica nas duas
últimas décadas, em função da migração de indivíduos infectados para os centros
urbanos e da ineficiência no controle das transfusões, nos bancos de sangue. A
transmissão congênita ocorre, mas muitos dos conceptos têm morte prematura, não
se sabendo, com precisão, qual a influência dessa forma de transmissão na
manutenção da endemia. Ocorrem ainda a transmissão acidental em laboratório e a
transmissão pelo leite materno, ambas de pouca significância epidemiológica.
Sugere-se a hipótese de transmissão, por via oral, em alguns surtos episódicos;
 Ingestão oral que recentemente, foram relatados no Paraná casos da doença de
Chagas na forma aguda, conseqüentes à transmissão por via oral após ingestão de
caldo de cana contaminado com fezes de barbeiros. Outros surtos aconteceram em
2007 e 2008 na região norte do país associados a ingestão de açaí.
Situação Epidemiológica da Febre Amarela
Nos últimos dez anos (1999 - 2008) foram registrados 23 casos de febre amarela no
estado do Amazonas sendo que 2 casos em 2001 foram registrados como local provável de
infecção o município de Borba e 1 caso em Manaus em 2004.
O Ministério da Saúde confirmou em 2007, 13 casos de Febre Amarela no Brasil;
destes 4 foram na região Norte, sendo 2 no Estado do Amazonas; 1 no município de
Manacapuru e 1 no município de Maués; este último próximo a capital Manaus.
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Figura 161 – Casos confirmados de febre amarela nos municípios da área de influência da BR 319, Amazonas,
Brasil, 2007. Fonte: Sinan net/MS/Brasil

Os casos confirmados em 2007 aconteceram em pessoas do sexo masculino, sendo
todos na faixa etária adulta. Os municípios de Manaus, Beruri; Borba; Careiro e Humaitá não
confirmaram casos da doença. Em 2008 foram notificados 166 casos da doença no Brasil;
nesse mesmo ano não houve casos no Estado do Amazonas. Entre os anos de 1999 a 2005
foram registradas 18 óbitos por outras febres por arbovírus com quadro hemorrágico no
estado do Amazonas.
Aspectos gerais
Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar sob duas formas distintas: Febre
Amarela Urbana (FAU) e Febre Amarela Silvestre (FAS), diferenciando-se uma da outra
pela localização geográfica, espécie vetorial e tipo de hospedeiro.
O agente etiológico é um vírus amarílico, arbovírus do gênero Flavivírus e família
Flaviviridae. É um RNA vírus. O principal vetor e reservatório da FAS no Brasil é o mosquito
do gênero Haemagogus janthinomys; os hospedeiros naturais são os primatas não humanos
(macacos). O homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. Na FAU, o mosquito
Aedes aegypti é o principal vetor e reservatório e o homem, o único hospedeiro de
importância epidemiológica.
A febre amarela urbana não ocorre nas Américas desde 1954, sendo considerada
erradicada dos centros urbanos. Com a reinfestação dos países americanos, inclusive o
Brasil, com o Ae. aegypti, existe a probabilidade da doença se reurbanizar, com
repercussões sociais e econômicas imprevisíveis.
No Brasil, anualmente ocorrem casos da FAS nas regiões Norte e Centro-oeste, em
áreas de mata onde existe a circulação do vírus amarílico. Embora o número de casos seja
relativamente pequeno (máximo de 83 e mínimo de 2 por ano, na década de 90), a
letalidade da doença é alta, variando entre 23% a 100% dependendo das intervenções
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feitas, como no caso de uma vigilância ativa. No Brasil, estão definidas quatro áreas
epidemiologicamente distintas. A região Norte, Centro-oeste e o Maranhão estão incluídos
na área endêmica ou enzoóotica, onde o vírus se propaga casos em humanos.
- Informações relativas às Condições de Saúde e Doenças Endêmicas com base na
Nota Técnica 025/CGPNCM/SVS, do Ministério da Saúde.

Conforme

recomendações

constantes

da

Nota

Técnica

N0

25

/CGPNCM/DIGES/SVS/MS seguem abaixo informações relativas a cada um dos itens
constantes da mesma.
a) Constar no mapa a ser gerado pelo empreendedor as coordenadas geográficas
das Unidades de Saúde e laboratórios públicos e privados existentes no município
para montagem de mapas temáticos, visando às análises epidemiológicas, assim
como a localização detalhada dos acampamentos e alojamentos dos trabalhadores
que não deverão estar próximos a corpos d’água.
Foi feito levantamento junto aos municípios das Unidades de Saúde existentes bem
como a sua localização. Os municípios nos quais foram levantadas estas informações foram
definidos a partir da identificação dos fluxos assistencial existente, para tanto considerou as
cinco comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento, São Sebastião (Igapó Açú)
e Jacaretinga que apesar estarem no território de Borba, tem toda sua assistência em saúde
prestada pelo município de Careiro Castanho, Humaitá e Manaus. Já as comunidades
Realidade, Fortaleza e São Carlos buscam atendimento no município de Humaitá. Outro
fator determinante para definição do levantamento nestes municípios diz respeito à estrutura
do Sistema de Saúde no Estado do Amazonas, que concentra grande parte dos serviços de
saúde na capital Manaus, aliado ao foto da gestão desses serviços estarem sob
responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde - SUSAM.
Para mapear as Unidades de Saúde destes municípios, durante visita aos mesmos
foram coletados dados de localização por meio do Sistema de Posicionamento Global (GPS,
sigla em inglês) Latitude e Longitude. As coordenadas geográficas de todas das unidades
de saúde públicas de Careiro Castanho e Humaitá e das principais unidades de Manaus
encontram-se no ANEXO VI deste Volume.
Os acampamentos e alojamentos dos trabalhadores serão instalados conforme
indicação inicial do projeto básico de engenharia apresentado na Tabela 49 do item b deste
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relatório. Recomendamos que estes sejam instalados a uma distância maior que 1.000,00
metros dos corpos d’água.

b) Constar à distância das unidades de saúde a serem utilizadas pelos trabalhadores
envolvidos, bem como a forma de transporte e periodicidade do deslocamento desses
trabalhadores as unidades de saúde. Verificar a infra-estrutura existente, como
médicos, enfermeiros, microscopistas capacitados para atender as demandas novas,
principalmente em municípios de baixa endemicidade.
Considerando a indicação inicial da localização dos alojamentos e acampamentos dos
trabalhadores, conforme apresentado na Tabela 49, e ainda a estrutura dos sistemas de
saúde da Região, a assistência aos trabalhadores da obra será mais oportuna no município
de Manaus, não significando que os municípios de Carreiro Castanho e Humaitá, não
possam prestar assistência no nível básico.
Considerando ainda o ponto de construção da rodovia, este poderá estar mais
próximo de município de Porto Velho – RO e não de Manaus, porém uma questão a ser
levada em conta é estrutura existente neste município, das 325 unidades de saúde
cadastradas no CNES (janeiro de 2009), apenas 02 realizam procedimentos de alta
complexidade no âmbito hospitalar e ou ambulatorial. Qualquer encaminhamento para este
município deverá ser antecipada de articulação com o gestor local e estadual de saúde.
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Tabela 49 - Localização, área dos acampamentos, e alojamentos.
Acampamento

Alojamento

Localização

Localização

(km)

(km)

km 260,40 ao km 383,10

Não inform.

km 383,10 ao km 410,60

Trecho

Distância das sedes
dos Municípios (Km)
Manaus

Humaitá

Não inform.

-

-

385,02

385,02

385,0

270,00

km 410,60 ao km 444,80

410,50

410,50

410,50

294,50

km 444,80 ao km 498,50

485,80

485,80

485,80

169,20

km 498,50 ao km 563,70

Não inform.

Não inform.

-

-

km 563,70 ao km 655,30

621,6

621,6

621,6

33,40

Fonte: Descrição do Projeto Básico de Engenharia/EIA RIMA

* Não foi considerada a distância referente à travessia entre o município de Careiro da Várzea e Manaus.
Com relação ao transporte dos trabalhadores em caso de necessidade, este se dará
por meio de deslocamento terrestre e fluvial que serão disponibilizados de forma
permanente pelas empresas construtoras vencedoras da licitação de cada lote da obra.
Para o transporte dos trabalhadores a partir de sua chegada nos portos de Manaus deverá
haver uma estreita articulação entre a (s) empreiteira (s) da obra com o Gestor Municipal e
Estadual de Saúde, visando à disponibilização de ambulâncias no referido local para agilizar
o deslocamento dos pacientes até unidades de saúde, bem como o atendimento.
Para caracterização da infra-estrutura de saúde dos municípios de Careiro Castanho,
Humaitá e Manaus foram feitas visitas in locu e entrevistas por meio de questionário
padronizado (vide ANEXO VII deste Volume) com os gestores de saúde e demais equipe de
saúde dos municípios além de consulta ao sistema de informação de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Visando a compreensão da estrutura e condições do sistema de saúde dos municípios
acima identificados apresentamos a seguir o detalhamento dos mesmos.
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Careiro Castanho
Careiro Castanho não está inserido na Área de Influência Direta - AID do
Empreendimento, conforme citado acima, porém, além poder prestar assistência no nível
básico aos trabalhadores da obra, este município oferece assistência básica de saúde aos
moradores de duas comunidades diretamente afetadas pelo empreendimento (São
Sebastião, também conhecida como Igapó Açú e Jacaretinga).
Os serviços de assistência prestados neste município são precários, não conseguindo
atender de forma satisfatória os níveis básicos de assistência. O município conta com quatro
unidades básicas de saúde sendo três postos de saúde e uma unidade hospitalar (Figura
162).

Figura 162- Unidade de Saúde da Família e Gerência Municipal de Endemias – GEMEC do Careiro do Castanho

A Estratégia Saúde da Família é uma das principais formas adotadas pelo Sistema de
Saúde Brasileiro para prestar o atendimento básico à saúde da população. No que refere a
esse serviço o município de Careiro Castanho possui quatro equipes cadastradas no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, porém as mesmas não estão
completas por não possuírem o profissional médico. Atualmente o serviço médico vem
sendo prestado por um único médico que atende em regime de plantão. Existem ainda nove
enfermeiros. Apesar dos relatos por parte da equipe local durante as entrevistas, a
quantidade e formação dos profissionais divergem da constante no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – CNES conforme pode ser observado na Tabela 50.
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Destaca-se que uma condição essencial para se atingir os objetivos de resolver grande
parte dos problemas de saúde que atinge determinada população é a presença de um
profissional médico, assim como dos demais profissionais preconizados para compor as
equipes da Estratégia Saúde da Família.

Tabela 50- Distribuição de profissionais por nível de formação e especialidade, segundo CNES.
Descrição

Total

AGENTE DE SAÚDE
133

Agente comunitário de saúde
NÍVEL SUPERIOR
Enfermeiro

6

Enfermeiro da estratégia e agente comunitário de saúde

4

Enfermeiro de terapia intensiva

1

Enfermeiro obstétrico

2

Enfermeiro saúde da família

6

Medico cirurgião geral

1

Medico clinico

3

Medico de saúde da família

7

Medico ginecologista e obstetra cirurgião ginecológico

1

Medico pediatra

1

Fonte: CNES/DATASUS jan 2009

Segundo informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Saúde, contribuem para a
baixa eficiência do sistema de saúde municipal a estrutura física precária, falta de
equipamentos e de insumos básicos nas unidades, além da falta de profissionais.
Com relação à estrutura do Programa de Controle da Malária destaca-se a existência
de uma Gerência Municipal de Endemias de Careiro Castanho – GEMEC, onde atualmente
são coordenadas as ações de diagnóstico e tratamento da malária além de pesquisas
entomológicas e de controle vetorial.
Em entrevista com o coordenador das endemias foi informado que a equipe é formada
por 24 microscopistas, 48 agentes de endemias e 3 técnicos em entomologia, devidamente
capacitados. Existem no município 24 pontos para diagnóstico e tratamento da malária,
sendo que estes estão localizados principalmente na zona rural. Na zona urbana o
atendimento aos pacientes com malária, tanto para coleta de sangue quanto para o
tratamento fica localizado na própria GEMEC.
Ainda segundo o coordenador os principais obstáculos enfrentados para o melhor
funcionamento do programa da malária refere-se a logística, como insuficiência de veículos
e estrutura física deficiente. Destaca-se em referência à capacitação, os técnicos estão bem
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treinados e que para esta ação contam com o apoio da Fundação de Vigilância em Saúde
da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas – SUSAM.

Humaitá
A infra-estrutura pública de saúde do município de Humaitá é composta de quatro
unidades básicas de saúde, uma unidade mista que atualmente vem atendendo no nível
hospitalar (Figura 163).
Segundo o CNES, a equipe de saúde do município é composta por 33 profissionais de
nível superior e 114 de nível médio, conforme Tabela 51 .
Tabela 51 – Distribuição de profissionais por nível de formação e especialidade.
NÍVEL MÉDIO
Agente comunitário de saúde

87

Agente de saúde pública e ou agente de saneamento

24

Microscopista

3
NÍVEL SUPERIOR

Medico anestesiologista

1

Medico cirurgião geral

1

Medico clinico geral

6

Medico de saúde da família

7

Medico em radiologia e diagnostico por imagem

1

Medico ginecologista e obstetra cirurgião ginecológico

1

Medico ortopedista e traumatologista

1

Medico pediatra

1

Enfermeiro

4

Enfermeiro da Estratégia da Saúde da Família

3

Enfermeiro saúde da família

7

Fonte: CNES/DATASUS jan. 2009

Apesar dos números de profissionais constantes no Sistema de Informação do
Ministério da Saúde, identificou-se divergência nesses números em relação ao divulgados
em entrevista realizada com gestores municipais da Secretária de Saúde. A quantidade de
profissionais médicos relatada foi de oito médicos com atendimento exclusivo na unidade
hospitalar e um único médico para atender as sete equipes de saúde da família.
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Figura 163 -Unidades de Saúde da Família em Humaitá

O município possui implantado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
PACS e a Estratégia de Saúde da Família – ESF, como forma prioritária de atenção básica
a saúde da população. Para a ESF o município conta com 7 equipes, porém segundo
informações da Secretaria Municipal de Saúde há um único médico para atender nas sete
equipes, sendo que este atende em regime de rodízio para atender em todas as equipes
conforme apontado acima. Segundo prevê a estratégia saúde da família, deveria existir um
médico com dedicação exclusiva por equipe.
Com relação aos técnicos que realizam o diagnóstico da Malária esses apresentam
adequada capacitação. A equipe é composta por 84 agentes de endemias, que atuam na
identificação de vetores, diagnóstico e tratamento da malária. Destaca-se que dos 84
agentes, 24 são microscopistas que atuam diretamente nas comunidades rurais.
Com relação a um possível aumento da demanda, pelas ações de vigilância,
diagnóstico e tratamento das doenças endêmicas, a estrutura para essa finalidade deverá
ser incrementada, especialmente com relação à pessoal, equipamentos e insumos.
Manaus
Conforme apontado no item “a” toda a rede de assistência da média a alta
complexidade em saúde do estado do Amazonas está concentrada no território de Manaus,
a Tabela 52 demonstra essa situação e a Figura 164 mostra duas unidades de saúde.
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Tabela 52 – Tipos de Serviços de Saúde no estado do Amazonas e percentual de Unidades localizadas em
Manaus.
Número de Unidades
Descrição
Clínica especializada/ambulatório de especialidade
Hospital especializado
Hospital geral
Laboratório central de saúde publica Lacen
Policlínica
Pronto socorro especializado
Pronto socorro geral
Unidade de apoio diagnose e terapia
Total

Total
Amazonas

Total
Manaus

% Manaus

132
26
28
1
44
3
9
90
333

119
26
19
1
33
3
9
77
287

90,2
100,0
67,9
100,0
75,0
100,0
100,0
85,6
86,2

Fonte: CNES/DATASUS jan. 2009

Com relação à assistência ambulatorial e hospitalar, dos 333 estabelecimentos de
saúde cadastrados no CNES (Janeiro de 2009), que atendem o nível ambulatorial e
hospitalar, 287 está localizado no território Manaus.
Do total de leitos existentes no estado, 65,3% destes estão concentrados em Manaus.
Das Autorizações de Internações Hospitalares - AIH, pagas no período de outubro de 2006
a outubro de 2007, 100% ficaram sob a gestão estadual.

Figura 164- Unidade de Pronto Atendimento e Unidade Hospitalar Pública em Manaus

Com relação às ações de diagnóstico laboratoriais mais complexas são realizadas
pelo Laboratório de Saúde Publica Central – LACEN, que fica localizada na capital Manaus.
Destaca-se que no estado do Amazonas não existem unidades descentralizadas.
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Os municípios encaminham as amostras e dependo da complexidade do diagnóstico a
emissão dos resultados é liberada entre 48 horas e 30 dias entre o menor e maior prazo,
respectivamente.
Com relação ao diagnóstico da dengue, por exemplo, só é feito no LACEN. Já
diagnóstico da malária os municípios acima relacionados encontram-se devidamente
preparados para realizá-lo

c) Descrever como será feita a articulação com os sistemas de saúde local Secretaria
Municipal de Saúde ou regional Secretaria Estadual de Saúde para atendimento da
demanda ambulatorial devido a aglomeração de pessoas e trabalhadores da área de
influencia do empreendimento.
A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) baseia-se na estruturação do
sistema federativo brasileiro, com entes federados e autônomos, cabendo ao gestor
municipal de saúde o comando único no que se refere à gestão das ações e serviços de
saúde presentes no território municipal, entretanto no estado do Amazonas, persiste uma
forte concentração das ações de saúde ainda sob gestão e gerência estadual, conforme
descrito no item anterior.
Diante do exposto reforça-se a necessidade de discussões envolvendo o
empreendedor, gestores municipais e estadual de saúde, inclusive com o envolvimento das
instâncias de controle e pactuação já consagradas no SUS – Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) e Conselhos Municipais e Estadual de Saúde. Dentre as estratégias que
podem ser utilizadas, destacamos a formalização de grupos de trabalho com o objetivo de
estabelecer metas e acompanhamento das ações a serem desencadeadas com o propósito
de atender o possível aumento da demanda pelos serviços de saúde decorrente das obras
de recuperação da rodovia BR-319, bem como, melhorar o atendimento a saúde da
população nos municípios da área de abrangência do empreendimento.
No que diz respeito às doenças endêmicas especialmente em relação à malária,
recomenda-se a adoção de ações de vigilância de forma sistemática nos canteiros de obra,
uma vez que os trabalhadores estarão expostos a áreas de maior risco de adoecimento.
Conforme já apontado, há necessidade de implementação das equipes do Programa da
Malaria, no que refere as ações de diagnóstico, equipes de controle vetorial, além da
disponibilização de insumos básicos e melhoria na logística, destas equipes.
É importante ressaltar que com relação à saúde e segurança do trabalhador deverá
ser exigido do (s) empregador (es) medidas que garantam as normas legais vigentes.
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d) Caracterizar a situação da malária quanto a tempo, pessoa, lugar pelo menos nos
últimos cinco anos nas áreas de influência do empreendimento. Também devem ser
abordadas as delimitações das localidades de transmissão de malaria no município,
por meio de trilhas coletadas por GPS e digitação posterior no sistema de informação
da vigilância epidemiológica da malaria (Sivep_Malária) ; Identificação da distribuição
da malária em mapas por meio de pontos (centróides) das localidades, utilizando
coordenadas geográficas; Delimitação dos criadouros potenciais de anofelinos do
município por meio de coleta de trilhas identificadas por GPS, pesquisa larvária
(Lançar Sivep_Vetores) e confecção de mapas contendo tais informações; Determinar
a densidade do vetor (Anopheles) Com 2 capturas de 4 horas e 1 coleta de 12 horas
próximo aos principais corpos d’água que cortam o empreendimento. As capturas
devem ser preferencialmente, no período inicial das chuvas.

Situação da Malária na área de influência da BR 319.
A malária é uma doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico é o parasito do
gênero Plasmodium que é transmitida pela picada de mosquitos do gênero Anopheles, que
se infecta ao sugar o sangue de um doente. Os fatores condicionantes para ocorrência
desse agravo estão relacionados às condições ecológicas, geográficas, econômicas, sociais
e culturais do Brasil aliados ao extrativismo mineral e vegetal, projetos de assentamentos,
ocupação intensa e desordenada das cidades e alterações ambientais que potencializam a
formação de criadouros.
Para caracterização da situação da malária nos municípios de influência da BR 319
foram utilizados dados secundários a partir de consultas ao Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica
da Malária – SIVEP_Malária, do Ministério da Saúde e dados primários obtidos obtidos
durante visitas in locu através de entrevistas utilizando questionário padronizado (Vide
ANEXO VII deste Volume) com os gestores de saúde e demais equipe de saúde dos
municípios.
Em 2008 foram confirmados no Brasil cerca de 307.000 casos de malária, destes, 97%
(297.120) aconteceram na região norte. O Estado do Amazonas notificou 132.583 casos de
malária (Figura 165), o que corresponde a 44% dos casos da região norte. Desses 5.154
ocorreram em Borba, 5.234 em Careiro, 4.460 em Humaitá e 19.709 em Manaus.
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Figura 165 – Distribuição mensal dos casos de malária no estado do Amazonas, 2004-2008*.
Fonte: Sivep-Malária/SVS/MS *Dados preliminares, atualizados em 27 de janeiro de 2009.

A incidência parasitária anual (IPA) representa o risco10 de adoecer por malária. No
Estado do Amazonas a incidência parasitária anual (IPA) registrada em 2008 esteve acima
de 50 casos por 1.000 habitantes, portanto considerada alto risco, nos seguintes municípios:
Careiro (392,1); Borba (157,6); Humaitá (144,3); Beruri (103,4). Em Manaus a IPA foi de
28,8 casos por 1.000 habitantes (Figura 166).

10

Incidência Parasitária Anual e casos autóctones de malária

50 a 1.629 - IPA alto
10 a 49 - IPA médio
0,1 a 9 - IPA baixo
0 - IPA zero Casos autóctones
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Figura 166 – Incidência parasitária anual de malária por 1.000 habitantes, nos municípios de Beruri, Careiro,
Humaitá, Borba e Manaus, 2008. Fonte: Sivep-Malária/SVS/MS.

Nos municípios analisados as infecções causadas pela espécie P. vivax prevalecem
(Figura 167). Em 2008, cerca de 61.000 lâminas foram positivas para este plasmódio,
correspondendo a 86% do total de lâminas positivas.
Apesar de ser considerado um agravo sazonal, no estado do Amazonas os casos de
malária ocorrem durante todos os meses do ano. Observa-se um aumento nas notificações
de casos da doença no segundo semestre do ano, provavelmente associado ao período
após as chuvas, pois estas propiciam condições para maior proliferação do mosquito
responsável pela transmissão da doença. Na Figura 168 apresenta-se a distribuição mensal
dos casos no período de 2004-2008, nos municípios de Borba, Careiro, Humaitá e Manaus.
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Figura 167 - Proporção de casos de malária, por espécie de plasmódio, nos municípios e Beruri, Careiro,
Humaitá, Borba e Manaus, 2008 Fonte: Sivep-Malária/SVS/MS

O sexo masculino concentra aproximadamente 60% dos casos nos municípios
conforme demonstra a Figura 169, sendo que a faixa etária mais acometida são os adultos
jovens entre 20 e 28 para os mesmos municípios no período de 2004-2008. Porém, no ano
de 2006 esse perfil foi alterado devido à elevação geral no número de casos notificados,
afetando proporcionalmente as demais faixas etárias.
As dez localidades dos municípios de Borba, Careiro, Humaitá e Manaus, com maior
número de casos de malária no ano de 2008 estão relacionadas na Tabela 53.
Cerca de 10% da população da Amazônia Legal, aproximadamente 2,4 milhões de
pessoas, vivem em áreas de alto risco de transmissão de malária, correspondendo a 90
municípios, considerados prioritários
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Figura 168 – Distribuição mensal dos casos de malária nos municípios e Borba, Careiro, Humaitá e Manaus, 2004-2008.
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Figura 169 – Proporção de casos de malária, notificados, segundo sexo, nos municípios de Borba, Careiro, Humaitá e Manaus, 2004-2008. Fonte: Sivep-Malária/SVS/MS
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Figura 170 – Número de casos de malária notificados, segundo faixa etária nos municípios de Borba, Careiro, Humaitá e Manaus, 2004-2008. Fonte: Sivep-Malária/SVS/MS
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Tabela 53 – Características da ocorrência de malária nos municípios de Borba, Careiro, Humaitá e Manaus – AM, no ano de 2008.
Características
Ano 2008

Municípios
Borba

Careiro

Humaitá

Manaus

Nº de localidades com
transmissão de malária

212

148

172

662

Total de casos

5124

5234

4460

19709

3

7

8

16

92,6

83,2

87,2

86,8

Nº de localidades que
representam 30 % dos casos
de malaria
% dos casos por P. vivax

Localidades com maior
ocorrência de transmissão

Estrada do Jatuarana - Sit

Ramal do Floresta (BR 319 km 69) - Sit

Aldeia Castanhal dos Tenharin - Ald

Com. Nsa. Sra. Do livramento(fluv. Taruma R -11) - Povo

Colonia do INCRA - Pad

Ramal do Timbo (BR 319 km 56) - Sit

Santa Luzia - Sit

Lago do Minpindiau (Fluv. Rio Negro R -11) - Sit

Ramal Novo Horizonte - Pad

Castanho-Sitio (BR-319 km 114/151) - Sit

Lago do Puruzinho - Sit

Ramal do km 12 (Brasileirinho Z. Leste) - Ram

Lago do Jatuarana - Sit

Ramal do km 32/e (Est. Autazes) - Sit

Aldeia Jui (BR-230) - Ald

Ramal do km 8 Parte ( km 0 - 3 (Brasil. Z. Leste)) - Ram

Estrada do Aeroporto - Sit

P.A panelao - Vicinal 06 - Pad

Engenho - Sit

Ramal Tres Marias do km 07 (Z. Leste ) - Ram

Tupana - Acam

Igarape do Tupana (Rio Castanho) - Povo

Santo Antonio - BR 319 - Pad

Tarumazinho (BR -174 R -10) - Faz

Ponta Grossa (Boa Esperança) - Ald Ramal do km 17/d (Est. Autazes) - Sit

Aldeia Vera Cruz (Torá) - Ald

Igarape do Mulato (Lago Mipindiau - Rio Negro) - Sit

Lago do Piaui - Sit

P.A panelão - Vicinal Principal (BR 319 km 117) - Pad

Ilha das Pupunhas - Sit

Ig. do Xita (Fluv. Rio Negro R -11) - Sit

Estrada Puxurizal/Piaba - Sit

P.A panelao - Vicinal 03 - Pad

Sauva - Sit

Ig. da Floresta (Fluv. Lg. Puraq. R 11 Rio AM) - Sit

Curuca - Povo

Ramal do Porao (Est. Purupuru) - Sit

Sao sebastiao - Sit

Ramal São Francisco (R. Ipirang Z. Leste) - Ram
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Caracterização da fauna de Anopheles.

Foi realizada pesquisa entomológica com a finalidade de conhecer a fauna de
Anopheles, Culicidae (Diptera) ao longo da área de recuperação da rodovia BR-319.
Para seleção dos pontos de coletas foram consideradas as localidades de influência
direta do empreendimento. Foi considerada ainda a proximidade de residências, rios, lagos
e lagoas conforme recomendação do item d da Nota Técnica 25.
As atividades de coleta no trecho relativo a este estudo foram desenvolvidas nos
meses de novembro e dezembro de 2007 e março e julho de 2008. Foram capturados
mosquitos na forma alada e na forma imatura.
A identificação dos pontos e respectivas coordenadas estão apresentados nas
Tabelas 54 e 55 e no Volume 8: mapa 20.
As coletas de 4 horas foram realizada entre as 18:00 e 22:00 horas, com auxilio de
aspirador elétrico manual com auxílio de uma lanterna, conforme o procedimento descrito a
seguir: os espécimes, machos e fêmeas que pousavam nas paredes, móveis e outros
utensílios domésticos eram capturados e em seguida, transferidos para uma gaiola. As
capturas foram concomitantes no peri e no intradomicílio, sendo os dados computados de
hora em hora.
Após as coletas todo material foi transferido para o laboratório de campo, para as
primeiras triagens no processo de identificação.
A identificação definitiva dos espécimes foi realizada no laboratório em Manaus. Para
alguns grupos foram feitas lâminas da genitália masculina, conforme o grupo de espécies
considerado. Para tanto, as fêmeas coletadas no campo foram postas para desovar
individualmente e transportadas para o laboratório. Após a postura e eclosão dos ovos, as
larvas foram mantidas até atingirem o estágio adulto. Em seguida à emergência dos alados,
foram montadas lâminas com as genitálias dos machos para a identificação.
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Tabela 54 - Relação de pontos de coleta de alados (adultos)

Coleta de imaturos
O levantamento das espécies foi realizado também por meio das capturas das
formas imaturas, estas foram coletadas em criadouros naturais situados junto às residências
e também criadouros que se formaram em decorrência da construção da antiga rodovia. Os
criadouros eram constituídos por igarapés, criadouros naturais, criadouros formados pelas
áreas de alagação, pelos rios e aqueles que surgiram das caixas de empréstimo, quando
retiraram terra das margens da rodovia para elevar o nível da mesma.
As coletas foram realizadas em diferentes pontos, ao longo da Rodovia, incluindo os
diferentes criadouros, conforme descrito acima. A relação de localidades pesquisadas para
formas imaturas estão relacionadas na Tabela 55.
Os dados do trabalho de campo e laboratório foram registrados em fichas
padronizadas pelo Programa Nacional de Controle da Malária, e posteriormente enviadas
aos órgãos responsáveis para digitação do Sivep_Vetores.
As condições climáticas no que refere a temperatura e umidade no período foram
coletadas por meio de termo-higrômetro e lançadas nas fichas de campo.
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Tabela 55 - Relação de pontos de coleta de mosquitos imaturos (larvas)

Resultados
Os anofelinos foram os mosquitos predominantes, representando 91% dos
exemplares coletados em 880 indivíduos capturados, conforme apresentado na Tabela 56 e
Figura 171. A densidade populacional dos imaturos e adultos foi quantificada para cada
ponto.
Os dados contidos na Tabela 57 demonstram que o Anopheles darlingi, principal vetor da
malária na região amazônica, foi coletado em praticamente 100% das residências ao longo
da rodovia BR-319 e que representou 24% dos espécimes capturados na área (Figura 172).
Estes dados são os indicativos para explicar o elevado número de casos de malária que são
registrados nos municípios.
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Tabela 56 – Abundância com que as espécies, na forma alada, foram capturadas em cada gênero, durante as
campanhas na área do da BR 319.

Localidades

Gêneros de culicídeos
Mansonia

33

5

11

1

0

50

Março 2008

765

42

13

2

8

830

Total Geral

798

47

24

3

8

880

Dezembro
2007

Culex

Coquillettidia

Psorophora

Total

Anopheles

Os resultados relativos ao gênero Mansonia estão representados na Tabela 58 e
Figura 171. Observa-se que apenas 42 exemplares foram coletados e que Mansonia titillans
foi a espécie predominante, representando 71 % dos exemplares.
Densidade reduzida foi verificada para o gênero Culex (Tabela 8). Apenas 13
exemplares foram capturados, sendo 12 de Culex (melanoconium) sp. Valores reduzidos de
densidade também foram observados para os gêneros Coquillettia – 2 exemplares e
Psorophora – 8 exemplares.

Figura 171 - Percentual de Ocorrência dos Gêneros de Culicídeos, na forma alada, na área da BR 319.
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Figura 172 - Percentual de Ocorrência das Espécies de Anopheles, na forma alada, na área da BR 319.

Figura 173 – Percentual de Ocorrência das Espécies de Mansonia, na forma alada, na área da BR 319.
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Tabela 57 - Incidência das espécies de Anopheles, na forma alada, no peridomicílio na área da BR 319.
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Tabela 58 - Incidência das espécies de Mansonia, na forma alada, no intra e no peridomicílio na área da BR 319.
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Tabela 59 - Incidência das espécies de Culex, na forma alada, no intra e no peridomicílio na área da BR 319.
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Tabela 60 - Incidência das espécies de outros Culicídeos, na forma alada, no intra e no peridomicílio na área da BR 319
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Os dados das Tabelas 61 e 62 referem-se à atividade de picar dos anofelinos e do
gênero Mansonia, os dois gêneros mais freqüentes nas amostragens. Observa-se que os
anofelinos (Tabela 61 e Figura 174) apresentaram elevada atividade no primeiro horário –
74% dos exemplares, reduzindo drasticamente nos horários subseqüentes. O mesmo
também foi observado para Mansonia que apresentou 56% dos espécimes no primeiro
horário. (Tabela 62, Figura 175).
Os dados da Tabela 63 mostram os resultados obtidos com as coletas realizadas na
forma imatura de anofelinos. Observa-se que na primeira campanha predominou Anopheles
peryassui, uma espécie silvestre, não se registrando Anopheles darlingi. Na segunda
campanha predominaram larvas de Anopheles nuneztovari e Anopheles evansae e
ocorreram também larvas de Anopheles darlingi, sendo capturadas em 4 localidades.
Considerando o gênero Culex (Tabela 64) observa-se que praticamente todos os
exemplares capturados foram de Culex (melanoconium) sp. – apenas 12 larvas das 229
capturadas foram de Culex coronator.
Os dados da Tabela 65 referem-se a larvas de outros Culicídeos, sendo registradas
larvas de Aedeomyia squamipennis – 83 exemplares e 14 de Uranotaenia.
O mapa, apresentado no Volume de mapas, caracteriza os pontos definidos para
coleta na área do empreendimento da rodovia BR-319 e aspectos dos criadouros
observados durante as campanhas. A população está totalmente exposta ao contato com o
vetor da malária.
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Tabela 61 - Incidência das espécies de Anopheles nos quatro horários de observação, no intra e no peridomicílio
na área da BR 319.

252

Figura 174 - Percentual de Ocorrência das Espécies de Anopheles entre 18 e
22 horas, na forma alada, na área da BR 319.

Figura 175 - Percentual de Ocorrência das Espécies de Mansonia entre 18 e 22 horas, na forma alada, na área
da BR 319.
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Tabela 62 - Incidência das espécies de Mansonia nos quatro horários de observação, no intra e no peridomicílio
na área da BR 319
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Tabela 63 - Incidência das espécies de Anopheles, na forma Imatura, na área da BR 319.
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Tabela 64 - Incidência das espécies de Culex na forma Imatura, na área da BR 319.

256

Tabela 65 - Incidência das espécies de Aedeomyia squamipennis e Uranotaenia, na forma Imatura, na área da BR 319.
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e) Detalhar no EIA RIMA de que forma os fluxos d’água nas áreas do
empreendimento serão mantidos, para que não haja represamento, o que favoreceria
o desenvolvimento do mosquito vetor.
O sistema de drenagem superficial adotado para a rodovia contempla a adoção de
bueiros de concreto armado em substituição aos bueiros metálicos existentes. Todos os
bueiros foram recalculados, com a adoção de dimensões mais adequadas à realidade,
fazendo com que o fluxo dos corpos d'água não sejam interrompidos, nem mesmo
parcialmente. Serão utilizadas apenas obras de arte (tais como bueiro, pontes) capazes de
suportar picos de vazão, evitando assim que o implemento funcione com eficiência.
Portanto, a vazão das várzeas será mantida e as obras de arte construídas de modo a
suportar a sazonalidade, seca e chuva, quando a calha tende a ser abastecida pela
drenagem pluvial e alcança suas maiores cotas.

f) Detalhar os meios de prevenção da transmissão da malária para os profissionais
envolvidos com as atividades da obra direta ou indiretamente, principalmente a
utilização de proteção por meio de barreira física e ou química e a disponibilidade de
diagnóstico para malária e da medicação recomendada pelo Ministério da Saúde, para
o tratamento da doença.
Sabendo-se da existência de casos confirmados de malária e da presença do vetor, é
de extrema importância reforçar as ações de prevenção e controle.
Tendo em vista que a malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, e
que o mesmo tem hábitos alimentares nos horários crepusculares a melhor forma de
prevenção é evitar o contato com o mosquito transmissor. Assim, é necessário que a
população adote medidas que reduzam o contato homem-vetor, dentre elas destaca-se:

•

Controle vetorial por meio da aplicação de inseticida a ser feito pelas equipes de

endemias dos municípios conforme cronograma a ser estabelecido pelo responsável
pelo alojamento e a Secretaria Municipal de Saúde;

•

Utilização de mosquiteiros impregnados com inseticidas sobre as camas ou

redes de dormir;

•

Utilização de roupas que protejam pernas e braços concomitantes com uso de

repelentes de insetos, naturais ou químicos por parte dos trabalhadores da obra de
forma permanente. Retocar o repelente conforme orientações do fabricante,
especialmente quando for adentrar nas matas;
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•

Utilização de telas nas janelas e portas e evitar locais onde o vetor apresenta

maior concentração (beiras de rios e lagoas), bem como evitar exposição nos
principais horários de atividade do Anopholes (ao amanhecer e anoitecer).

•

Os criadouros do vetor deverão ser controlados por meio de drenagem dos

corpos d’água de forma permanente, especialmente em torno dos alojamentos e
acampamentos dos trabalhadores da obra;

•

Diante de casos suspeitos de malária, orientar os trabalhadores e a população a

procurar as Unidades de Saúde locais que possui profissionais especializados para o
atendimento desses pacientes, assim como dispõem de equipamentos para
diagnóstico e tratamento da doença conforme recomendações feitas pelo Ministério da
Saúde.

g) Contemplar a atenção a saúde da população da área de abrangência do
empreendimento no item 5.4 referente ao passivo ambiental bem como as medidas a
serem adotadas para mitigação. Para isso é necessário avaliar a necessidade de
capacitação aos técnicos de saúde, em educação em saúde para a população e
trabalhadores, fomento de projetos sociais que envolvam as ações de saúde local.
Para contemplar este item foram feitas visitas as Unidades de Saúde e entrevista com
os profissionais gestores de saúde dos municípios de Careiro Castanho, Humaitá e Manaus,
além de técnicos da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, estas entrevistas visaram
identificar as principais necessidades destes sistemas de saúde e os impactos sobre os
mesmos em função da recuperação da rodovia BR-319.
Com relação à atenção a saúde da população, mais especificamente ao que se
refere à assistência, estima-se um aumento da demanda pelo sistema de saúde,
influenciado principalmente por acidentes de trabalho e de trânsito, doenças de transmissão
vetorial e hídrica, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras.
Diante do exposto e visando garantir a atenção à saúde da população local e de
trabalhadores da obra, faz-se necessária a adequação do número real de profissionais e da
infra-estrutura da rede de serviços, assim como, capacitação para os profissionais de saúde
principalmente em áreas de urgência e emergência, imunização, vigilância em saúde e
DST/AIDS.
As atividades de educação em saúde devem acontecer de forma articulada
envolvendo a comunidade, profissionais de saúde dos municípios e estado e trabalhadores
do empreendimento.
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h) Constar no item 9 Conclusões as modificações ambientais e sociais e
econômicas, bem como aquelas relacionadas a saúde coletiva em decorrência das
modificações ambientais causadas pela implementação do projeto.
O desmatamento seja para ampliação da fronteira agrícola, abertura de estradas,
construção de usinas hidrelétricas, exploração de madeira, dentre outros tem provocado
alterações na fauna de dípteros vetores em várias regiões do Brasil, inclusive com aumento
da incidência de doenças transmitidas por esses insetos. Por isso, possíveis impactos
resultantes da recuperação da rodovia-319 podem ser listados:
Fase de pré-instalação:
•

Migração (ocupação desordenada nas cidades e vilas próximas ao empreendimento,
aumento das pessoas susceptíveis à malária, pressão epidemiológica da malária
sobre a população local);

•

Aumento da demanda no atual serviço de saúde;

•

Insuficiência de estrutura dos serviços de saúde;

•

Fase de instalação/construção:

•

Possível aparecimento de focos de malária em áreas sem transmissão em função da
migração e ocupação de espaços do vetor;

•

Aumento da pressão da doença nas áreas do entorno do empreendimento;

•

Possível agravamento da saúde dos trabalhadores do empreendimento relacionado
a doenças pré-existentes;

•

Deslocamento de populações para áreas receptivas para doença;

•

Surgimento

de

novos

aglomerados

populacionais

relacionados

com

o

empreendimento;
•

Possível aparecimento de focos de malária em áreas sem transmissão em função da
migração para outros municípios ou outros Estados de pessoas que contraíram a
doença no local;

•

Aumento da demanda no atual serviço de saúde;

Sugestões para minimizar os impactos
Realizar análises epidemiológicas sistemática, por parte dos profissionais de saúde
dos municípios de influência do empreendimento, com objetivo de detectar de forma
antecipada qualquer alteração no perfil de transmissão das doenças de ocorrência local.
Em razão das peculiaridades que envolvem as doenças transmitidas por vetores,
especialmente a malária, leishmanioses, febre amarela, dengue e doença de chagas é
importante

que

se

faça

monitoramento

da

questão

entomológica

na

área

do

empreendimento, considerando-se as fases de implantação do empreendimento. A
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presença de certas espécies de vetores como, por exemplo, An. darlingi evidencia a
necessidade de monitoramento desses insetos. Sugere-se, portanto, que medidas abaixo
relacionadas sejam implementadas.
- Realizar campanhas de vacinação contra a febre amarela de trabalhadores da obra.
- Realizar campanhas educativas para alertar a população e aos trabalhadores sobre
os perigos das doenças transmitidas por vetores e sobre os métodos de prevenção e
controle.
- Avaliar e acompanhar se os mosquitos e animais reservatórios da região são
portadores de protozoários responsáveis por febre amarela, málaria e leishmanioses.

A partir da análise da situação dos sistemas de saúde dos municípios de Careiro
Castanho e Humaitá, conclui-se que os mesmos não estão preparados para atender
qualquer aumento de demanda sobre seus serviços.
O sistema de saúde de Manaus, apesar de atender um nível de complexidade maior
opera sob demanda espontânea o que acaba por sobrecarregá-lo desta forma, faz-se
necessária ampla articulação com os gestores estadual e municipais de saúde,
principalmente com o município de Manaus, na perspectiva de minimizar esta situação.
A situação encontrada nos municípios de Careiro Castanho e Humaitá coincidem
com uma realidade do Sistema Único de Saúde brasileiro que encontra dificuldade em fixar
profissionais nos municípios, especialmente os de nível superior, se tornando ainda mais
crítica na região Norte, onde a deficiente estrutura urbana e dificuldade de acesso
contribuem para a manutenção da mesma.
O serviço de vigilância, controle, diagnóstico e tratamento da malária nestes
municípios, apresentam-se eficiente, apesar de operarem com dificuldades principalmente
relacionadas à logística, porém cabe destacar que qualquer aumento de demanda implicará
além negociação como os gestores locais, incremento na estrutura existente.

i)

Prever no EIA/RIMA o Plano de ação para controle da malaria, conforme portaria

MS/SVS N. 47/2006;
O Plano de Ação que trata este item encontra-se no ANEXO V deste volume.

j)

Utilizar formulários oficiais do MS para coleta de informação sobre a malária e seu

vetor para posterior digitação nos sistemas de informações Sivep Malária e Vetores.
Os dados dos trabalhos de campo e de laboratório foram registrados em fichas
padronizadas pelo SIVEP_Malária e Vetores, conforme orientações do Programa Nacional
de Controle da Malária.
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Visando garantir as informações mínimas requeridas os formulários foram repassados aos
técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde responsáveis pelas ações de entomologia da
malária para digitação dos dados coletados (Vide ANEXO VIII deste Volume).
- Medidas de Monitoramento e Controle da Proliferação dos Vetores de Doenças
Endêmicas

Medidas de controle
Medidas de Controle Malária
Considerando a malária, verifica-se que a área de recuperação da rodovia BR-319 é
de alto risco em função da extensão de ocorrência do vetor e pelo quadro atual da malária,
que é elevado nos municípios do Careiro da Várzea, no Careiro e em Humaitá.
Portanto, para a realização da obra e não haver redução do esforço de trabalho ou
mesmo

interrupções

em

decorrência

da

malária,

é

necessário

implementar-se

simultaneamente as vigilâncias entomológica e epidemiológica na área de abrangência,
mantendo-se os pontos sentinelas para acompanhamento da densidade de anofelinos,
realizar o borrifo intradomiciliar e desencadear a termonebulização nas áreas de contato
com o vetor.
Nas coleções hídricas situadas nas proximidades das áreas de obras e que
mostrarem formas imaturas de anofelinos, utilizar biolarvicidas bacterianos para realizar o
tratamento. Monitorar áreas de lagos de águas pretas próximas a estrada, pelo fato de
serem favoráveis ao desenvolvimento de A. darlingi. Na realização dos exames
hemoscópicos e tratamento da malária, devem-se ampliar a rede de diagnóstico para um
atendimento rápido aos pacientes e proceder ao tratamento, em seu local de origem, sem a
necessidade de deslocamentos para a procura de recursos de saúde. Este procedimento
permite que o número de pacientes com malária decresça, reduzindo o reservatório do
Plasmodium e, consequentemente, a quantidade de mosquitos infectados.
Assim, considerando que na rota da rodovia BR-319 existem áreas de alto risco de
malária, como os municípios do Careiro da Várzea, Careiro e Humaitá e áreas potenciais
(entorno dos lagos de água preta), para se reduzir o impacto da malária durante a
recuperação da rodovia BR-319, será necessário implementar as medidas integradas e de
forma contínua que incluem:

1.

Acompanhamento da evolução das populações de anofelinos quanto à

densidade e ao comportamento em relação ao homem, tanto nos alojamentos como nas
frentes das obras, objetivando reduzir o contato homem/vetor.
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2.

Realizar a termonebulização espacial, em áreas de contato com o vetor,

periodicamente e em função do ciclo do vetor.
3.

Implementar o borrifo intradomiciliar, com ciclos trimestrais, em função do

tempo residual dos piretróide utilizado atualmente nos borrifos.
4.

Desencadear o uso dos mosquiteiros impregnados com piretróides para uso

nos alojamentos transitórios, sem paredes e nas frentes de trabalho nas quais as condições
de habitação forem precárias.
5.

Realizar o tratamento das coleções hídricas com biolarvicidas que mostrarem

formas imaturas de anofelinos e outros culicídeos, em áreas próximas aos alojamentos e
frentes de trabalho. Deve-se utilizar formulações de Bacillus sphaericus, considerando a
especificidade do inseto alvo, preservando assim o meio ambiente, reduzindo o impacto.
6.

Dar condições de diagnóstico rápido e tratamento aos pacientes, em seu local

de origem, sem haver necessidades de deslocamentos. Este procedimento é fundamental
para minimizar o impacto da malária, pois leva a uma redução do reservatório do Plamodium
e diminui a infectividade dos anofelinos. A rede de diagnóstico deve ser a mais ampla
possível, com atendimento contínuo, inclusive nos fins de semana.

Na implementação dessas ações e para atingir os objetivos a cada uma delas,
depende-se do armazenamento de insumos em quantidades adequadas e de uma ampla
rede de distribuição às localidades de obras. Além disso, é fundamental a manutenção dos
equipamentos e inspeções rotineiras às frentes de trabalho, para acompanhamento das
etapas de aplicação das medidas de controle.

Considerando as ações de diagnóstico rápido, há necessidade de ampliar as
estruturas de saúde existentes, como:
Apoio Técnico – proporcionar recursos humanos suficientes e treinados para os
Postos de Assistência.
Laboratórios de diagnóstico - aperfeiçoamento da infra-estrutura, ampliando a
capacidade de análise, dando-se atenção especial aos aparelhos ópticos.
Postos de Saúde - melhoria das instalações dos Postos de Saúde nas Comunidades
para um melhor desempenho tanto para a assistência aos trabalhadores alocados nestas
Comunidades, como para a população local.
Materiais de consumo - necessários para manutenção da eficiência do atendimento
dos Postos de Saúde, assegurando o diagnóstico rápido.
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Medidas de Controle Dengue
Considerando que a base do programa de controle do dengue é totalmente
direcionado para o controle vetorial, em que consiste na eliminação dos criadouros das
formas imaturas (ovos, larvas e pupas) e aplicação de inseticidas químicos como os
piretróides para as formas adultas e os fosforados (Temephós®) para as formas larvárias,
indica-se:
•

Implantar o Programa de Controle Vetorial da Dengue no trecho de

atividades, em conjunto com as atividades dos Municípios, seguindo-se às Normas técnicas
preconizadas pelo Ministério da Saúde, considerando o Programa de Controle de Febre
Amarela e Dengue - PCFAD.

Considerando as ações em campo, implementar o programa de vigilância vetorial
objetivando detectar a ocorrência e dados de expansão do Aedes aegypti nas áreas do
trecho das obras de recuperação e após as obras da rodovia BR-319.
•

Realizar inspeções para a presença de Aedes aegypti nos acampamentos e

nos núcleos urbanos na área de abrangência das obras e após obras.
•

Promover ações de manejo ambiental que provoquem mudanças no meio

ambiente que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, atuando sobre os criadouros
do Aedes, descartando os inservíveis e tratando os potenciais.
•

Desencadear o controle químico implementando o tratamento focal (eliminar

larvas), o peri-focal (em pontos estratégicos de difícil acesso) e por ultrabaixo volume, em
ações conjuntas com os Setores de Vigilância do Dengue do Município.
•

Incentivar a participação comunitária no sentido de evitar a infestação

domiciliar do Aedes, através da redução de criadouros potenciais do vetor (saneamento
domiciliar).
•

Promover ações de Educação em Saúde e participação comunitária, em nível

dos trabalhadores das obras e das Comunidades da área de influência, objetivando mostrar
a importância da participação dos trabalhadores e das Comunidades nas ações manejo
ambiental que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo os
criadouros potenciais do Aedes;
•

Promover, em nível das obras e das Comunidades, ações que contribuam

para a melhoria de saneamento básico;
•

Monitorar a evolução de parâmetros entomológicos objetivando estabelecer

indicadores das atividades: durante a recuperação do trecho e quatro anos após a
recuperação da rodovia BR-319.
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No estudo dos parâmetros entomológicos de Aedes aegypti, considerar:

•

densidade populacional

•

Sazonalidade

•

Considerar os outros culicídeos nas amostragens

•

Na implementação das ações de controle da Dengue, realizá-las em conjunto

com as ações do Município, seguindo-se as normas estabelecidas pelo Programa Nacional
de Controle da Dengue do Ministério da Saúde.
•

Dar continuidade às atividades do Programa de Controle Vetorial da Dengue,

no trecho, durante quatro anos após a fase de recuperação da rodovia BR-319.

Medidas de controle Leishmaniose
Implantar o Programa de Controle Vetorial de Phlebotominae (Díptera: Psychodidae)
no trecho de atividades, seguindo-se às Normas Técnicas preconizadas pelo Ministério da
Saúde.
Para atingir a eficácia no controle:
• Descrever a diversidade e distribuição de Phlebotominae (Díptera, Psychodidae) nas
áreas das obras de recuperação e após obras da rodovia BR-319
• Determinar a intensidade de ataque ao homem por flebótomos, e quais as espécies
envolvidas.
• Descrever as condições de moradia (diagnóstico domiciliar/peridomiciliar) em relação
aos fatores que possam influir no estabelecimento de vetores sinantrópicos Phlebotominae e nos riscos de contato humano com as zoonoses associadas.
• Nas atividades de monitoramento dos vetores, considerar Os parâmetros
entomológicos:
• Densidade populacional.
• Sazonalidade

Monitorar a evolução de parâmetros entomológicos objetivando estabelecer
indicadores das atividades durante a recuperação do trecho em até quatro anos após a
recuperação da BR – 319, sendo objeto de uma avaliação após um ano após o final das
obras quanto à sua continuidade.
•

Promover ações de manejo ambiental em relação às residências e o peridomicílio

que provoquem mudanças no meio ambiente que impeçam ou minimizem a propagação do
vetor, reduzindo o contato homem/vetor.
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•

Desencadear em áreas específicas o controle químico implementando um tratamento

focal e espacial no peridomicílio por ultrabaixo volume, em ações conjuntas com os Setores
de Vigilância do Dengue do Município.
•

Promover ações de Educação em Saúde e participação comunitária, em nível dos

trabalhadores das obras e das Comunidades da área de influência, objetivando mostrar a
importância da participação dos trabalhadores e das Comunidades nas ações de manejo
ambiental que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou reduzindo o
contato homem/vetor.

No estudo dos parâmetros entomológicos de flebotomíneos, considerar:

•

•

densidade populacional

•

Sazonalidade

Na implementação das ações de controle, realizá-las em conjunto com as ações do

Município, seguindo-se as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
•

Dar continuidade às atividades do Programa de Controle Vetorial da Dengue, no

trecho, durante os quatro anos após a fase de recuperação da BR - 319

Medidas de Controle Febre amarela
Como primeira atividade considerar a Implantação do Programa de Controle Vetorial
da Febre Amarela no trecho de atividades, em conjunto com as atividades do Município,
seguindo-se às Normas técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde.
Implementar o programa de vigilância vetorial objetivando detectar a ocorrência e
dados de expansão de Haemagogus sp., Sabethes sp. e Aedes aegypti nas áreas do trecho
das obras de recuperação e após as obras da rodovia BR-319.
•

Realizar inspeções para a presença de Haemagogus sp., Sabethes sp. e Aedes

aegypti nos acampamentos e nos núcleos urbanos na área de abrangência das obras e
após obras.
•

Promover ações de manejo ambiental que provoquem mudanças no meio ambiente

que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, atuando sobre os criadouros do Aedes,
descartando os inservíveis e tratando os potenciais.
•

Desencadear o controle químico implementando o tratamento focal (eliminar larvas),

o peri-focal (em pontos estratégicos de difícil acesso) e por ultrabaixo volume, em ações
conjuntas com os Setores de Vigilância do Dengue do Município.
•

Incentivar a participação comunitária no sentido de evitar a infestação domiciliar do

Aedes, através da redução de criadouros potenciais do vetor (saneamento domiciliar).
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•

Promover ações de Educação em Saúde e participação comunitária, em nível dos

trabalhadores das obras e das Comunidades da área de influência, objetivando mostrar a
importância da participação dos trabalhadores e das Comunidades nas ações manejo
ambiental que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo os
criadouros potenciais do Aedes;
•

Promover, em nível das obras e das Comunidades, ações que contribuam para a

melhoria de saneamento básico;
•

Monitorar a evolução de parâmetros entomológicos objetivando estabelecer

indicadores das atividades durante a recuperação do trecho e quatro anos após a
recuperação da BR – 319.

No estudo dos parâmetros entomológicos de Haemagogus sp., Sabethes sp. e
Aedes aegypti, considerar:
•

Densidade populacional;

•

Sazonalidade;

•

Considerar os outros culicídeos nas amostragens;

•

Na implementação das ações de controle da Febre Amarela, realizá-las em

conjunto com as ações do Município, seguindo-se as normas estabelecidas pelo Programa
Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde.
•

Dar continuidade às atividades do Programa de Controle Vetorial da Febre

Amarela, no trecho, durante quatro anos após a fase de recuperação da BR - 319

Medidas de Controle Doença de Chagas
Implantar o Programa de Controle Vetorial de Triatominae (Hemíptera) no trecho de
atividades, seguindo-se às Normas Técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

•

Analisar a diversidade e distribuição de Triatominae (Hemíptera) nas áreas das obras

de recuperação e após obras da rodovia BR-319.
•

Estudar as condições de contato, se houver, do homem com triatomíneos e quais as

espécies envolvidas.
•

Descrever as condições de moradia (diagnóstico domiciliar / peridomiciliar) em

relação aos fatores que possam influir no estabelecimento de vetores sinantrópicos (se
houver indícios de domiciliação) - Triatominae e nos riscos de contato humano com as
zoonoses associadas.
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•

Nas

atividades

de monitoramento dos vetores,

considerar os parâmetros

entomológicos:
• Densidade populacional.
• Sazonalidade.
•

Monitorar a evolução de parâmetros entomológicos objetivando estabelecer

indicadores das atividades durante a recuperação do trecho e quatro anos após a
recuperação da rodovia BR-319.
•

Promover ações de Educação em Saúde e participação comunitária, em nível dos

trabalhadores das obras e das Comunidades da área de influência, objetivando mostrar a
importância da participação dos trabalhadores e das Comunidades nas ações manejo
ambiental que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando ou reduzindo o
contato homem/vetor.
•

Todas as ações de controle do vetor será implementada considerando as ações em

nível municipal, para uma ação conjunta.

Medidas de Monitoramento

-FASE DE RECUPERAÇÃO/OBRAS
•

Intensificar as medidas de monitoramento entomológico para estabelecer estratégias

de controle das populações de vetores, com ênfase à malária.
•

Estruturar os serviços de controle vetorial em todas as áreas dos canteiros de obras

visando à proteção dos trabalhadores;
•

Providenciar a telagem de portas, janelas e varandas dos acampamentos em toda a

área do canteiro de obras.
•

Considerando a malária, intensificar as atividades de vigilância entomológica das

formas imaturas, levando-se em conta que nesta fase ocorrem alterações ambientais que
ampliam os sítios de reprodução dos anofelinos.
•

Introduzir o uso dos mosquiteiros impregnados como rotina nas atividades nos

alojamentos, em acampamentos em meio à mata e outras atividades na área.
•

Estabelecer um programa de Capacitação dos profissionais de saúde do

empreendimento para manutenção da vigilância e controle vetorial.
•

Implementar, junto à atividade de controle vetorial, ações que divulguem informações

para orientar os trabalhadores do empreendimento sobre as formas de se contrair as
doenças transmitidas por vetores, com ênfase à principal endemia da área – malária, bem
como informações sobre as unidades de referência para diagnóstico e tratamento, em toda
a área de abrangência do empreendimento.
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-FASE APÓS AS OBRAS
A atividade maior do empreendimento ocorreu durante a recuperação do trecho. O
período pós-recuperação destina-se ao acompanhamento da estabilização ao ambiente,
considerando as áreas de alterações ambientais que foram realizadas.
Desta forma, as ações do controle vetorial terão continuidade no
empreendimento, objetivando um acompanhamento bimestral das áreas, considerando que
um novo equilíbrio ecológico será atingido nestas áreas de modificações ambientais. As
ações serão:
•

Assegurar que a estrutura dos serviços de controle vetorial tenha continuidade ao

longo de todo o período de pós-recuperação, com ênfase à malária.
•

Intensificar as atividades de vigilância entomológica das formas imaturas dos

anofelinos, considerando que na fase de recuperação ocorreram alterações ambientais que
ampliaram os sítios de reprodução.
•

Estabelecer um programa de acompanhamento das comunidades da área de

influência do empreendimento.
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5.3.4 – Estrutura Produtiva e de Serviços

- Caracterização da estrutura produtiva e serviços da Área de Influência Indireta

Contribuição de cada setor - Produto Interno Bruto e Produto Interno Bruto Per Capta

O PIB - Produto Interno Bruto é um macro indicador do desempenho econômico,
realizado dentro do país. Este indicador representa a soma dos valores de todos os bens
produzidos numa determinada região e num determinado período, ou seja, sintetiza o
resultado final da atividade produtiva (bens e serviços).
Além de medir a riqueza e mostrar a evolução dos agregados econômicos,
institucionalmente o PIB serve como um dos parâmetros para a distribuição dos Fundos de
Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM). Esse fato explica a defasagem
temporal de cerca de dois anos para a divulgação definitiva de resultados dos PIBs
estaduais.
É um indicador de grande importância para a elaboração de políticas públicas e
como fonte de informações para pesquisadores e acadêmicos. Vale ressaltar que o PIB é
calculado pela ótica da produção, o que significa tratar-se do resultado da diferença entre o
valor bruto da produção e o respectivo consumo intermediário, mais os tributos indiretos,
menos serviços de intermediação financeiros indiretamente medidos (SEPLAN-Goiás,
2005).
Na região Norte, o resultado do PIB 2004 reflete o bom desempenho do Pará (6,6%)
e principalmente do Amazonas (11,5%), por causa do desempenho da indústria de
transformação e da agropecuária que obtiveram um desempenho acima da média nacional
(4,9%). Além disso, os Estados da Região Norte atingiram em 2004 a melhor participação
da série 1985 - 2004. Pela primeira vez em 8 anos, Amazonas apresentou um PIB a preço
de mercado corrente (R$ 35.884 milhões) maior que o Pará (R$ 34.191milhões), devido ao
crescimento do Pólo Industrial de Manaus. Entretanto, o menor PIB da Região Norte é do
Estado de Roraima (1.864 milhões) (SEPLAN-RR, 2007).
O Estado do Amazonas (AM) e o Estado de Rondônia (RO), áreas de influência do
empreendimento, apresentam colocações importantes do PIB em relação aos outros
estados da região Norte (IBGE, 2006). No Amazonas, por exemplo, o PIB de 2004 foi de R$
35.888.581 (Trinta e cinco bilhões, oitocentos e oitenta e oito milhões e quinhentos e oitenta
e um mil reais), representando 38,42% do PIB total da região Norte, ocupando a primeira
colocação na região. Rondônia ocupou a terceira maior colocação, depois do estado do
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Pará, com o PIB de R$ 9.744.451 (nove bilhões, setecentos e quarenta e quatro milhões e
quatrocentos e cinqüenta e um mil reais), representando 10,43% da região Norte (Figura
176).

Figura 176 - Ranking do PIB – 2004 na Região Norte. FONTE: IBGE (2006).

O Produto Interno Bruto do Estado Amazonas no ano de 2004, a preço de mercado
corrente em comparação com os demais estados do Brasil ficou em 11º lugar, com uma
participação de 2,03% em relação ao PIB do Brasil. A composição do PIB em 2004, do
Amazonas atingiu R$ 35,8 bilhões em valores correntes, enquanto o PIB brasileiro alcançou
R$ 1,7 trilhão. Comparativamente às demais unidades da federação (UF), o Amazonas
saltou para 11º posição no ranking nacional e se tornou a economia número um da região
Norte com 38,42% do PIB regional (SEPLAN-AM, 2006).
No Amazonas, a atividade indústria de transformação se destaca por possuir o
melhor acúmulo de volume do país com 775,6% no período de 1985-2004, seguida pela
atividade comunicações com 668,1% no mesmo período e continua liderando com a
participação de 55,41%, seguida da Administração Pública com 10,12% e a Construção Civil
com 7,58% que juntas correspondem por mais de 73% do PIB do Estado.
Ressalve-se que a indústria de transformação em 2004 teve um aumento em pontos
percentuais de 3,95% se comparado com o ano de 2003. Assim não há dúvida quanto à
importância da indústria de transformação no estado do Amazonas. Dentre os fatores que
permitiram tal avanço podemos citar o aumento das exportações e a venda no mercado
interno nesse período.
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Os Pólos que mais contribuíram para crescimento no valor adicionado bruto da
indústria de transformação foram: 1) Eletroeletrônicos com 50%, e os principais produtos de
destaque dentro deste setor foram: aparelhos celulares (29%), televisores (20%), aparelho
de som (8%), DVD (5%) e monitores de vídeo (4%). As exportações desses produtos
contribuíram com cerca de 50% do total do Estado em 2004; e 2) Duas rodas, com 15,47%,
e suas exportações representaram 17,86% do total do estado em 2004 (SEPLAN-AM,
2006).
Em Rondônia, no ano de 2004 o PIB apresentou uma variação real anual de 4,8%
em relação ao ano anterior, mantendo a mesma colocação do ano de 2003, o 11º colocado
;em crescimento em relação aos outros Estados da Federação. Em termos nominais, o PIB
em 2004 foi de R$ 9.744.000.000,00 (nove bilhões, setecentos e quarenta e quatro milhões
de reais), representando 10,43% do total da Região Norte. A participação no PIB do Brasil é
de 0,06%, sendo a maior participação na série 1985-2004.
O setor que obteve a maior taxa de crescimento em 2004 foi de Comunicações
(12%), seguido de atividades Imobiliárias (9%), Comércio e Reparação de Veículos e de
Objetos Pessoais e Uso Doméstico (9%), Transporte e Armazenagem (8,5%), Indústria
Extrativa Mineral (8%), Indústria de Transformação (7,8%), Eletricidade, Gás e Água (6%) e
Intermediação Financeira (4,5%).
O PIB de Rondônia, em comparação com os Estados da Região Norte está em 3º
lugar e 22º com relação aos Estados da Unidade da Federação. No PIB de Rondônia 2004,
o setor Serviços tem a maior participação, com 54%, seguido da Indústria com 31% e
Agropecuária com 15%. Quanto à participação das atividades econômicas no Valor
Adicionado Bruto a preço básico, no caso de Rondônia, a atividade econômica de maior
peso é a relativa à Administração Pública, Defesa e Seguridade Social (28%), Construção
(16%), Agropecuária (15%), Indústria de transformação (12,4%), Atividades Imobiliárias,
Aluguéis e Serviços Prestados a Empresas (7%) e Comércio e Reparação de Veículos e de
Objetos Pessoais e Uso Doméstico com (7%). Assim, essas atividades econômicas
participam em 85,6% do Valor Adicionado Bruto (SEPLAN-RO, 2007).
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PIB dos municípios interceptados pela rodovia BR-319 no trecho entre os km 250,0 e 655,7.

Dentro deste trecho referente ao EIA/RIMA envolve a participação de cinco
municípios do estado do Amazonas: Beruri, Borba, Humaitá, Manicoré e Tapauá. Dos cinco
municípios do trecho, Humaitá e Manicoré vêm apresentando ao longo da série 1999-2004,
as maiores participações na geração do PIB no estado do Amazonas (Figura 177).
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Figura 177 - PIB de 1999–2004 dos municípios da área de influência indireta do estudo. Fonte: IBGE Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2005 e 2006).

O PIB de Humaitá, em 2004, foi R$ 99.839,00, sendo R$ 14.509,00 da agropecuária;
R$ 25.522,00 da indústria e R$ 59.341,00 dos serviços. No município de Manicoré, o setor
terciário teve a maior participação com R$ 53.685,00. No município de Tapauá, o setor
terciário (R$ 25.695,00) e o setor primário (R$ 21.946,00) obtiveram as maiores
participações no PIB. Já, no município de Borba, o PIB foi de R$ 57.650,00, sendo R$
13.069,00 da agropecuária, R$ 41.004,00 de serviços e R$ 3.652,00 da indústria, no
município de Beruri, o PIB foi de R$ 36.907,00, sendo R$ 16.443,00 da agropecuária, R$
18.431,00 da agropecuária e R$ 2.022,00 da indústria (Tabela 66).
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Tabela 66 – Participação de cada setor da economia no valor adicionado Bruto do PIB (2004) dos municípios que
estão no trecho do EIA-RIMA da rodovia BR-319.

Ranking

Participação
Município Agropecuária
no PIB
Estadual %

Indústria

Serviço

APU

Dummy

PIB a
Preço de
Impostos Mercado
Corrente
(1 000
R$)
1.634,00 99.839,00

1.º

0,28

Humaitá

14.509,00

25.522,00

59.341,00

33.440,00

-1.168,00

2.º

0,23

Manicoré

21.709,00

8.219,00

53.685,00

40.153,00

-689,00

924,00

83.849,00

3.º

0,16

Borba

13.069,00

3.652,00

41.004,00

30.352,00

-127,00

51,00

57.650,00

4.º

0,14

Tapauá

21.946,00

3.670,00

25.695,00

20.845,00

0,00

66,00

51.378,00

5.º

0,10

Beruri

16.443,00

2.022,00

18.431,00

14.294,00

0,00

10,00

36.907,00

PIB Amazonas R$ 35.888.581

FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2006).

PIB Municípios outros municípios da área de influência rodovia BR-319 (não interceptados
no trecho entre os km 250,0 e 655,7)

Para análise de comparação foram inicialmente analisadas as duas capitais (Manaus
e Porto Velho), que representaram 82,69% e 30,19% respectivamente, nas participações
dos Estados (Tabela 65). Dentre os municípios do Amazonas, Manaus, alcançou um
crescimento real, no período de 1999 a 2004, de 56,39%, obtendo melhores resultados a
partir de 2003. Em Porto Velho, o PIB manteve-se estável com pequenas variações ao longo
do período 1999 a 2004 (Figura 178).

Figura 178 - PIB de 1999–2004 das capitais da área de influência indireta do empreendimento.
FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2005 e 2006).
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De 2003 para 2004, Manaus teve o maior ganho de participação no PIB brasileiro,
enquanto São Paulo (SP) teve a maior perda, embora continue ocupando a liderança do
ranking (IBGE, 2006). Apenas cinco cidades ficam com 92% das riquezas locais (83% foram
registrados para Manaus, cidade onde funciona o pólo exportador da Zona Franca).
Em Porto Velho o crescimento econômico é calçado pela indústria extrativa do
minério, (como a cassiterita e o ouro), na agricultura (na produção agrícola de arroz,
mandioca, milho e abacaxi) e no comércio (Prefeitura de Porto Velho, 2007).
Já nos demais municípios do Estado do Amazonas que não fazem parte do trecho do
EIA-RIMA da rodovia BR-319, podemos destacar as maiores participações na geração do
PIB em 2004, para os municípios de Altazes (R$ 88.036), Iranduba (R$ 112.764) e Careiro
da Várzea (R$ 77.455) (Figura 179).
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Figura 179- PIB de 1999–2004 dos municípios que não estão no trecho do EIA/RIMA da rodovia BR-319.
FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2005 e 2006).

Na tabela 67, podemos verificar que o PIB de Manaus, em 2004, foi R$
29.677.838,00, decorrentes do desempenho da indústria com R$ 20.449.276,00; dos
serviços com R$ 6.448.345,00 e da agropecuária com R$ 73.196,00 de participação na
geração do PIB. Em Manaus, o conjunto de incentivos federais, estaduais e municipais,
assim como oferta de infra-estrutura do Distrito Industrial para a implantação das empresas,
resultou na formação de um parque industrial consolidado, fatores estes, responsáveis pela
maior participação na geração do PIB em Manaus (PETCON, 2002).
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Em Porto Velho PIB em 2004 foi equivalente a R$ 2.942.123, estando distribuído
entre os setores de atividade econômica: R$ 110.817,00 da agropecuária, R$ 863.629,0 da
indústria e R$ 1.458.091,00 dos serviços.
Já nos municípios do Estado do Amazonas a economia em 2004, para as áreas de
influência indireta do empreendimento, destacou-se dos municípios de Iranduba com PIB de
R$ 123.161,54, Autazes com R$ 96.913,18, Careiro da Várzea com PIB de R$ 77.454,00,
nos setores de agropecuária e de serviços; o município do Careiro (PIB de R$ 59.154,00) no
setor de serviço; de Manaquiri (PIB de R$ 29.245,00) com destaque para os setores de
serviço e agropecuária.

Tabela 67 – Ranking e participação de cada setor da economia no valor adicionado Bruto do PIB (2004) dos
municípios da área de influência indireta que não estão no trecho do EIA/RIMA da rodovia BR-319.
Ranki
ng

Participação
no PIB
Estadual %

Município

Agropecuária

Indústria

Dummy

Impostos

PIB a Preço
de Mercado
Corrente

Serviço

APU

6.448.345

1.755.968,
00

-277.185

2.984.205,00

29.677.838,00

603.621,00

-67.118,00

576.704,00

2.942.123,00

(1 000 R$)
82,69

Manaus

73.196,00

20.449.276,0
0

2.º

30,19

Porto
Velho

110.817,00

863.629,00

1.458.091

3.º

0,34

Iranduba

34.063,03

22.975,53

66.122,98

123.161,54

4.º

0,27

Autazes

45.345,02

7.190,45

44.377,72

96.913,18

5.º

0,22

Careiro da
Várzea

51.183,00

865,00

25.365

6.º

0,22

Lábrea

20.190,63

8.324,90

48.662,98

7.º

0,16

Careiro

16.619,00

6.455,00

36.102

8.º

0,16

Novo
Aripuanã

19.968,29

9.028,16

29.840,98

9.º

0,08

Manaquiri

12.177,00

1.409,00

15.655

12.183,00

0,00

3,00

29.245,00

10.º

0,06

Canutama

7.685,00

1.262,00

12.439

8.982,00

-65,00

17,00

21.339,00

1.º

18.377,00

0,00

40,00

77.454,00
77.178,51

27.923,00

-117,00

95,00

59.154,00
58.837,43

PIB Amazonas R$ 35.888.581

PIB Rondônia R$ 9744451
FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2006).
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Produto Interno Bruto Per Capta

O Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) é o resultado do PIB dividido pelo
número de habitantes do País ou Unidades da Federação. Se ocorrer o crescimento do PIB
per capita, isso significa que cada habitante está tendo acesso a uma renda média superior
à que foi comparada. Representa também aumento ao acesso médio a bens e serviços
(SEPLAN-RR, 2007).
Em relação ao PIB per capita, o maior valor continua sendo do Amazonas com R$
11.434,00, seguido pelo Amapá com R$ 6.796,00; no ranking regional, Roraima perdeu o
posto para o Acre e Pará ocupando agora o 6º lugar com um PIB per capita de R$ 4.881,00.
Apenas Amazonas atingiu um PIB per capita maior que média nacional que foi de R$
9.729,00 (SEPLAN-RR, 2007).
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PIB per capita dos municípios interceptados pela rodovia BR-319 no trecho entre os km
250,0 e 655,7.

O PIB per capita dos municípios do trecho do EIA/RIMA (Beruri, Borba, Humaitá,
Manicoré e Tapauá), manteve-se em crescimento ao longo dos anos de 1999 a 2004 (Figura
180).
O PIB per capta de Tapauá passou de R$ 990 em 1999 para R$ 2.804 em 2004, com
aumento de 64,69%. O PIB per capta do município de Manicoré obteve um aumento de
29,33% de 1999 a 2004 e o PIB per capta do município de Humaitá passou de R$ 2.420 em
1999 para R$ 3.333 em 2004, representando um aumento de 27,39%.
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12.000
2.199
2.082

10.000

1.740
2.521

R$

8.000
1.554

1.671

990

1.083

1.643

6.000

1.691

2.420

Borba
Manicoré

4.000
2.000

2.896

2.656

1.154

1.815

1.801

2.813

2.804

2.508

3.225

3.333

2.807

2.334

2.398

Tapauá
Beruri
Humaitá

1999

2000

2001

2002
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Figura 180 - PIB per Capta (2004) dos municípios da área de influência indireta do empreendimento.
FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2006).
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PIB per capita Municípios outros municípios da área de influência rodovia BR-319 (não
interceptados no trecho entre os km 250,0 e 655,7)

Quanto ao PIB per capita nas capitais (Manaus e Porto Velho), podemos observar na
série histórica de 1999-2004, um crescente crescimento.
Em Manaus o PIB per capita passou de R$ 9.420 em 1999 para R$ 18.635 em 2004,
representando um aumento de 49,45%. Em 2002, o PIB per capita do Município de Manaus
tornou-se maior do que o do Município de São Paulo pela primeira vez na série, como
conseqüência do crescimento industrial. Esta posição permaneceu em 2004 (IBGE, 2006).
O produto Interno Bruto per capita de Rondônia em 2004 foi de R$ 6.238 (Seis mil,
duzentos e trinta e oito reais), com um crescimento de 8,6% comparando com o ano de
2003. Com relação ao Brasil a sua posição em 2003 era a 14ª, caindo para 16ª em 2004
(SEPLAN-RO, 2007). Em Porto Velho, passou de R$ 3.541 em 1999 para R$ 7.724 em
2004, com um aumento de 54,16% (Figura 181).

28.000
7.724

25.000
22.000

7.012

R$

6.057

19.000

18.635
4.962

16.000
3.888

13.000

14.754

3.541

11.870

13.441

11.037

10.000
9.420

Porto Velho

7.000
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Manaus

Figura 181 – PIB per Capta (2004) das capitais da área de influência indireta do estudo.
FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2006).
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Na figura 182, o PIB per capta dos municípios do Estado do Amazonas destacam-se
os municípios de Canutama, Manaquiri, Careiro, Lábrea, Iranduba, Novo Aripuanã, Autazes
e Careiro da Várzea.

24.000
2.120
1.925

21.000

1.879

2.169

18.000

R$

6.000

2.029

1.165
1.463

2.323

2.071

1.635

1.598

1.665

2.613

2.710

1.449

1.656

1.521

1.189
1.873

1.181
1.826

2.110

2.545

2.353

1.233
1.485

12.000
9.000

2.304
1.209
1.523

15.000

2.317
2.607
2.917

Canutama
Manaquiri

2.724

Careiro
Lábrea

2.248

2.646

3.089

2.994

3.170

4.536

4.337

4.598

Iranduba

2.370

3.622

3.236

3.000

1.728

2.142

2.009

Novo Aripuanã

3.197

Autazes
Careiro da Várzea

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Figura 182 – PIB per Capta (2004) dos municípios da área de influência indireta do estudo.
FONTE: IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais (2005 e 2006)

O Produto Interno Bruto, indicador do desempenho econômico, que soma os valores
de todos os bens produzidos dentro dos municípios, representou em 2004, um aumento na
produção dos municípios da área de influência indireta do empreendimento (revitalização da
rodovia BR-174), assim como o PIB per capita observado.
Nos municípios que estão no trecho do EIA/RIMA (Beruri, Borba, Humaitá, Manicoré
e Tapauá) no ano de 2004, houve um crescimento econômico, representados
principalmente pelo desenvolvimento do setor de comércio e serviços e no setor de
agropecuária. Dos municípios que não fazem parte do trecho do estudo, Manaus (AM) teve
seu crescimento econômico como conseqüência do recebimento de royalties pelo tráfego de
gás natural oriundo do poço de Urucu e do crescimento do parque industrial.
Em Porto Velho (RO) o PIB manteve-se constante com pequenas variações,
concernente aos setores de comércio e serviços e industrial. Nos outros municípios no
Estado do Amazonas as maiores participações na geração do PIB foram do Careiro da
Várzea, Careiro, Borba, Beruri e Manaquiri para os setores de serviços e de agropecuária.
O que podemos observar é que nos municípios do Amazonas, a lógica econômica
está voltada para o desenvolvimento do setor primário e terciário e o setor de amplo
desenvolvimento industrial foi significativo somente nas capitais do Estado (Amazonas e
Rondônia), principalmente em Manaus.
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-Nível tecnológico por setor e relação de troca entre as economias local, regional,
nacional e destinação da produção local.

Agricultura nos municípios

A agricultura nos municípios da área de influência da rodovia BR-319 é baseada
principalmente nos cultivos de mandioca, macaxeira, milho, soja, feijão, melancia, abacaxi,
juta, malva, cana-de-açúcar e hortaliças em geral para as culturas temporárias e banana,
mamão, café, laranja, maracujá, açaí, graviola, coco, cupuaçu, abacate e cacau para
lavoura permanente.

Município de Autazes

As principais culturas de lavoura temporária registradas no ano de 2005/2006 no
município de Autazes foram mandioca, milho e feijão. Para lavoura permanente o destaque
foi a cultura de cupuaçu (Tabela 68). A horticultura no município é bem desenvolvida,
voltada principalmente para o consumo doméstico (SEPLAN-AM, 2007). Comercialmente a
produção agrícola do município de Autazes atende o mercado local e demandas dos
municípios vizinhos.
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Tabela 68 – Cultivos Agrícolas do município de Autazes

2005 / 2006
Cultivos

Milho
Feijão

Lavoura
Permanente

195

Área Plantada
Produção
(ha)
200,00

500,00

84

56,00

40,00

2.000

3.000,00

9.000,00

Cana

5

7,50

300,00

Juta

10

20,00

20,00

Malva

550

500,00

1.000,00

Melancia

120

85,50

256,00

Guaraná

12

56,50

6,80

Café

20

10,00

20,00

Cacau

1

10,00

Laranja

16

7,50

315,00

Cupuaçu

400

550,00

1.040,00

Mamão

350,00

1

2,00

Banana

50,00

77

67,50

Coco

43,20

14

26,00

Maracujá

104,00

10

5,00

Mandioca
Lavoura
Temporária

N. de
Produtores

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).

Município de Beruri

De acordo com dados do SEPLAN-AM (2007), as principais culturas de lavoura
temporárias registradas no ano de 2006 foram: milho (111 toneladas), mandioca (68
toneladas), feijão (16 toneladas), também melancia e coentro. Para lavoura permanente
destaca-se a produção de cupuaçu com a produção em 2005 de 86.000 frutos e em 2006 de
20.000 frutos (Tabela 69).
A hortifruticultura no município é pouco desenvolvida, voltada principalmente para o
consumo doméstico. Comercialmente a produção agrícola do Município de Beruri atende o
mercado local e também as demandas dos municípios vizinhos do Estado.
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Tabela 69 – Cultivos Agrícolas no município de Beruri

2005

2006

N. de
Produtores

Área
Plantada
(ha)

Produ
ção

N. de
Produtores

Área
Plantada
(ha)

Produ
ção

---

---

---

60

37

111

---

---

---

90

28

68

---

---

---

50

20

16

---

---

---

2

2

4

---

---

---

2

---

1

Lavoura
Permanente
43
43
FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).

86

60

---

20

Cultivos

Lavoura
Temporária

Milho
(toneladas)
Mandioca
(toneladas)
Feijão
(toneladas)
melancia (mil
frutos)
coentro (mil
maços)
cupuaçu (mil
frutos)

Município de Borba

A agricultura de Borba é bem diversificada com produção de mandioca, melancia,
couve, feijão, pepino, milho, coentro, abacaxi, abóbora, tomate, alface, repolho, mamão,
maracujá, cupuaçu e banana. Em Borba, a agricultura destacou-se com os cultivos de
hortaliças, entretanto, a mandioca, ocupou o primeiro lugar na produção do município em
2006 com uma produção de 903 toneladas de farinha. Das lavouras permanentes, destacouse o cultivo de mamão e maracujá (Tabela 70). Em síntese, a produção agrícola e comercial
de Borba é para o abastecimento local e o excedente é destinado para os municípios
vizinhos.
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Tabela 70. Cultivos agrícolas no município de Borba
Cultivos

Lavoura
Temporária

Lavoura
Permanente

N. de
Produtores

2005
Área
Plantada
(ha)

Produção

N. de
Produtores

2006
Área
Plantada Produção
(ha)

Mandioca (toneladas)

641

269

567

568

270

Melancia (mil frutos)

55

60

120

138

229

458

Couve (mil maços)

15

1

480

25

---

192

Feijão (toneladas)

76

76

61

107

141

113

Pepino (toneladas)

5

1

16

20

3

78

Milho (toneladas)

150

125

27

134

150

60

930

Coentro (mil maços)

20

5

125

62

2

50

Abacaxi (toneladas)

6

---

10

29

---

41

Tomate (toneladas)

---

---

---

2

2

32

Abóbora (toneladas)

9

7

105

26

12

20

Alface (mil pés)

15

1

33

30

---

11

Repolho (toneladas)

---

---

---

1

---

4

Mamão (toneladas)

10

---

45

14

---

158

Maracujá (toneladas)

28

5

160

33

20

150

Cupuaçu (mil frutos)

85

---

28

90

---

70

Banana (mil cachos)

81

16

40

55

22

8

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Canutama
A agricultura é baseada principalmente no cultivo de mandioca e milho entre as
lavouras temporárias e banana para lavoura permanente (Tabela 71). A agricultura ocupa a
segunda colocação na participação do PIB no município. De acordo com dados da
SEPLAM-AM (2007), o município de Canutama em 2005 produziu 600 toneladas de
mandioca e 120 t de milho, sendo estas as duas culturas mais expressivas do município
naquele ano.
Em 2006, foram registrados apenas a produção de feijão (31 toneladas) e melancia
(produção de 30 mil frutos). Nesta perspectiva, no plano comercial a agricultura destaca-se
como importante fonte de renda destinada para consumo interno (local) e inter-regional, isto
é, havendo comercialização entre os municípios do Amazonas. Nacionalmente a agricultura
de Canutama não tem expressividade.
Tabela 71 – Cultivos Agrícolas
Cultivos

Lavoura
Temporária

Feijão (toneladas)
Melancia (mil frutos)
Milho (toneladas)
Mandioca (toneladas)
Cana
de
açúcar
(toneladas)

Lavoura
Permanente

Banana (mil cachos)

300

2005
Área
Plantada
(ha)
60

160
200

60
200

90
600

190
160
70
170

40

40

120

30

45

-

12

15

14

5

4

1

N. de
Produtores

Produção

N. de
Produtores

48

2006
Área
Plantada
(ha)
39
10
20
72

Produção
31
30
-

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Careiro
A agricultura do município do Careiro teve na produção de mandioca para fabricação
de farinha, feijão e abacaxi como os principais produtos de lavoura temporária e banana,
coco e cupuaçu os de lavoura permanente (Tabela 72). No plano comercial a produção
agrícola diversificada do município do Careiro atende, além das demandas dos moradores
da localidade, as necessidades comerciais da cidade de Manaus.

Tabela 72 - Cultivos Agrícolas no município de Careiro
Cultivos

N. de
Produtores

2005
Área
Plantada
(ha)

Produção

N. de
Produtores

2006
Área
Plantada
(ha)

Produção

Lavoura
Temporária

Mandioca (toneladas)
Feijão (toneladas)
Abacaxi (mil frutos)

247
--9

105,00
--2,50

240,00
--18,00

217
38
40

130,00
15,00
19,00

285,00
12,00
---

Lavoura
Permanente

Banana (mil cachos)
Coco (mil frutos)
Cupuaçu (mil frutos)

15
75
45

5,00
23,00
5,00

8,00
--30,00

90
90
---

9,00
53,00
----

--268,00
----

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).

Município de Careiro da Várzea

A agricultura do Careiro da Várzea tem nas hortaliças (couve, feijão de metro,
cebolinha, alface, coentro, repolho, quiabo, pepino, melancia, abóbora, tomate, pimentão e
maxixe) as culturas mais expressivas do município. Estas são cultivadas principalmente nas
várzeas. Para culturas de lavoura permanente, coco e banana destacam-se entre outros
produtos (Tabela 73). Comercialmente, o município do Careiro da Várzea abastece o
comércio local e dos municípios vizinhos.
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Tabela 73 – Cultivos Agrícolas no município de Careiro da Várzea
2005
Cultivos

2006
Área
Plantada
(ha)

N. de
Produtores

Área Plantada
(ha)

Produção

N. de
Produtores

Couve (mil maços)
Feijão de metro (mil
maços)

54

36

17.280

116

72

20.160

31

16

8.000

86

27

13.500

Cebolinha (mil maços)

47

16

4.000

85

30

7.500

Alface (mil pés)

60

30

1.950

147

76

4.180

Produção

Abacaxi (mil frutos)

144

12

810

159

53

2.232

Coentro (mil maços)

54

33

825

140

83

2.075

Repolho (toneladas)

46

38

760

81

77

1.540

Quiabo (toneladas)

80

68

1.088

80

68

1.088

Milho (toneladas)
Lavoura
Temporária Pepino (toneladas)
Batata-doce
(toneladas)

342

284

460

680

645

942

32

15

390

86

30

780

94

65

320

90

36

592
213

Melancia (mil frutos)

60

60

180

54

71

Abóbora (toneladas)

40

20

300

41

19

168

Tomate (toneladas)

15

5

80

20

9

144

Mandioca (toneladas)

165

47

156

288

38

126

Pimentão (toneladas)

8

2

32

17

6

120

Maxixe (toneladas)

31

18

90

30

18

90

Feijão (toneladas)

74

32

26

112

68

54

Banana (mil cachos)

60

13

7

64

10

9

24

3

50

28

8

80

39

11

76

68

5

68

Lavoura
Permanente Maracujá (toneladas)
Coco (mil frutos)

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).

Município de Humaitá

O município de Humaitá é considerado uma região de fronteira agrícola. Humaitá
assim como os municípios de Manicoré, Apuí, Lábrea e Canutama no sul e sudeste do
Amazonas, vêm sendo ocupados de forma intensiva por produtores de outras regiões,
transformando os ecossistemas naturais com a ocupação das atividades de pecuária e
agricultura (OLIVEIRA, 2005).
A agricultura de Humaitá é baseada no cultivo de soja, macaxeira e mandioca para
lavoura temporária e banana para lavoura permanente. De acordo com dados do SEPLANAM (2007), em 2005 a produção agrícola foi de soja equivalendo a 4.890 toneladas e feijão
com uma produção de 211 toneladas (Tabela 74). Em 2006 a economia agrícola destacouse a produção de macaxeira e mandioca. No quadro abaixo, também podemos observar que
a cultura de soja destaca-se pelo uso intensivo da terra em ha em função de poucos
produtores (apenas nove).
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Tabela 74 – Cultivos Agrícolas no município de Humaitá
Cultivos

Soja (toneladas)

Lavoura
Permanente

Produção

N. de
Produtores

2006
Área
Plantada
(ha)

Produção

9

1.630

4.890

---

---

---

Macaxeira (toneladas)

101

43

60

65

16

186

Mandioca (toneladas)
Cana
de
açúcar
(toneladas)

200

192

--

362

343

165

---

---

---

16

11

150

3

---

96

6

Arroz (toneladas)

350

2.584

---

14

800

72

Milho (toneladas)

360

930

---

130

378

66

Feijão (toneladas)

Couve (mil maços)
Lavoura
Temporária

N. de
Produtores

2005
Área
Plantada
(ha)

96

364

264

211

70

64

51

Cebolinha (mil maços)

3

---

50

6

---

50

Melancia (mil frutos)

10

6

18

37

23

46

Alface (mil pés)

3

---

13

8

1

28

Coentro (mil maços)

1

---

2

6

---

5

Repolho (toneladas)

---

---

2

---

4
3

Pepino (toneladas)

1

---

1

6

---

Café (toneladas)

38

58

6

145

143

Banana (mil cachos)

101

190

---

150

138

49

Mamão (toneladas)

---

---

---

5

3

8

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).

A produção brasileira de soja cresceu rapidamente a partir dos anos 70, criando a
partir da produção primária uma das mais fortes cadeias produtivas do país. No Amazonas,
a produção de soja surgiu como uma proposta no plano do Governo do Estado “Terceiro
Ciclo” na segunda metade da década de 90. A produção foi voltada para o sul do
Amazonas, mais especificamente para os campos abertos do município de Humaitá ao
longo do rio Madeira. Apesar do problema de laterização do solo e insuficiência de calcário
em Humaitá, isto não foi um obstáculo à implantação do empreendimento da cultura da soja
(OLIVEIRA, 2005).
A produção de soja em Humaitá não é incipiente, conforme a produção agrícola
municipal em 1998 e apesar da produção ser considerada muito pequena em relação a
alguns municípios amazônicos produtores de grãos, a produtividade varia entre 50 a
60kg/ha (OLIVEIRA, 2005). Entretanto, em algumas regiões amazônicas, como por
exemplo, nas proximidades de Humaitá, as terras dos produtores familiares têm sido
transformadas pelos grandes produtores de soja em áreas mecanizadas para monocultivo,
gerando a expulsão de comunidades locais e a extinção da produção familiar nessas áreas
(PAIVA, 2006).
No plano comercial enfatizando o desenvolvimento econômico de Humaitá, tanto no
aspecto regional como nacional, os investimentos em tecnologia e pesquisa voltados para o
cultivo em larga escala da soja são significativos e os avanços na pesquisa direcionam o
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município para torna-se o maior produtor de soja da região norte do país com vistas à
intensificação do mercado exportador.
As culturas de arroz, feijão, milho, mandioca e projetos de implantação da cultura do
guaraná também são expressivos, sendo o destaque para o arroz como o maior município
produtor do Amazonas. Estes produtos, comercialmente, são consumidos localmente e
também distribuídos para os municípios do Amazonas.

Município de Iranduba

A agricultura no município de Iranduba é baseada na produção de mandioca para
fabricação de farinha e banana, para lavoura temporária e permanente, respectivamente
(Tabela 75).
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Tabela 75 – Cultivos Agrícolas no município de Iranduba
2005 / 2006
Cultivos

Arroz
Milho

Produção

300

84,00

92,40

500

320,00

950,00

50,00

40,00

505

491,00

1.473,00

Juta

320

320,00

448,00

Melancia

150

150,00

525,00

Repolho

248

75,00

1.500,00

Pimentão

195

80,00

1.600,00

80

20,00

9.600,00

222

30,00

1.950,00

170

80,00

20.000,00

108

79,50

1.987,50

36

22,00

330,00

13

20,00

240,00

120

70,00

1.820,00

17

3,50

17,50

45

38,00

760,00

27

9,00

4.500,00

Mandioca

Couve
Alface
Cebolinha
Coentro
Abóbora
Macaxeira
Pepino
Maxixe
Berinjela
F metro

23

0,50

8,00

71

38,50

616,00

2

5,00

150

200,00

172,00

Urucum

27

50,00

50,00

Laranja

79

127,00

5.334,00

Limão

130

154,00

6.930,00

Cupuaçu

80

90,00

180,00

133

136,00

3.400,00

56

106,00

84,80

150

200,00

800,00

125

131,00

2.320,00

Quiabo
Tomate
Guaraná
Palmito

Lavoura Permanente

Área Plantada (ha)

428

Feijão

Lavoura Temporária

N. de Produtores

Mamão
Banana
Coco
Maracujá

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Lábrea

A agricultura no município de Lábrea é baseada na produção de mandioca, milho,
feijão e café e laranja, para lavoura temporária e permanente, respectivamente (Tabela 76).
Destacam-se ainda a produção de hortaliças (cebolinha, couve, abóbora, alface, pepino,
pimentão, maxixe e repolho).

Tabela 76 – Cultivos Agrícolas no município de Lábrea
2005 / 2006
Cultivos

Arroz (Tonelada)
Milho (Tonelada)
Feijão (Tonelada)
Mandioca (Tonelada)
Cana (Tonelada)
Melancia (Mil Frutos)
Repolho
Pimentão
Lavoura Temporária

Couve
Alface
Cebolinha
Coentro
Abóbora
Macaxeira (Tonelada)
Pepino
Batata doce
Tomate
Café
Urucum
Laranja
Cupuaçu (Mil Frutos)

Lavoura Permanente

N. de Produtores

Área Plantada (ha)

Produção

450

197

400

1.900

900

2.250,00

2.500

1.500,00

1.200,00

2.800

2.402,00

7.224,00

250

300

900

600

240

840

2

0,5

10

40

2

40

200

1,5

720

120

2

120

70

1

250

100

3

75

60

12

180

900

550

6.600,00

40

5

130

200

20

320

90

1,5

24

600

275,00

450,00

37

16,00

20,00

8

13,50

550,00

200

34,00

68,00

Mamão (Mil Frutos)

10

3,00

90,00

Banana (Ml Cachos)

300

96,00

77,00

Coco (Mil Frutos)

21

7,00

25,00

10

3,00

54,00

120

42,00

52,00

Maracujá (Mil Frutos)
Pupunha

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Manaquiri

A agricultura no município de Manaquiri é baseada na produção de mandioca para
fabricação de farinha e banana, para lavoura temporária e permanente, respectivamente
(Tabela 77). Destacam-se ainda a produção de hortaliças (cebolinha, couve, abóbora,
alface, pepino, pimentão, maxixe e repolho).
Tabela 77 – Cultivos Agrícolas no município de Manaquiri.
Cultivos

Lavoura
Temporária

Produção

N. de
Produtores

2006
Área
Plantada
(ha)

Produção

Mandioca (toneladas)

220

---

675

475

310

1.155

Cebolinha (mil maços)

30

1

15

200

2

500

Batata-doce (toneladas)

50

80

1.280

50

---

500

Couve (mil maços)

30

0

24

40

1

480

Milho (toneladas)

65

100

50

650

300

450

Abóbora (toneladas)

10

20

300

50

35

200

Alface (mil pés)

30

0

3

45

2

110

Melancia (mil frutos)

40

120

360

300

50

100

Feijão (toneladas)

40

30

24

450

80

64

Coentro (mil maços)

30

---

2

200

2

50

Abacaxi (mil frutos)

2

1

24

16

2

43

Pepino (toneladas)

10

---

1

200

2

39

Pimentão (toneladas)

---

---

---

10

1

20

Maxixe (toneladas)

---

---

---

200

2

10

1

0

2

5

0

8

Repolho (toneladas)

Lavoura
Permanente

N. de
Produtores

2005
Área
Plantada
(ha)

Juta (toneladas)

5

10

---

20

50

---

Malva (toneladas)

80

150

---

400

600

---

Banana (mil cachos)

6

---

2

50

9

4

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).

No plano comercial a produção agrícola tem destaque para a fabricação de farinha
como importante fonte de renda para o município, ocorrendo venda no local e em municípios
vizinhos. A produção de outros gêneros alimentícios é ainda incipiente, ocorrendo trocas
comerciais mais internamente.
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Município de Manaus

A agricultura no município de Manaus é bem diversificada e a comercialização dá-se
principalmente para os produtos como feijão, mandioca, abacaxi, melancia, repolho,
pimentão, alface, cebolinha, coentro, abóbora, macaxeira, pepino, maxixe, milho, couve e
tomate para lavouras temporárias e laranja, limão, mamão, banana, coco, maracujá, graviola
e cupuaçu para lavouras do tipo permanente (Tabela 78).
A produção agrícola do município é predominantemente efetuada por empresas
agrícolas, fazendeiros, produtores de larga, média e pequena escala, além de agricultores
familiares. Entretanto, a participação no PIB no setor primário é de apenas 0,3%.
Comercialmente, o setor agrícola da cidade de Manaus abastece as demandas internas de
consumo local, sendo ao nível nacional sem expressividade econômica.

Tabela 78 – Cultivos Agrícolas no município de Manaus
Cultivos

Lavoura
Temporária

Lavoura
Permanente

Feijão (toneladas)
Mandioca (toneladas)
Abacaxi (mil frutos)
Melancia (mil frutos)
Repolho (toneladas)
Pimentão (toneladas)
Alface (mil pés)
Cebolinha (mil maços)
Coentro (mil Maços)
Abóbora (toneladas)
Macaxeira (toneladas)
Pepino (toneladas)
Maxixe (toneladas)
Milho (toneladas)
Couve (mil maços)
Tomate (toneladas)
Laranja (mil frutos)
Limão (mil frutos)
Mamão (toneladas)
Banana (mil cachos)
Coco (mil frutos)
Maracujá (toneladas)
Graviola (mil frutos)
Cupuaçu (mil frutos)

2005
Área
N. de
N. de
Plantada Produção
Produtores
Produtores
(ha)
45
158
11
3
--11
84
11
170
--150
--6
14
9
--110
40
34
422
368
13
11
362

34,00
23,00
11,00
2,00
--1,75
9,00
5,75
28,00
--62,00
--1,50
11,00
1,30
--50,50
7,10
10,00
68,00
168,00

11,00

27,20
168,50
198,00
6,00
--35,00
585,00
1.437,50
700,00
--1.002,00
--7,50
2,00
624,00
--7.387,00
1.365,00
175,00
48,80
670,00
180,00
12,00
437,00

10
67
13
13
1
14
100
26
198
5
110
2
1
----5
52
40
7
141
237
91
1
---

2006
Área
Plantada
(ha)
12,00
8,00
6,50
14,50
0,04
0,66
11,25
4,80
9,00
3,00
61,00
0,10
0,50
----1,00
6,00
10,00
1,50
38,50
71,00
17,00
-----

Produção
9,60
22,50
108,00
29,00
0,80
18,50
618,75
1.200,00
225,00
35,00
672,00
2,60
2,50
----16,00
1.200,00
800,00
150,00
21,50
396,00
31,50
3,00
---

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Manicoré

A agricultura de Manicoré é baseada principalmente no cultivo de mandioca. De
acordo com dados do SEPLAN-AM (2007), as culturas de mandioca e melancia são
bastante expressivas no município para lavoura temporária e banana e laranja para lavoura
permanente.
A área plantada para a cultura de mandioca foi em 2005 de 1.345 ha e passou em
2006 para 3.512 ha com uma produção de 21,5% maior do ano anterior (Tabela 79). Na
perspectiva comercial, os produtos agrícolas produzidos no município atendem a demanda
local em conexão com as demandas e ofertas de produtos de outros municípios do Estado
do Amazonas.

Tabela 79 – Cultivos Agrícolas no município de Manicoré
2005
Cultivos

Mandioca (toneladas)
Melancia (mil frutos)
Lavoura
Temporária

Lavoura
Permanente

Feijão (toneladas)
Cana
de
(toneladas)

2006

N. de
Produtores

Área
Plantada
(ha)

Produção

N. de
Produtores

Área
Plantada
(ha)

Produção

2.330

1.345

5.265

2.920

3.512

8.160

350

590

2.065

350

754

1.508

228

156

125

300

84

67

açúcar
18

-

140

5

6

40

Abóbora (toneladas)

140

114

1.710

32

23

20

Macaxeira (toneladas)

670

293

1.428

-

-

-

Banana (mil cachos)

525

135

120

1.100

778

232

Laranja (mil frutos)

27

-

100

7

3

60

Maracujá (toneladas)

12

-

46

7

7

35

Açaí (mil cachos)

215

88

72

69

52

24

Mamão (toneladas)

20

-

40

6

6

11

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Novo Aripuanã

A agricultura no município de Novo Aripuanã é baseada na produção de mandioca,
milho, feijão e hortaliças, para lavoura temporária e para cultura permanente destaque para
produção de guaraná, café e cacau (Tabela 80). Comercialmente a produção agrícola é
destinada para demanda local.
Tabela 80 – Cultivos Agrícolas no município de Novo Aripuanã
2005 / 2006
Cultivos

Lavoura Temporária

Lavoura Permanente

N. de
Produtores

Área Plantada
(ha)

Produção

Arroz

36

53,00

106,00

Milho

85

67,00

201,00

Feijão

30

17,00

12,80

Mandioca

800

800,00

2.400,00

Melancia

150

200,00

700,00

Pimentão

3

1,00

20,00

Couve

28

0,50

240,00

Alface

16

1,50

97,50

Cebolinha

2

0,01

2,50

Coentro

16

0,10

2,50

Abóbora

9

9,00

135,00

Macaxeira

12

16,00

192,00

Pepino

14

0,20

5,20

Maxixe

10

0,60

3,00

Berinjela

1

0,03

0,60

Guaraná

10

10,00

Café

18

12,00

Cacau

5

10,50

8,00

Cupuaçu

15

13,00

36,00

Banana

300

600,00

500,00

Coco

1

0,50

Maracujá

17

17,00

9,00

425,00

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Porto Velho
Em Rondônia, o setor agrícola destaca-se nacionalmente por produzir cereais, café,
soja, milho, banana, mandioca e algodão, além de hortifrutigranjeiros. A agricultura de Porto
Velho em 2004 foi baseada na produção de mandioca para lavoura temporária e banana
para lavoura permanente (Tabela 81).
Em Porto Velho destacaram-se ainda na agricultura, a produção de arroz, feijão,
cacau, banana, milho, mandioca, abacate e abacaxi. Este mercado agrícola em expansão
destina-se à comercialização interna, isto é, entre os municípios do Estado. A produção
excedente sendo significativa também abastece e complementa as necessidades de
consumo dos estados vizinhos da região Norte do Brasil.

Tabela 81 – Lavouras temporárias e permanentes
2005
Cultivos
N. de Produtores

Área Plantada (ha)

Produção

Abacaxi (mil frutos)

38

663

Amendoim (toneladas)

3

2

1.353

2.218

60

4.029

Arroz (toneladas)
Cana-de-açúcar (toneladas)
Lavoura Temporária

Feijão (toneladas)
Mandioca (toneladas)
Melancia (toneladas)

Lavoura Permanente

410

142

7.050

23.626

25

458

Milho (toneladas)

1.437

2.084

Soja (toneladas)

255

765

Tomate (toneladas)

7

140

Abacate (toneladas)

7

85

Banana (toneladas)
Cacau (toneladas)

652

6.442

1.395

1.124

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2007).
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Município de Tapauá

A base econômica do município de Tapauá baseado na agricultura teve como
culturas agrícolas mais expressivas, as culturas de melancia, mandioca e feijão entre as
lavouras temporárias e banana para lavoura permanente (Tabela 82). De acordo com o PIB
2004, a agricultura desponta em segundo lugar no setor mais importante na economia local.

Tabela 82– Cultivos agrícolas no município de Tapauá
2005
Cultivos

Melancia (mil frutos)
Lavoura
Temporária

Lavoura
Permanente

Mandioca (toneladas)

2006

N. de
Produtores

Área
Plantada
(ha)

Produção

N. de
Produtores

Área
Plantada
(ha)

---

---

---

70

85

170

1.300

1.300

3.900

600

740

60

Produção

Feijão (toneladas)

130

80

64

55

60

48

Milho (toneladas)

500

180

368

45

50

15

Banana (mil cachos)

115

61

60

22

20

4

FONTE: SEPLAN-AM - Produção Agropecuária (2006).

Nesta condição, a agricultura destaca-se como importante fator de renda para as
famílias do município articulando trocas comerciais internamente e externamente para os
diversos municípios do Estado do Amazonas, com destaque para a produção de mandioca.

Relações de troca entre as economias local, regional, nacional e destinação da produção
local relacionado a agricultura nos municípios

Comercialmente a produção agrícola do município de Autazes atende o mercado
local e demandas dos municípios vizinhos. A hortifruticultura no município de Beruri é pouco
desenvolvida, voltada principalmente para o consumo doméstico. No Município de Beruri, a
agricultura atende o mercado local e também as demandas dos municípios vizinhos do
Estado. Já em Borba a produção agrícola e comercial é para o abastecimento local e o
excedente é destinado para os municípios vizinhos também.
Em Canutama, no plano comercial a agricultura destaca-se como importante fonte de
renda destinada para consumo interno (local) e inter-regional, isto é, havendo
comercialização entre os municípios do Amazonas. Nacionalmente a agricultura de
Canutama não tem expressividade. A produção agrícola diversificada do município do
Careiro e Careiro da Várzea atende, além das demandas dos moradores da localidade, as
necessidades comerciais da cidade de Manaus.
O desenvolvimento econômico de Humaitá, tanto no aspecto regional como nacional,
os investimentos em tecnologia e pesquisa voltados para o cultivo em larga escala da soja
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são significativos e os avanços na pesquisa direcionam o município para torna-se o maior
produtor de soja da região norte do país com vistas à intensificação do mercado exportador,
assim como, as culturas de arroz, feijão, milho, mandioca e projetos de implantação da
cultura do guaraná também são expressivos, sendo o destaque para o arroz como o maior
município produtor do Amazonas e estes produtos, comercialmente, são consumidos
localmente e também distribuídos para os municípios do Amazonas.
Em Manaquiri, a produção agrícola tem destaque para a fabricação de farinha como
importante fonte de renda para o município, ocorrendo venda no local e em municípios
vizinhos e a produção de outros gêneros alimentícios é ainda incipiente, ocorrendo trocas
comerciais mais internamente.
Em Manaus, o setor agrícola abastece as demandas internas de consumo local,
sendo ao nível nacional sem expressividade econômica. Já os produtos agrícolas
produzidos no município de Manicoré atendem a demanda local em conexão com as
demandas e ofertas de produtos de outros municípios do Estado do Amazonas. E a
produção agrícola de Novo Aripuanã é destinada para demanda local.
Em Porto Velho, o mercado agrícola em expansão destina-se à comercialização
interna, isto é, entre os municípios do Estado. A produção excedente sendo significativa
também abastece e complementa as necessidades de consumo dos estados vizinhos da
região Norte do Brasil. E no município de Tapauá a agricultura destaca-se como importante
fator de renda para as famílias do município articulando trocas comerciais internamente e
externamente para os diversos municípios do Estado do Amazonas, com destaque para a
produção de mandioca.

298

Efetivo Rebanho dos municípios

O rebanho bovino encontra-se distribuído por todo o País, com grande participação
da Região Centro-Oeste na composição do rebanho (34,80%), seguida da Norte com
19,45%, Sudeste com 19,26%, Sul com 13,79% e Nordeste com 12,70% (IBGE, 2004). A
região Norte apresenta o segundo lugar no Brasil com a produção de rebanho,
principalmente de gado bovino.

Município de Autazes

Desde o ano de 2000 até 2005, no município de Autazes, o crescimento de efetivos
rebanhos vem crescendo (Figura 183).
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Figura 183 – Total do efetivo rebanho em Autazes. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Na Tabela 83 podemos perceber que o efetivo rebanho de aves manteve ao longo da
série 2000-2005 uma produção em crescimento com uma média de 28.160 bicos/ano. A
criação de suínos com média de 17.530 cabeças e de bovinos com média de 55.590
cabeças/ano também manifestaram com índices crescentes. No plano comercial o efetivo
rebanho destina-se mais ao mercado regional com a produção de carne bovina e suína,
leite, frangos e ovos.
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.
Tabela 83 – Produção Efetiva de Rebanho em Autazes
Tipo de Rebanho
Bovino
Eqüino
Bubalino
Muar
Suíno
Caprino
Ovino
Galos, frangas, frangos e
Pintos
Galinhas
Total Geral

Ano

Total

2000
50.785
614
2.653
14
16.233
2.562
950

2001
52.206
627
2.714
14
16.594
2.638
954

2002
54.816
645
2.795
15
17.504
2.743
992

2003
55.638
658
2.837
16
17.767
2.784
1.007

2004
58.142
688
2.965
17
18.567
2.909
1.052

2005
62.000
688
3.090
17
18.567
2.909
1.700

333.587
3.920
17.054
93
105.232
16.545
6.655

25.481

25.856

28.441

28.867

30.166

30.166

168.977

14.594
113.886

15.031
116.634

16.233
124.184

16.476
126.050

17.217
131.723

17.217
136.354

96.768
748.831

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Município de Beruri

Do efetivo rebanho do município de Beruri, podemos perceber que houve um
acréscimo de 17,60% entre os anos de 2000 a 2005 (Figura 184).
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Figura 184 – Total do efetivo rebanho em Beruri. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Na Tabela 84, podemos perceber que o rebanho de aves se manteve ao longo da
série 2000-2005, da mesma forma ocorre com a criação de suínos e de bovino. Neste
quadro, podemos observar que destacam-se a criação de aves (galinhas) com uma média
de 8.056 bicos/ano e a criação de aves (galos, frangos, frangas e pintos) com uma média de
8.679 bicos/ano, seguido da produção de suínos (853 cabeças/ano) e gado bovino (652
cabeças/ano).
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Tabela 84 – Produção Efetiva de Rebanho em Beruri.
Ano

Tipo de Rebanho

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino

606

622

643

653

686

706

3916

Suíno

805

778

848

868

912

912

5123

Eqüino

7

7

8

10

11

11

54

Bubalino

3

3

4

6

6

8

30

Ovino

84

85

88

91

96

101

545

Galinhas

7.165

7.516

8.117

8.239

8.651

8.651

48339

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

7.615

7.995

8.794

8.926

9.372

9.372

52074

34

36

37

40

42

44

233

16.319

17.042

18.539

18.833

19.776

19.805

110.314

Caprino
Total

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

No plano comercial o efetivo rebanho destina-se mais ao mercado local, sendo a
produção excedente pouco expressiva.

Município de Borba

O efetivo rebanho no município de Borba passou de 15.746 cabeças em 2000 para
19.622 cabeças em 2005, representando uma variação de 19,75% (Figura 185).
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Figura 185 – Total do efetivo rebanho em Borba. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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Em relação aos outros municípios o rebanho é pequeno. Destes, destacam-se a
produção de aves, suínos e gado bovino (Tabela 85).
A produção de aves (galinhas) manteve-se em média com 7.036 cabeças/ano e a de
aves (galos, frangos, frangas e pintos) foi de 4.602 cabeças/ano. Podemos destacar
também a produção de suínos com média 2.770 cabeças/ano e a produção de gado bovino
1.945 cabeças/ano.
Também há no município a criação de eqüinos, búfalos, cabras e ovelhas. A pecuária
é uma atividade relativamente expressiva para o corte e exportação para municípios do
estado e intercâmbio com Mato Grosso.

Tabela 85 – Produção Efetiva de Rebanho em Borba.
Tipo de Rebanho

Ano
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Bovino

1.795

1.848

1.912

1.941

2.057

2.118

11.671

Suíno

2.376

2.557

2.787

2.852

3.023

3.023

16.618

Eqüino

4

4

5

6

6

6

31

Bubalino

58

60

62

64

68

70

382

Ovino

1.400

1.442

1.499

1.544

1.637

1.718

9.240

Galinhas
Galos, Frangas, Frangos e
Pintos
Caprino

6.132

6.561

7.085

7.191

7.622

7.622

42.213

3.961

4.198

4.617

4.755

5.040

5.040

27.611

20

20

21

22

23

25

131

Total

15.746

16.690

17.988

18.375

19.476

19.622

107.897

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

No plano comercial, a pecuária se destaca como importante atividade econômica
atendendo as expectativas do mercado local, regional e nacional (principalmente para o
estado do Mato Grosso).
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Município de Canutama

O efetivo rebanho no município de Canutama passou de 30.317 cabeças em 2000
para 34.216 cabeças em 2005, representando um aumento de 11,39% (Figura 186). De
2000 a 2003 ocorreu um acréscimo de 11% no total do efetivo rebanho e uma queda de 1%
de 2003 para 2004.
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Figura 186 – Total do efetivo rebanho em Canutama. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

O efetivo rebanho no município de Canutama é representado principalmente por
bovinos, aves e suínos (Tabela 86). O efetivo rebanho bovino passou de 13.416 em 2000
para 14.545 cabeças em 2003, representando uma variação de 7,76% no período. A
produção acumulada durante todo o período foi de 56.137 cabeças de gado. Nos anos de
2004 e 2005 o efetivo rebanho manteve-se satisfatório. A produção de carne e leite, assim
como a criação de galinhas com produção de carnes e ovos é voltada ao consumo local.
Registra-se também a criação de ovinos e eqüinos.
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Tabela 86 – Produção Efetiva de Rebanho em Canutama
Ano

Tipo de Rebanho

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino
Suíno

13.416

13.846

14.330

14.545

14.400

14.832

85.369

3.841

3.970

4.347

4.411

4.367

4.367

25.303

Eqüino

103

103

106

110

109

109

640

2

2

3

4

4

4

19

Muar
Bubalino

-

-

-

-

-

10

10

217

212

220

227

225

236

1.337

Galinhas

3.705

3.817

4.122

4.246

4.204

4.204

24.298

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

9.031

9.402

10.400

10.556

10.450

10.450

60.289

2

2

3

4

4

4

19

30.317

31.354

33.531

34.103

33.763

34.216

197.284

Ovino

Caprino
Total

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

A prática comercial em Canutama considerando o efetivo rebanho (com
expressividade para pecuária e avicultura) destina-se principalmente ao mercado local,
sendo o excedente negociado entre os municípios vizinhos.

Município de Careiro

O efetivo rebanho no município passou de 102439 cabeças em 2000 para 115821
cabeças em 2005, representando uma variação de 11,55% (Figura 187).
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Figura 187 – Total do efetivo rebanho em Careiro. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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No efetivo rebanho, no município, destaca-se principalmente a produção de aves e
de gado bovino (Tabela 87). A produção de aves teve uma média anual de 33 mil para aves
incluídas na categoria de (galinhas) e 49 mil para a produção de galos, frangos, frangas e
pintos. A produção de gado bovino ficou em 17.859 em média anualmente. No município de
Careiro há também a produção de suínos, asininos, bubalinos, coelhos, cabras e ovelhas.
Tabela 87 – Produção Efetiva de Rebanho em Careiro.
Ano
Tipo de Rebanho

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Bovino

16.994

17.385

17.993

18.263

17.989

18.528

107.152

Suíno

6.274

6.417

7.028

7.155

7.047

7.047

40.968

17

17

18

19

19

19

109

Asinino
Muar

1

1

2

-

-

-

4

Bubalino

75

77

79

82

80

82

475

Coelhos

227

232

260

268

264

264

1.515

Ovino

3.476

3.555

3.662

3.772

3.678

3.861

22.004

Galinhas

30.960

32.167

34.740

35.261

34.732

34.732

202.592

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

44.206

46.416

51.057

51.823

51.046

51.046

295.594

Codornas

33

34

38

40

40

40

225

Caprino

176

184

191

198

193

202

1.144

102.439

106.485

115.068

116.881

115.088

115.821

671.782

Total

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Nesta perspectiva o efetivo rebanho destaca-se como importante atividade
econômica para região suprindo a subsistência local e comercializando com municípios
vizinhos do interior do estado do Amazonas.
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Município de Careiro da Várzea

O efetivo rebanho no município passou de 128.488 cabeças em 2000 para 147.353
cabeças em 2005, representando uma variação de 12,80% (Figura 188).
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Figura 188 – Total do efetivo rebanho em Careiro da Várzea. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Destaque dessa produção foi o gado bovino que totalizou no período de 2000 a
2005, 440.013 cabeças, sendo no último ano um total de 78.914 cabeças (Tabela 88).
No município também há criação de suíno, eqüino, asinino, muar, búfalos, coelhos,
ovinos, aves, codornas e caprino. A média anual do efetivo rebanho no município do Careiro
da Várzea foi de 73.333 na produção de gado bovino, 28.739 para a produção de galinhas
21.364 para a produção de galos, frangos, fragas e pintos.
Dessa forma, Careiro da Várzea se destaca pelo efetivo rebanho de gado bovino e
aves. O efetivo rebanho destaca-se como importante atividade econômica na região
suprindo a demanda interna do município e comercializando para os municípios vizinhos.
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Tabela 88 – Produção Efetiva de Rebanho em Careiro da Várzea.
Ano
Tipo de Rebanho

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino

69.062

70.788

73.265

74.364

73.620

78.914

440.013

Suíno

6.037

6.353

6.965

7.086

7.015

7.015

40.471

538

549

565

582

576

576

3.386

Eqüino
Asinino

2

2

3

3

3

3

16

Muar

20

21

22

23

23

23

132

Bubalino

2.208

2.254

2.321

2.356

2.332

2.401

13.872

Coelhos

-

-

-

-

-

-

-

Ovino

5.569

5.849

6.082

6.173

6.111

6.416

36.200

Galinhas

25.967

27.395

29.586

30.029

29.729

29.729

172.435

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

19.044

20.111

22.122

22.453

22.228

22.228

128.186

-

-

-

-

-

-

-

Codornas
Caprino
Total

41

42

44

46

46

48

267

128.488

133.364

140.975

143.115

141.683

147.353

834.978

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006)

Município de Humaitá

Na figura abaixo, podemos analisar a série histórica do efetivo rebanho no município
de Humaitá, de acordo com IBGE, houve um acréscimo de 13,20% de 2000 a 2005. O
responsável por esse incremento é o efetivo de gado bovino e aves que vêm ao longo dos
anos aumentando.
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Figura 189 – Total do efetivo rebanho em Humaitá. Fonte: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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Atualmente o efetivo rebanho do município de Humaitá é considerado pela produção
de gado e aves (Tabela 89). A pecuária é bastante desenvolvida no setor, representada por
bovinos e suínos, com produção de carne e leite para o consumo local. Também se destaca
o efetivo rebanho de cabras e ovelhas. Somente em 2005 foi registrada no IBGE a criação
de búfalos.

Tabela 89 – Produção Efetiva de Rebanho em Humaitá
Tipo de Rebanho

Ano

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino

13.891

14.238

14.736

14.957

15.107

15.560

88.489

Suíno

2.222

2.359

2.585

2.622

2.649

2.649

15.086

Eqüino

12

12

13

15

15

15

82

Asinino

3

3

4

5

5

5

25

Muar

6

6

7

7

7

7

40

Bubalino

-

-

-

-

-

9

9

30

31

33

34

34

36

198

Galinhas

4.990

5.208

5.624

5.708

5.765

5.765

33.060

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

5.492

5.838

6.421

6.517

6.582

6.582

37.432

Ovino

Caprino
Total

41

42

44

45

45

47

264

26.687

27.737

29.467

29.910

30.209

30.675

174.685

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Comercialmente, o efetivo rebanho (pecuária e avicultura) em Humaitá destaca-se
como principal atividade econômica, sendo capaz de abastecer o mercado local e o
excedente produtivo negociado com municípios vizinhos.
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Município de Iranduba

Na Figura 190, podemos analisar a série histórica do efetivo rebanho no município de
Iranduba, o responsável por esse incremento é o efetivo de gado bovino e aves que vêm ao
longo dos anos aumentando. Atualmente o efetivo rebanho do município de Iranduba é
considerado pela produção de aves e gado (Tabela 90). A pecuária é bastante desenvolvida
no setor, representada por bovinos, com produção de carne e leite para o consumo local.
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Figura 190 – Total do efetivo rebanho em Iranduba. Fonte: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Tabela 90 – Produção Efetiva de Rebanho em Iranduba.
Tipo de Rebanho
Bovino
Eqüino
Bubalino
Suíno
Caprino
Ovino
Galos, frangas, frangos e
pintos
Galinhas
TOTAL

Ano

Total

2000
9.004
19
265
344
211
441

2001
9.229
19
270
362
220
447

2002
9.552
20
278
394
228
464

2003
9.696
21
286
407
233
473

2004
10.000
22
300
430
240
490

2005
11.500
22
309
430
240
490

58.981
123
1.708
2.367
1.372
2.805

51.673

55.031

58.883

59.766

63.350

33.500

322.203

58.109
120.066

62.002
127.580

117.800
187.619

148.000
218.882

166.880
241.712

207.000
253.491

759.791
1.149.350

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Comercialmente, o efetivo rebanho (pecuária e avicultura) em Iranduba destaca-se
como principal atividade econômica, sendo capaz de abastecer o mercado local e o
excedente produtivo negociado com municípios vizinhos.

309

Município de Lábrea

Na Figura 191, podemos analisar a série histórica do efetivo rebanho no município de
Lábrea, o responsável por esse incremento também se dá pelo aumento de aves, gado
bovino e suíno.
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Figura 191 – Total do efetivo rebanho em Lábrea. Fonte: IBGE – Produção Agropecuária (2006)

Atualmente o efetivo rebanho do município de Lábrea é considerado pela produção
de aves, suínos e gado com média de 20.000, 7.413 e 6.544, respectivamente (Tabela 91).
A pecuária é bastante desenvolvida no setor, representada por bovinos, com
produção de carne e leite para o consumo local. Comercialmente, o efetivo rebanho
(pecuária e avicultura) em Lábrea destaca-se como uma das principais economias do
município, sendo capaz de abastecer o mercado local.
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Tabela 91 – Produção Efetiva de Rebanho em Lábrea
Ano

Tipo de Rebanho
Bovino
Eqüino
Bubalino
Asinino
Muar
Suíno
Caprino
Ovino
Galos, frangas, frangos e
pintos
Galinhas
TOTAL

Total

2000
6.213
63
205
4
10
6.845
49
317

2001
6.343
63
209
4
10
6.992
50
333

2002
6.565
65
215
5
11
7.634
52
346

2003
6.762
67
220
6
12
7.747
55
351

2004
6.593
66
217
6
12
7.631
54
346

2005
6.790
66
227
6
12
7.631
56
346

39.266
390
1.293
31
67
44.480
316
2.039

19.547

20.759

22.834

23.176

22.828

22.828

131.972

16.286
49.539

16.644
51.407

17.975
55.702

18.244
56.640

24.970
62.723

24.970
62.932

119.089
338.943

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Município de Manaquiri

Com relação ao total do efetivo rebanho, podemos notar uma variação de 16,72% do
ano de 2000 a 2005 (Figura 192). Deste total, a produção de aves e de gado bovino,
manteve-se constante ao longo dos anos de 2000 a 2005 (Tabela 92).
No município predomina a criação das raças bovinas, Nelore e Guzerá. A
suinocultura é voltada para o abate e consumo. É interessante ressaltar que as famílias
criam porcos em seus quintais para consumo alimentar. Caprinos existem ainda em
pequenas quantidades.
Em síntese o efetivo rebanho em Manaquiri destina-se ao abastecimento local e o
excedente comercialmente negociado com municípios vizinhos.
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Figura 192 – Total do efetivo rebanho em Manaquiri. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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Tabela 92 – Produção Efetiva de Rebanho em Manaquiri
Ano
Tipo de Rebanho

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino

22.144

23.317

24.133

24.495

25.107

25.860

145.056

Suíno

9.121

9.455

10.321

10.566

10.830

10.830

61.123

Eqüino

31

32

33

34

35

35

200

Asinino

3

3

4

4

4

4

22

Muar
Bubalino
Coelhos

2

2

3

3

3

3

16

114

116

119

121

124

143

737

10

14

16

15

15

15

85

Ovino

3.416

3.502

3.642

3.696

3.788

3.977

22.021

Galinhas

14.417

15.412

16.644

16.894

17.316

17.316

97.999

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

26.774

28.942

31.836

32.313

33.121

33.121

186.107

39

41

42

44

45

45

256

Codornas
Caprino
Total

567

602

626

635

651

683

3.764

76.638

81.438

87.419

88.820

91.039

92.032

517.386

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Município de Manaus

O efetivo rebanho de Manaus passou de 846135 cabeças em 2000 para 1691875
cabeças em 2005, representando um aumento de 49,9% (Figura 193). Desse total, a criação
de aves é responsável em 2005 por 98,2% do efetivo rebanho de Manaus (Tabela 93).
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Figura 193– Total do efetivo rebanho em Manaus. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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Tabela 93 – Produção Efetiva de Rebanho em Manaus.
Ano

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino

7.949

8.115

8.389

8.525

8.909

12.658

54.545

Suíno

Tipo de Rebanho

3.846

4.079

4.455

4.556

4.762

4.762

26.460

Eqüino

115

177

182

188

196

196

1.054

Asinino

4

4

5

6

6

6

31

Muar

4

4

5

5

5

5

28

Bubalino

68

69

71

73

76

78

435

Coelhos

255

267

320

330

345

345

1.862

Ovino

277

291

302

308

322

338

1.838

Galinhas

365.786

393.263

893.500

830.000

967.350

1.316.500

4.766.399

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

466.095

496.391

227.900

240.000

250.800

345.200

2.026.386

1.637

1.687

11.000

11.165

11.667

11.667

48.823

Codornas
Caprino
Total

99

103

107

110

115

120

654

846.135

904.450

1.146.236

1.095.266

1.244.553

1.691.875

6.928.515

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Em 2004, a suinocultura experimentou sensíveis índices de expansão da atividade
especificamente nos municípios de Manaus, Rio Preto da Eva, Careiro, Careiro da Várzea,
Autazes e na região Sul do Estado, especificamente Apuí e Humaitá. Manaus é o principal
centro consumidor de carne suína e onde a atividade encontra-se praticamente consolidada,
por conta da existência de fornecedores de insumos, criações bem instaladas e o mercado
para venda dos produtos.
Em Manaus existem maiores facilidades para a alimentação dos animais por conta
do uso de subprodutos e resíduos de cozinhas das indústrias do Distrito Industrial de
Manaus, ração balanceada e alternativa de produtos regionais na alimentação dos animais,
como macaxeira, jerimum, batata doce, etc. (SEPROR, 2004).
A ovinocultura, também vem experimentando algum crescimento em termos de
rebanho, em nosso Estado, especialmente nos municípios de presidente Figueiredo,
Autazes, Urucará, Boa Vista dos Ramos, Barreirinha, Manaus, Apuí e Tefé. Cabe registrar a
instalação neste ano de empreendimento desta atividade no município de Manaus, com
instalações modernas, introdução de animais melhorados geneticamente, além de
abatedouro (SEPROR, 2004).
A indústria de produtos de origem animal também registrou em 2005 a produção de
leite in natura (1.536 mil litros), de ovos de codorna (257 mil) e de ovos de galinha (27.534
mil) para o município de Manaus (SEPLAN, 2007).
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Comercialmente o efetivo rebanho da cidade de Manaus é expressivo, atendendo as
demandas do mercado local e às indústrias de laticínios da cidade que, por sua vez,
direciona boa parte da produção para os municípios do interior do estado do Amazonas.

Município de Manicoré

Do total do rebanho, no ano de 2000 a 2002, houve um acréscimo de 1,21% na
produção de rebanho. Entretanto a partir do ano de 2003 houve um decréscimo de 12,72%,
sendo estabilizada nos anos posteriores (Figura 194).
A queda na produção no ano de 2003 foi referente à baixa produção de suínos,
eqüinos, bubalinos e ovinos. Em 2005 a situação encontra-se estabilizada e a produção de
gado bovino, aves e suíno domina o mercado do município (Tabela 94).
A média anual do efetivo rebanho no município foi de 11.829 na produção de gado
bovino, 51.150 para a produção de galinhas e 49.356 para a produção de galos, frangos,
fragas e pintos. Nesta perspectiva, o efetivo rebanho em Manicoré atende somente o
consumo local e a avicultura destinada somente para o consumo familiar e com baixa
expressividade comercial.
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Figura 194 – Total do efetivo rebanho em Manicoré. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

314

Tabela 94– Produção Efetiva de Rebanho em Manicoré
Ano
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bovino

10.674

10.898

11.224

12.560

12.810

12.810

Total
70.976

Suíno

42.702

Tipo de Rebanho

11.619

12.283

13.418

1.788

1.797

1.797

Eqüino

49

50

52

10

12

12

185

Bubalino

406

416

428

190

360

370

2.170

Ovino

960

1.018

1.109

60

95

99

3.341

Galinhas

46.684

49.578

53.738

52.125

52.386

52.386

306.897

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

45.753

48.955

51.402

49.860

50.109

50.109

296.188

96

98

102

35

93

93

517

116.244

123.299

131.473

116.628

117.662

117.676

722.976

Caprino
Total

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Município de Novo Aripuanã

Do total do rebanho analisado na figura abaixo, podemos perceber que no ano de
2000 a 2002, houve um acréscimo na produção de rebanho e no ano de 2003 e 2004 um
decréscimo na produção. Entretanto a partir do ano de 2004 para 2005 houve uma
estabilidade (Figura 195).
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Figura 195 – Total do efetivo rebanho em Novo Aripuanã. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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A queda na produção no ano de 2003 foi referente à baixa produção de suínos. Em
2005 a situação encontra-se estabilizada e a produção de gado bovino, aves, suíno, eqüino,
caprino e ovino (Tabela 95). A média anual do efetivo rebanho no município foi de 16.391 na
produção de gado bovino, 33.041 para a produção de galinhas e galos, frangos, fragas e
pintos.

Tabela 95 – Produção Efetiva de Rebanho em Novo Aripuanã
Ano
Tipo de Rebanho
Bovino
Eqüino
Asinino
Suíno
Caprino
Ovino
Galos,
frangas,
frangos e pintos

2000
15.280
13
1
16.173
2
1.178

2001
15.600
13
1
17.641
2
1.272

2002
16.146
14
2
19.336
3
1.322

2003
16.389
20
2
19.682
4
1.342

2004
17.208
21
2
10.166
4
1.409

2005
17.724
21
2
10.166
4
1.479

Total
98.347
102
10
93.164
19
8.002

32.889

35.849

39.433

40.024

42.025

42.025

232.245

Galinhas

23.562
89.098

25.682
96.060

27.736
103.992

28.152
105.615

29.560
100.395

29.560
100.981

164.252
596.141

TOTAL

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Nesta perspectiva, o efetivo rebanho em Manicoré atende somente o consumo local
e a avicultura destinada somente para o consumo familiar e com baixa expressividade
comercial.

Município de Porto Velho

No setor da agropecuária, Rondônia se destaca com o segundo maior rebanho
bovino do Brasil, com mais de 5.000.000 de cabeças. A avicultura é praticada em larga
escala, ocupando importante posição na economia do Estado. A pecuária é composta,
principalmente, de rebanhos bovinos de corte e de leite, com mais de cinco milhões de
cabeças e uma Bacia leiteira em franca expansão, notadamente nas regiões de Porto Velho,
Jaru e Ouro Preto do Oeste.
Em Porto Velho, destaque foi o efetivo de gado bovino e aves. Na Figura 196,
podemos observar que houve um aumento de 50,83% do total do efetivo rebanho de 2000
para 2005. Deste total, podemos destacar a produção de gado bovino, que vêm ao longo de
2000 a 2005 aumentando progressivamente (Tabela 96). Em Porto Velho, podemos
perceber ainda há produção de suíno, eqüino, asinino, muar, bubalino, ovino e caprino.
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Figura 196 – Total do efetivo rebanho em Porto Velho. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Tabela 96 – Produção Efetiva de Rebanho em Porto Velho (2006).
Ano
Tipo de Rebanho

Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

160.918

277.321

338.357

400.092

426.479

539.067

2.142.234

Suíno

9.547

10.311

4.751

14.675

12.726

6.374

58.384

Eqüino

2.776

3.026

5.118

4.299

4.785

6.123

26.127

Asinino

55

57

101

164

148

197

722

Muar

512

538

915

1.134

1.073

2.153

6.325

Bubalino

173

183

183

479

623

877

2.518

6.511

6.967

5.429

4.150

5.116

9.787

37.960

Bovino

Ovino
Galinhas

62.466

37.105

26.647

55.492

53.657

39.461

274.828

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

76.348

45.351

32.568

67.824

65.581

48.230

335.902

Caprino
Total

2.170

2.300

982

2.970

2.456

1.572

12.450

321.476

383.159

415.051

551.279

572.644

653.841

2.897.450

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Nesta perspectiva, no plano comercial a produção efetiva de gado bovino além de
atender a demanda local, produz excedentes comercializáveis para toda região norte e
também para o estado do Mato Grosso.
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Município de Tapauá

O efetivo rebanho no município de Tapauá passou de 4.707 cabeças em 2000 para
5164 cabeças em 2005, representando um aumento de 8,49%. Podemos também verificar
que houve um decréscimo 3,09% no efetivo rebanho no ano de 2003 para 2004 (Figura
197).
No Tabela 97, podemos observar que no ano de 2003 e 2005 houve um aumento na
produção de rebanho do município, destes destacaram-se a produção de aves e gado
bovino. A produção de aves (galinhas) manteve-se constante ao longo do ano de 2000 até
2005 e a produção de galos, frangas, frangos e pintos obtiveram um acréscimo de 8,16% de
2000 a 2005. Já a produção de gado bovino, assim como a produção de suínos manteve-se
constante entre os anos analisados.
Comercialmente o efetivo rebanho não tem representatividade como atividade
econômica, pois as demandas são baixas e, conseqüentemente produções pouco
inexpressivas.
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Figura 197 – Total do efetivo rebanho em Tapauá. FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).
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Tabela 97 – Produção Efetiva de Rebanho em Tapauá.
Ano
Tipo de Rebanho
Bovino
Suíno
Eqüino
Bubalino
Galinhas
Galos,
Pintos

Frangas,

Frangos

e

2001
1.531
265
24
39
922

2002
1.607
285
25
41
986

2003
1.655
292
26
43
1.015

2004
1.605
283
25
42
985

2005
1.653
283
25
44
985

9.546
1.666
148
246
5.793

1.945

1.992

2.151

2.183

2.118

2.118

12.507

49

51

53

55

53

56
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4.707

4.824

5.148

5.269

5.111

5.164

30.223

Caprino
Total Geral

Total

2000
1.495
258
23
37
900

FONTE: IBGE – Produção Agropecuária (2006).

Relações de troca entre as economias local, regional, nacional e destinação da produção
local relacionado ao efetivo rebanho nos municípios

No plano comercial o efetivo rebanho, o município de Autazes destina-se mais ao
mercado regional com a produção de carne bovina e suína, leite, frangos e ovos. O efetivo
rebanho de Beruri destina-se mais ao mercado local, sendo a produção excedente pouco
expressiva.
A pecuária no município de Borba é uma atividade relativamente expressiva para o
corte e exportação para municípios do estado e intercâmbio com Mato Grosso. A prática
comercial em Canutama considerando o efetivo rebanho (com expressividade para pecuária
e avicultura) destina-se principalmente ao mercado local, sendo o excedente negociado
entre os municípios vizinhos.
Já o efetivo rebanho de Careiro e Careiro da Várzea destaca-se como importante
atividade econômica para região suprindo a subsistência local e comercializando com
municípios vizinhos do interior do estado do Amazonas.
Em Humaitá destaca-se como principal atividade econômica, sendo capaz de
abastecer o mercado local e o excedente produtivo negociado com municípios vizinhos e em
Iranduba destaca-se como principal atividade econômica, sendo capaz de abastecer o
mercado local e o excedente produtivo negociado com municípios vizinhos. A pecuária é
bastante desenvolvida no setor, representada por bovinos, com produção de carne e leite
para o consumo local.
Comercialmente, o efetivo rebanho (pecuária e avicultura) em Lábrea destaca-se
como uma das principais economias do município, sendo capaz de abastecer o mercado
local. O efetivo rebanho em Manaquiri destina-se ao abastecimento local e o excedente
comercialmente negociado com municípios vizinhos.
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Já na cidade de Manaus, o efetivo rebanho é expressivo, atendendo as demandas
do mercado local e às indústrias de laticínios da cidade que, por sua vez, direciona boa
parte da produção para os municípios do interior do estado do Amazonas. Em Manicoré, o
efetivo rebanho atende somente o consumo local e a avicultura destinada somente para o
consumo familiar e com baixa expressividade comercial.
Manicoré atende somente o consumo local e a avicultura destinada somente para o
consumo familiar e com baixa expressividade comercial. No plano comercial a produção
efetiva em Porto Velho de gado bovino além de atender a demanda local, produz
excedentes comercializáveis para toda região norte e também para o estado do Mato
Grosso e em Tapauá não tem representatividade como atividade econômica, pois as
demandas são baixas e, conseqüentemente produções pouco inexpressivas.
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Extrativismo Vegetal e Silvicultura

A madeira é o único recurso natural do Amazonas a apresentar ampla distribuição
geográfica e alta liquidez no mercado. Em torno de 60% do território amazonense, ou 90
milhões de hectares, estão disponíveis para uso sustentável de suas florestas, nos quais o
potencial madeireiro chega a 30 milhões de metros cúbicos por ano, correspondente a toda
a madeira que a Amazônia produz anualmente (MMA, 2004).
A produção em 2002 no estado foi da ordem de 900.000 m3 anuais de madeira,
menos da metade da produção anual de Rondônia e 15 vezes menor que a do Pará, rende
em torno de U$ 13 milhões por ano em exportações, enquanto o Pará arrecada mais de
US$ 300 milhões (IBGE, 2000; IMAZON, 2005).
Para o IBGE, dos quinze municípios da área de influência da rodovia BR-319, quatro
apresentaram produção superior a 10 mil metros cúbicos, em 2005, que foram Canutama
(48.492 m3), Borba (29.355 m3), Manicoré (15.450 m3) e Careiro (14.935 m3). Outros
municípios como Humaitá (9.888 m3), Manaus (7.107 m3), Beruri (4.429 m3), Manaquiri
(1.781 m3), apresentaram produção abaixo de 10 mil metros cúbicos e os municípios de
Tapauá e Careiro da Várzea não têm produção no setor madeireiro. Porto Velho, entretanto,
extrapolou a produção comparada aos municípios do Amazonas, tendo uma produção, em
2005 de 314.784 m3 de madeira.
Na Amazônia, o Pará é o principal Estado produtor de madeira, representando 45%
do total produzido na regi/ao. O Pará também representa 51% das indústrias madeireiras na
Amazônia e gera 48% dos empregos. Em, seguida, aparece o Mato Grosso, com 33% da
produção e Rondônia, ocupa o terceiro lugar com participação de 15% da produção. Outros
7% estão distribuídos entre os demais estados da região norte, inclusive o Amazonas
(IMAZON, 2005).
A industrialização da madeira ocorre ao longo nos principais eixos de transporte na
Amazônia, BR-163 (Santarém-Cuiabá), BR-364 (Cuiabá - Porto Velho - Rio Branco), calha
do rio Amazonas (Manaus-Estuário), eixos rodoviários no leste do Pará (PA-150 e BR-010),
a transamazônica no trecho que vai de Marabá (PA) até Humaitá no Amazonas e o restante
está disperso no noroeste de Mato Grosso, sul de Rondônia e Roraima (IMAZON, 2005).
O mercado local/regional é o destino da madeira produzida pelo extrativismo,
enquanto que o setor empresarial é responsável pelos mercados de ordem nacional e
internacional (AMAZONAS, 2005).
Da madeira processada, o mercado internacional absorveu 36% e o mercado
nacional em 2004, foi responsável pelo consumo de 64%, nesse cenário, o Estado de São
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Paulo tem grande destaque no uso de madeiras amazônicas, consumindo 15%, outros
estados do sul do Amazonas consumiram conjuntamente 27%, o nordeste utilizou 7% e o
centro-oeste apenas 4%, os outros 11% foram consumidos na própria Amazônia Legal
(IMAZON, 2005).
O setor produtivo de madeira é economicamente competitivo e um importante
gerador de emprego e renda para uma parcela significativa da população na Amazônia, por
outro lado, o caráter migratório da indústria madeireira e o baixo índice de adoção de
manejo florestal são graves problemas no setor madeireiro (IMAZON, 2005).
O esgotamento dos recursos florestais nos pólos madeireiros mais antigos tem
ocasionado a migração das serrarias para as áreas de fronteira. Esse processo de migração
poderá se intensificar nos próximos cinco anos. A migração desordenada pode resultar em
ocupação irregular das terras devolutas (grilagem), conflitos com populações indígenas,
exploração madeireira predatória, desmatamento e pecuária extensiva. O esgotamento dos
recursos florestais nos pólos madeireiros mais antigos tem ocasionado a migração das
serrarias para as áreas de fronteira. Esse processo de migração intensificar-se-á nos
próximos cinco anos. A migração desordenada pode resultar em ocupação irregular das
terras devolutas (grilagem), conflitos com populações indígenas, exploração madeireira
predatória, desmatamento e pecuária extensiva (SCHNEIDER et al. 2000).
O setor madeireiro ainda enfrenta enormes dificuldades para tornar seus produtos
competitivos no mercado, que está cada vez mais globalizado. Problemas como parque
tecnológico defasado, seletividade de espécies florestais, mão-de-obra desqualificada e
empresas em sua maioria descapitalizadas são recorrentes, e novos desafios são gerados à
medida que o setor produtivo é mais exigido pelo mercado (BARBOSA, et al. 2001).
Como podemos perceber a forma de exploração madeireira na região Amazônica
ainda é rudimentar, com algumas exceções relativas a indústrias que vêm utilizando o
manejo florestal em seus projetos (ITTO, 1996; SENAI, 1997 apud BARBOSA et. al, 2001),
onde os principais gargalos da cadeia produtiva são o desmatamento desenfreado no sul do
estado, a situação fundiária, a dificuldade em cumprir a legislação específica, a concorrência
com madeireiros ilegais e a assistência técnica insuficiente (AMAZONAS, 2005).
Entretanto, a maior parte da exploração ainda acontece em terras de várzea e o
número relativo a 230 espécies madeireiras industrialmente aproveitadas pode ser
considerado insignificante em vista da diversidade de espécies arbóreas, valendo observar
que 80% da produção são alimentadas por menos de 50 espécies, da qual apenas 20 a
30% são exaustivamente empregadas na manufatura de móveis e chapas compensadas
(HUMMEL et. al., 1993).
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Este consumo seletivo, em larga escala, reduz sobremaneira o potencial econômico
da floresta e traz como prejuízo imediato a diminuição da ocorrência das espécies em locais
de melhor acesso, aumentando progressivamente os custos da cadeia de produção. Dessa
forma, o baixo grau tecnológico adotado pelas unidades industriais instaladas na Amazônia
torna a atividade florestal-madeireira pouco competitiva em níveis nacionais e externos e até
mesmo na região (BARBOSA et. al, 2001).
Já em 1994, o Governo do Estado do Amazonas, sinalizava a partir do Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas (PLANAMAZONAS, 1994), sugestões para
exploração racional dos recursos florestais com a exploração seletiva de madeiras de lei e
outras, menos nobres, com adequação de plano de manejo florestal e sua utilização para
fabricação de móveis, laminados, compensados, aglomerados e seus subprodutos, bem
como utensílios de madeira e a produção de cavacos de madeira ou celulose a partir da
silvicultura de espécies nativas ou adaptadas à região, com a participação de rede
cooperativista e de pequena, média e grandes empresas com novos métodos de gestão,
domínio de informação e conhecimento dos mercados.
Atualmente, as sugestões atuais do Governo do Estado do Amazonas (2005),
reforçam as sugestões mencionadas em 1994 que seriam a implementação de medidas de
comando

e

controle

articuladas

com

alternativas

econômicas

ao

desmatamento

(sensibilização para o manejo sustentável), definição de formas adequadas de acesso aos
recursos madeireiros, simplificação das normas e adaptação aos sistemas extrativistas,
programas de apoio ao manejo comunitário, mais efetividade na aplicação da legislação
florestal (fiscalização) e apoio governamental (técnico organizacional e gerencial).
O Imazon (2005) sugeriu algumas ações para conter alguns dos problemas no setor
madeireiro: ordenamento territorial, apoio à eficiência da indústria e incentivo a agregação
de valor no produto com investimentos em maquinários e treinamento de pessoal técnico
especializado.
Por outro lado, os produtos florestais não-madeireiros (óleos, resinas, frutos,
fármacos, etc.) não estão incluídos nas estatísticas oficiais devido à grande informalidade do
setor, no entanto, existe um expressivo contingente de pessoas ocupadas na atividade,
principalmente nas áreas com maior presença de populações tradicionais. Esses produtos
são comercializados em mercado locais, regionais (Belém e Manaus) e também são
exportados, especialmente a castanha.
No extrativismo destacam-se a comercialização de castanha-do-pará em Canutama,
Humaitá, Manicoré, Tapauá, Borba, Beruri, Careiro, Manaus, totalizando nesses municípios
uma produção de 2.264 toneladas no ano de 2006 e Porto Velho com uma produção de
2.354 toneladas (IBGE, 2006).
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Nesse cenário, também se destaca a produção de hevea (látex coagulado) nos
municípios de Canutama, Humaitá, Manicoré, Borba e Manaus com uma produção conjunta
de 485 toneladas e em Porto Velho de 15 toneladas registradas no ano de 2006 (IBGE,
2006).
O açaí nos municípios da área de influência da rodovia BR-319 possui pouca
representatividade comercial, sendo representativo apenas nos municípios de Manicoré,
Tapauá, Beruri, Manaquiri e Porto Velho.

Município de Autazes

No município de Autazes, destacaram-se os produtos alimentícios como castanhado-pará com uma produção de 37 t/ano em média. Outros produtos que movimentam a
economia local é a produção de lenha (Tabela 98).
Tabela 98 – Extração vegetal em Autazes.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Açaí (fruto) (Tonelada)

2

2

3

3

3

3

16

Castanha-do-Pará (Tonelada)

33

34

37

37

38

38

217

Hevea
(látex
(Tonelada)

111

116

127

121

122

125

722

-

64

68

68

69

70

339

Lenha (Metro cúbico)

60.770

2.423

2.568

2.620

2.670

2739

73790

Madeira em tora (Metro cúbico)

2.297

-

-

-

-

-

2297

Babaçu (amêndoa) (Tonelada)

0

1

1

1

1

1

5

coagulado)

Carvão vegetal (Tonelada)

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006)
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A produção do extrativismo vegetal no município em nível comercial atende às
demandas da população local e o mercado dos municípios circunvizinhos.

Município de Beruri

Destacaram-se no extrativismo vegetal, os produtos alimentícios como castanha-dopará e o açaí. A produção média de castanha-do-pará é de 150 toneladas por ano,
registrados nos anos de 2000 a 2005. Outro produto que movimentou a economia local
oriunda da floresta foi a extração de lenha. A produção de lenha também se destaca com
uma média anual de 21.254 m3 por ano (Tabela 99).
Tabela 99 – Produção extrativista vegetal em Beruri.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Castanha-do-pará (Tonelada)

134

142

153

156

157

161

903

Açaí (fruto) (Tonelada)

7

7

8

8

8

8

46

Lenha (Metro cúbico)

19.282

20.246

21.460

21.890

22.100

22.546

127524

Madeira em tora (Metro cúbico)

3.908

4.103

4.349

4.300

4.320

4.429

25409

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006)

A produção do extrativismo vegetal no município em nível comercial atende às
demandas da população local é o excedente é comercializado nos municípios
circunvizinhos.

Município de Borba

Destacam-se no extrativismo vegetal, os produtos alimentícios como castanha-dopará, com uma produção de 16 toneladas/ano e o açaí com 2 toneladas/ano. Destaque
também foi a extração de látex em média 20 toneladas/ano, lenha e madeira em tora
(Tabela 100).
No município de Borba, o extrativismo vegetal, agricultura e a pecuária são as
principais atividades econômicas do município.
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Tabela 100 – Produção extrativista vegetal em Borba.
Ano
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Castanha-do-pará (Tonelada)

Produtos Extrativos

14

14

15

16

16

16

91

Carvão vegetal (Tonelada)

3

4

4

4

4

4

23

Hevea (látex coagulado) (Tonelada)

20

21

23

23

23

23

133

Açaí (fruto) (Tonelada)

2

2

2

2

3

3

14

Lenha (Metro cúbico)

40.317

42.332

44.871

45.000

45.200

46.350

264070

Madeira em tora (Metro cúbico)

25.854

27.146

28.774

28.500

28.600

29.355

168229

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E comercialmente estes produtos destinam-se às demandas internas do município e
também demandas regionais mantendo relações comerciais com municípios vizinhos do
estado do Amazonas.

Município de Canutama

No município de Canutama, destacam-se no cenário da economia extrativista, os
produtos como látex, goma não elástica e sorva e a castanha-do-pará. De acordo com a
Tabela 101, no extrativismo vegetal destacaram-se a extração de madeira e lenha e a
borracha. Os principais centros de produção de madeira em toras, de acordo com
(GONÇALVES, 2001) estão localizados ao longo dos rios de água branca. Recentemente, a
produção de madeira em toras concentra-se no Alto Purus (onde está localizado o município
de Canutama), região de Lábrea; no Juruá, área de influência das cidades de Carauari e
Eirunepé, microrregião do Solimões, Alto Amazonas, ocorrendo um deslocamento de forma
crescente para o Rio Juruá e Madeira, principalmente para Municípios cuja situação
fundiária é menos problemática, sobretudo em relação à legalidade da terra.
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Tabela 101 – Produção extrativista vegetal em Canutama.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Castanha-do-pará (Tonelada)

29

31

33

34

34

35

196

Hevea (látex coagulado) (Tonelada)

69

73

80

81

81

83

467

Gomas não elásticas (Tonelada)

24

25

28

28

28

29

162

Sorva (Tonelada)

24

25

28

28

28

29

162

Carvão vegetal (Tonelada)

3

3

3

3

3

4

19

Madeira em tora (Metro cúbico)

42.730

44.866

47.557

47.080

47.300

48.492

278025

Lenha (Metro cúbico)

40.608

42.638

45.196

46.650

46.880

48.049

270021

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

Comercialmente, o extrativismo vegetal destaca-se como a maior atividade
econômica do município, destinando a produção para o mercado local e regional.

Município de Careiro

Com relação ao extrativismo vegetal, a castanha-do-pará, destaca-se entre os
produtos alimentícios. Destaca-se também no extrativismo, o carvão vegetal (com uma
produção total de 1455 toneladas), a lenha (378.839 m3) e a extração de madeira em tora
(86.315 m3) (Tabela 102).
Tabela 102 – Produção extrativista vegetal em Careiro.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

221

232

246

249

250

257

1455

2

2

2

2

2

2

12

Lenha (Metro cúbico)

57.411

60.281

63.897

65.000

65.300

66.950

378839

Madeira em tora (Metro cúbico)

13.312

14.077

14.921

14.500

14.570

14.935

86315

Carvão vegetal (Tonelada)
Castanha-do-pará (Tonelada)

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E no plano comercial o extrativismo vegetal tem pouca participação a nível regional
atendendo apenas as demandas do mercado local do município.
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Município de Careiro da Várzea

O município de Careiro da Várzea destaca-se pela a extração do carvão vegetal,
com uma média de 872 toneladas por ano. Este produto contribui em parte para economia
do município, gerando participação no setor primário (Tabela 103).
Ao contrário do que aconteceu nos países industrializados, no Brasil, o uso industrial
do carvão vegetal continua sendo largamente praticado. O Brasil é o maior produtor mundial
desse insumo energético. No setor industrial (quase 85% do consumo), o ferro-gusa, aço e
ferro-liga são os principais consumidores do carvão de lenha, que funciona como redutor
(coque vegetal) e energético ao mesmo tempo. O setor residencial consome cerca de 9%
seguido pelo setor comercial com 1,5%, representado por pizzarias, padarias e
churrascarias. (INFOENER, 2007)
Tabela 103 – Produção extrativista vegetal em Careiro da Várzea.
Ano
Produtos Extrativos
Carvão vegetal (Tonelada)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

795

843

893

902

900

902

5235

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E no plano comercial o extrativismo vegetal no município do Careiro da Várzea tem
pouca participação a nível regional atendendo apenas as demandas do mercado local do
município.

Município de Humaitá

Na Tabela 104, podemos observar que dos produtos extrativos, destacam-se na
economia do município de Humaitá. A castanha-do-pará com um total de 4.504 toneladas
registradas nos anos de 2000 a 2005, tendo uma produção constante no município em
média de 700 toneladas por ano. Também se destacou até 2005 na economia do município
a produção extrativista de látex e madeira em tora com uma média de 9.341 metros cúbicos
por ano.
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Tabela 104 – Produção extrativista vegetal em Humaitá.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Castanha-do-pará (Tonelada)

690

718

761

768

776

791

4.504

Hevea (látex coagulado) (Tonelada)

190

198

218

219

220

226

1.271

Madeira em tora (Metro cúbico)

8.294

8.766

9.700

9.600

9.800

9.888

56.048

Lenha (Metro cúbico)

1.196

1.264

1.400

1.470

1.500

1.514

8.344

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E no plano comercial, o extrativismo vegetal de Humaitá atende somente as
expectativas locais e o pouco excedente é comercializado com os municípios vizinhos.

Município de Iranduba

No município de Iranduba, com relação aos produtos extrativistas, destaca-se o
carvão vegetal que em 2005 obteve uma produção de 1.856 t, a lenha que alcançou 32.960
m3 e a extração de madeira com 2.781 m3 (Tabela 105).
Tabela 105– Produção extrativista vegetal em Iranduba.
Ano
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Carvão vegetal (Tonelada)

Produtos Extrativos

1.588

1.683

1.784

1.802

1.811

1.856

10.524

Lenha (Metro cúbico)

28.224

29.832

31.621

32.000

32.500

32.960

187.137

2.367

12.485

2.740

2.700

2.710

2.781

25.783

Madeira
cúbico)

em

tora

(Metro

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

A comercialização de carvão, lenha e madeira em Iranduba tem grande importância
financeira estabelecendo relações comerciais na localidade, abastecendo ainda o mercado
da cidade de Manaus.

Município de Lábrea

Na Tabela 106, podemos observar que dos produtos extrativos, destacam-se na
economia do município de Lábrea. A produção de castanha-do-pará foi de 6.671 toneladas
registradas nos anos de 2000 a 2005, tendo uma produção constante no município.
Também se destacou a produção extrativista de látex, madeira e lenha.
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Tabela 106– Produção extrativista vegetal em Lábrea.
Ano
Produtos Extrativos
Açaí (fruto) (Tonelada)
Castanha-do-pará (Tonelada)
Hevea
(látex
(Tonelada)

coagulado)

Sorva (Tonelada)
Carvão vegetal (Tonelada)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

42

44

49

50

50

51

286

1.010

1.050

1.135

1.146

1.150

1.180

6671

334

353

388

385

386

397

2243

3

3

3

3

3

3

18

26

27

29

29

29

30

170

Lenha (Metro cúbico)

26.800

28.059

29.742

30.000

30.150

30.900

175651

Madeira em tora (Metro cúbico)

89.800

93.481

99.089

99.000

99.450

101.970

582790

Oleaginosos (Tonelada)

4

4

4

4

4

4

24

Copaíba (óleo) (Tonelada)

4

4

4

4

4

4

24

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006)

E no plano comercial, o extrativismo vegetal de Lábrea atende as expectativas locais
e o excedente é comercializado com os municípios vizinhos.

Município de Manaquiri

No município de Manaquiri a produção do açaí corresponde em média 55 toneladas
de frutos por ano, junto com a extração de madeira, contribuem para economia do setor
primário.
Tabela 107 – Produção extrativista vegetal em Manaquiri
Ano
Produtos Extrativos
Açaí (fruto) (Tonelada)
Madeira em tora (Metro cúbico)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

23

25

27

28

29

29

161

1.560

1.655

1.754

1.730

1.800

1.781

10280

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

Comercialmente o extrativismo vegetal tem grande importância financeira para o
município estabelecendo relações comerciais na localidade e dispondo a produção
excedente para a cidade de Manaus.

Município de Manaus

O município de Manaus destaca-se com relação ao extrativismo na extração do
carvão vegetal, madeira em tora e lenha, segundo dados do IBGE (2006). Há também
produção de castanha-do-pará e látex, em média 2 toneladas/ano (Tabela 108).
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Tabela 108 – Produção extrativista vegetal em Manaus.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

49

51

54

55

54

56

319

3

3

3

3

3

3

18

2

2

2

2

2

2

12

Madeira em tora (Metro cúbico)

6.221

6.600

6.996

6.900

6.900

7.107

40724

Lenha (Metro cúbico)

4.160

4.373

4.635

4.700

4.800

4.841

27509

Carvão vegetal (Tonelada)

Total

Hevea (látex coagulado) (Tonelada)
Castanha-do-pará (Tonelada)

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

Município de Manicoré

Dentre os produtos extrativos alimentícios, a castanha-do-pará, destacou-se com
uma produção de 3.511 t de 2000 a 2005 (Tabela 109). A castanha-do-pará em Manicoré é
o principal produto extrativista comercializado, assim como o açaí em menor quantidade.
Dentre os principais pólos de produção de castanha-do-pará no estado, Manicoré
(Resex Capanã Grande, Igarapé do Jenipapo, Rio Atininga, Rio Arauá e Rio Mataurá)
assume posição de destaque no estado. Existe uma proposta de implantação de usinas de
beneficiamento de castanha neste município (Amazonas, 2005). Há também, a extração de
látex, cera de carnaúba, lenha e a madeira em tora.
Tabela 109 – Produção extrativista vegetal em Manicoré.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Castanha-do-pará (Tonelada)

518

555

599

605

611

623

3511

Açaí (fruto) (Tonelada)

243

259

284

293

299

302

1680

128

133

146

146

147

150

850

2

2

3

3

3

3

16

128.596

134.768

142.854

144.300

145.020

148.629

844167

3.240

14.087

14.932

15.000

15.150

15.450

77859

Hevea (látex coagulado) (Tonelada)
Carnaúba (cera) (Tonelada)
Lenha (Metro cúbico)
Madeira em tora (Metro cúbico)

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E comercialmente a produção vegetal extrativa é bastante expressiva, com destaque
para a comercialização da madeira e castanha-do-pará tanto no plano local como regional.
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Município de Novo Aripuanã

Dentre os produtos extrativos destacam-se no município de Novo Aripuanã, a
produção de lenha com 73.861 m3 por ano e madeira com uma produção média de 13.803
m3 por ano. Para o extrativismo de produtos alimentícios destaca-se a produção de
castanha-do-pará com produção anual de 1.068 toneladas/ano (Tabela 110).
Tabela 110 – Produção extrativista vegetal em Novo Aripuanã.
Ano
Produtos Extrativos
Castanha-do-pará (Tonelada)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

1.179

1.228

1.326

1.330

1.336

10

6.409

423

440

484

484

486

3

2.320

Hevea (látex coagulado) (Tonelada)
Carvão vegetal (Tonelada)
Lenha (Metro cúbico)
Madeira em tora (Metro cúbico)
Copaíba (óleo) (Tonelada)

2

3

3

3

3

83

97

79.990

83.749

87.936

88.820

89.500

13.173

443.168

14.414

15.105

16.011

16.100

16.450

4.738

82.818

186

193

205

205

206

-

995

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E comercialmente a produção vegetal extrativa é bastante expressiva, com destaque
para a comercialização da madeira e lenha para abastecimento dos municípios do entorno.

Município de Porto Velho

Em Rondônia, o extrativismo vegetal destaca-se pela produção de cacau, madeira
em toras, castanha-do-pará e borracha silvestre e o extrativismo mineral destacam-se pela
ocorrência de ouro, cassiterita, diamante, nióbio, quartzo, granito e água mineral (PORTAL
BRASIL, 2007).
Em Porto Velho, a castanha-do-pará foi o produto mais expressivo dentre os
produtos extrativos, juntamente com a extração de madeira (Tabela 111). A extração de
madeira na Região Amazônica tem se intensificado nos últimos anos, sendo Rondônia e,
principalmente, Mato Grosso, os Estados que garantiram o aumento dessa exploração,
gerando destruição de grandes parques florestais (FIGUEIREDO et. AL, 2005).
As indústrias madeireiras em Rondônia vêm 4,7 milhões de m3 de madeira ano para
abastecer suas necessidades de matérias primas. Em Porto Velho, de acordo com dados do
IBGE (2006), a extração de madeira passou de 10.896 m3 para 314.784 m3 em 2005. Diante
desse aspecto, podemos perceber que a atividade madeireira juntamente com as empresas
deste setor movimenta a economia do município.
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Tabela 111 – Produção extrativista vegetal em Porto Velho.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Castanha-do-pará (Tonelada)

6.000

5.400

4.320

3.068

2.505

2.354

-

-

-

20

18

54

92

23

3

1

15

17

15

74

13

-

-

11

-

-

24

Açaí (fruto) (Tonelada)
Hevea (látex coagulado) (Tonelada)
Carvão vegetal (Tonelada)
Copaíba (óleo) (Tonelada)

2

-

-

-

-

1

Madeira em tora (Metro cúbico)

10.896

-

300.520

235.290

320.881

314.784

Lenha (Metro cúbico)

17.297

-

-

-

-

-

Total
23647

3
1182371
17297

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

No plano comercial o extrativismo vegetal desenvolvido em Porto Velho, como
apresentado acima em volume de produção, atende de modo satisfatório as demandas do
mercado interior do estado e comercializando o excedente para todos estados da região
Norte do Brasil.

Município de Tapauá

No extrativismo vegetal a predominância sobre atividade está voltada para a
extração de castanha, açaí, carvão vegetal, lenha e madeira. Tapauá teve até 2005 a
castanha-do-pará e o açaí como os principais produtos alimentícios extraídos da floresta. A
produção de carvão vegetal manteve-se estável no período de 2001 a 2005, assim como a
produção de lenha (Tabela 112).
Tapauá se destaca entre os municípios de maiores produtores de castanha em 2002,
ocupando a sétima colocação no estado. Os principais municípios destacados pelo IBGE
foram: Novo Aripuanã (1.326 t), Alvarães (1203 t), Lábrea, (1.135 t), Boca do Acre (794 t),
Humaitá (761 t), Tefé (611 t), Tapauá (609 t), Manicoré (599 t) e Tabatinga (514 t). Juntos,
esses nove municípios responderam por 84% da produção em 2002. A produção de
castanha no Amazonas, em 2002, foi de 8.985 toneladas de castanha, e o estado é hoje o
maior produtor da região produzindo 27.038 toneladas (AMAZONAS, 2005).

333

Tabela 112 – Produção extrativista vegetal em Tapauá.
Ano
Produtos Extrativos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

427

564

609

615

621

634

3470

Açaí (fruto) (tonelada)

4

17

19

20

20

20

100

Carvão vegetal (tonelada)

5

Castanha-do-pará (tonelada)

-

1

1

1

1

1

Lenha (metro cúbico)

38.929

302.097

320.222

325.000

325.000

334.750

Madeira em tora (metro cúbico)

9.716

-

-

-

-

-

Total

1.645.998
9.716

FONTE: IBGE – Produção Extrativa Vegetal (2006).

E neste enfoque produtivo Tapauá destaca-se como importante abastecedor de
produtos de extração vegetal, comercializando no mercado local, em municípios vizinhos e
adensando o volume de produção regional (AM) para negociação comercial com outros
estados da União.
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Extrativismo Animal – Pesca

A pesca na Amazônia, com exceção da pesca da piramutaba e do camarão no
estuário do rio Amazonas, é artesanal com utilização de diversos apetrechos. É uma
atividade tradicional de grande potencial para o desenvolvimento social e econômico da
região, possibilitando aproveitamento elevado da biodiversidade pesqueira, gerando divisas
e postos de trabalho, o que torna importante concentrar esforços em um melhor
aproveitamento de espécies capturadas com o intuito de minimizar as perdas e maximizar
os benefícios gerados pela exploração destes recursos (PETRERE, 2004).
Podemos observar que a Região Norte é uma importante produtora e consumidora
de recursos pesqueiros e isso está relacionado a três fatores: (i) elevado consumo diário per
capita pela população ribeirinha residente na várzea amazônica o qual, geralmente, não
entra nas estatísticas do governo; (ii) o consumo tradicional da população dos centros
urbanos regionais, que têm no pescado uma importante fonte de proteínas; e (iii) o
desenvolvimento do setor pesqueiro industrial e da venda de pescado para outras regiões
do país e para o exterior.
A complexidade do setor pesqueiro na região dificulta o monitoramento e a
aplicabilidade da legislação que subsidiam tomadas de decisão relativas ao ordenamento da
pesca na região.
A atividade pesqueira na Amazônia pode ser dividida em seis categorias: pesca de
subsistência, comercial alimentar ribeirinha, comercial alimentar profissional, ornamental,
esportiva e industrial.

Município de Autazes

No município de Autazes o pescado é destinado para o consumo local, não havendo
excedente de produção para comercialização nos municípios vizinhos.

Município de Beruri

Em Beruri o pescado é destinado apenas para o consumo local, não havendo
excedente de produção para comercialização.
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Município de Borba

A pesca no município de Borba atende as expectativas locais e o excedente é
direcionado para comercialização com municípios vizinhos e Manaus.

Município de Canutama

Em Canutama a pesca não tem expressividade econômica mercantil, sendo
praticada apenas para o consumo local.

Município de Careiro

A pesca no município do Careiro tem pouco significado econômico. É praticada para
o consumo local e não concorre para a comercialização com mercados vizinhos.

Município de Careiro da Várzea

A pesca no município do Careiro da Várzea não tem significado econômico. É
praticada para o consumo local.

Município de Humaitá

A pesca em Humaitá destina-se somente para o consumo local, isto é, não há
produção de excedentes para comercialização.

Município de Iranduba

A pesca extrativista no município de Iranduba é desenvolvida tanto para a
subsistência como para comercialização. O pescado utilizado para comercialização é
vendido em grande parte em Manacapuru ou em Manaus.
De acordo com o IDAM (2006), as estimativas dos números de pescadores do
município de Iranduba giram em torno de 892. E a produção obtida de pescado foi de 80
toneladas. Segundo o relatório PROVÁRZEA (2003), o sistema de estatística pesqueira de
Manaus não coleta dados do município de Iranduba, onde estão localizados os frigoríficos
mais importantes da Amazônia Central. Além disso, grande parte dos bagres, incluindo o
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surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) capturado no rio Solimões, é transportada para a
Colômbia e não está contabilizada nos sistemas de estatística pesqueira.
Pelo fato de Iranduba estar situada na rota pesqueira, o município atraiu investidores
da industrialização do pescado. Iranduba conta com 2 frigoríficos de médio porte,
denominados Frigorífico Dourado Ltda. e Iranduba Frigorífico Ltda., este de maior porte
pertenceu a um grupo acionário paulista, que iniciou suas atividades em agosto de 1990.
Atualmente este frigorífico é propriedade de um grupo de empresários de Itacoatiara.
O Iranduba Frigorífico atua no mercado interno com todas as espécies de peixes da
região, (escamas ou liso). Atualmente está implantando o sistema APPCC de qualidade,
visando mercado internacional. Ainda, o Frigorífico Dourado volta sua produção para os
bagres, surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) e dourada (Brachyplatystoma filamentosum).
Este frigorífico está capacitado para armazenar 500 toneladas, está voltado para o
mercado interno e realiza somente a evisceração, decapitação e limpeza do pescado.
Segundo os dados do IDAM (2003) no município de Iranduba, o valor, por
classificação do pescado, em kg para o peixe-liso está por volta de R$ 2,20 e os peixes
nobres como o tambaqui (Colossoma macropomum), tucunaré (Cichla sp) e o pirarucu
(Arapaima gigas) está em torno de R$ 2,40/kg. Enquanto para aquelas espécies que são
consideradas como espécies inferiores o valor do quilo gira em torno de R$ 1,00 (Tabela
113).
Tabela 113 - Valores praticados no Mercado Municipal de Iranduba
Classificação do Pescado

Valor/kg

Peixe-liso

2,20

Peixes nobres: tambaqui, tucunaré, pirarucu etc.

2,40

Peixes de qualidade inferior

1,00

Fonte: Colônia de Pescadores e IDAM (2003)

A Aqüicultura - A piscicultura vem sendo implantada por empresários e desponta
como uma atividade rentável no município. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do
Estado do Amazonas (IDAM) participa ainda da organização pesqueira no município, com
apoio da extensão rural à associação de pescadores e com orientação técnica no processo
de engorda de alevinos. Os principais criatórios estão na AM-070 e em seus ramais, as
espécies mais criadas são: pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma macropomum)
e matrinxã (Brycon sp).
Segundo os dados do IDAM (2006), o município conta com um número de 20
piscicultores, com um número de 922.000 animais e uma produção de 80 t de pescado na
piscicultura (Tabela 114).
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Tabela 114 - Piscicultura do município de Iranduba.
o

o

N de criadores

N de animais

Produção

20

922.000 peixes

247 t de peixe

Fonte: IDAM, 2006.

Maeda et al.(2000) realizaram um levantamento nos municípios de Itacoatiara,
Iranduba, Manacapuru, Manaus, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, no Estado do
Amazonas, no final da década de 90, e informaram a existência de 112,5 ha de lâmina
d’água em empreendimentos de piscicultura.
A construção predominante consiste de barragens simples de igarapés formando
açudes (59,4%). A espécie mais utilizada era o tambaqui (Colossoma macropomum), por
89,2% (MAEDA et al., no prelo) e por 95,2% (CARDOSO, 2001) dos piscicultores da
Amazônia Central. Cardoso (2001) destacou a crescente utilização do matrinxã (Brycon sp),
cultivada por 38,1% dos piscicultores da Amazônia Central, e a presença do pirarucu
(Arapaima gigas), cultivado por 33,3% dos piscicultores, mesmo em fase das dificuldades
tecnológicas ainda existentes para produção de alevinos e para a alimentação.
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Município de Lábrea

Em Lábrea o pescado em sua grande maioria é capturado por barcos pesqueiros de
Manaus e regiões circunvizinhas e destinado para o consumo local e para a comercialização
nos centros urbanos mais próximos.

Município de Manaquiri

A pesca em Manaquiri não é organizada, nem controlada. O pescado em sua grande
maioria é capturado por barcos pesqueiros de Manaus e regiões circunvizinhas. Não existe,
por conseguinte nenhum registro, nem qualquer estrutura para guardar e conservar o
pescado para a entressafra. Nestas circunstancias o pescado é destinado mais para o
consumo local do que para comercialização.

Município de Manaus

Em 2002, o total de pescado desembarcado e registrado em Manaus, totalizou
13.056 t. Esta produção registrada apresentou valores mensais que variaram entre o mínimo
de 572 t (março) e o máximo de 1.796 t (junho/2002), obtendo um pequeno aumento no
volume de capturas (196 t) em relação a 2001. Estes valores levam Manaus para a primeira
posição em relação aos outros municípios analisados (IBAMA/PROVARZEA, 2005).
Em 2004, a produção duplicou, com aproximadamente 26 mil toneladas
desembarcadas de pescado e Manaus registrou mais da metade da produção pesqueira
entre os 17 municípios (Alvarães, Coari, Fonte Boa, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus,
Parintins, Tabatinga, Tefé, Abaetuba, Alenquer, Almirim, Belém, Monte Alegre, Óbidos,
Oriximiná e Santarém) monitorados (Tabela 115), confirmando seu posto de principal porto
de desembarque de pescado de água doce na calha dos rios Solimões-Amazonas
(IBAMA/PROVARZEA, 2007).
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Tabela 115 - Produção pesqueira (kg) desembarcada em Manaus-AM, em 2004, por espécie.
Nome Vulgar

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acará

2.475,0

1.650,0

3.190,0

8.910,0

220,0

3.512,0

4.945,2

4.345,0

46.378,9

18.065,4

51.460,7

6.315,4

Aracu

4.937,5

1.725,4

6.770,2

23.379,6

30.445,1

86.986,0

147.633,5

96.390,5

38.731,9

38.680,4

Aruanã

22.597,2

25.701,3

26.012,6

11.580,0

9.702,1

17.776,8

27.020,3

22.416,2

118.553,2

337.394,1

442.848,1

25.005,3

Branquinha

53.274,7

85.586,7

144.048,2

20.790,3

12.036,3

56.737,7

31.059,7

6.385,7

9.725,5

14.230,2

12.634,7

9.669,7

Charuto

4.463,5

14.166,8

2.199,6

23.093,8

43.276,7

3.881,3

1.940,7

7.762,6

3.881,3

521,4

651,8

15.643,2

4.041,2

1.368,8

2.998,3

2.210,0

664,8

282.736,2

341.014,6

401.204,9

457.335,5

76.143,9

550,0

550,0

385,0

152.694,5

603.559,2

762.460,2

1.210,0
1.121.612,
3

36.300,0

20.900,0

Cuiu-Cuiu
Curimatá

106.435,3

125.372,5

481.586,7

Filhote

7.150,0
1.564.538,
8

880,0

5.500,0

Jaraqui

783.050,7

570.455,5

28.575,5

21.631,4

145.436,0

177.531,1

1.650,0
1.252.270,
0

220,0
2.095.507,
8

3.520,0

1.188.579,
3

968.801,6

Jaú
Mapará

4.400,0

Matrinxã
Outros água
doce

1.109,1

Pacu

169.755,0

121.374,4

153.288,8

25.998,4

74.332,8

545.106,6

762.363,7

804.042,2

Pescaria

9.790,0

9.796,1

1.554,0

110,0

4.631,0

23.216,9

53.355,2

14.894,3

Piramutaba

19.141,7

Piranha

125,4

3.165,9

5.335,7

9.991,0

1.567,3

1.097,1

3.746,6

14.721,5

3.028,2

4.180,0

8.045,9

8.418,2

15.785,0

6.050,0
8.429,2

1.486,4

76.675,6

256.649,9

1.100,0

3.688,2

7.763,2

239.227,1

270.419,2

85.077,1

20.372,2

1.366,0
26.618,5
440,0

Pirara

560,0

Pirarucu

550,0

Sardinha

7.735,2

8.814,5

1.429,4

1.429,4

1.429,4

13.102,7

1.100,0

91.833,8

34.078,9

55,0
1.023.899,
5
172,3

1.815,0
437.997,3

318.918,4

45.985,5

25.952,4

40.953,0

8.829,1

1.129,6

3.562,1

3.824,1

4.262,9

3.902,8

4.745,9

91.510,1

81.573,6

47.743,7

6.006,1

1.210,0
3.850,0

64.648,0

880,0

691.002,1

Peixe-cachorro

Pirapitinga

116.674,1

455.123,9

77,0

3.740,0

88,0

26.996,6

3.300,0

3.300,0

5.258,0

82.070,5

225.032,9

384.838,2

241.875,8

94.339,4

97.388,8

Surubim

4.785,0

3.455,0

6.149,0

440,0

1.320,0

6.402,0

39.017,0

12.388,9

50.729,0

32.844,6

14.102,0

11.495,0

Tambaqui

29.876,0

18.975,0

21.725,0

36.604,8

12.925,0

35.805,6

43.010,0

8.965,0

17.600,0

73.991,4

26.542,0

8.140,0

263,5

175,7

Tamoatá

340

Traíra

151,3

Tucunaré

22.330,0

49.279,5

2.037.515, 1.276.665,
Total
8
9
FONTE: IBAMA/Pro Várzea, 2007.

831,9

151,3

32.032,9

23.155,0

7.590,0

20.858,2

26.765,2

25.056,0

157.641,0

97.455,2

127.188,0

52.393,0

1.565.135,
2

1.616.993,
6

1.656.448,
5

3.309.421,
6

2.414.544,
4

1.720.515,
0

3.212.438,
9

2.952.140,
6

3.023.729,
7

1.164.530,
0

Tabela 116 - Produção pesqueira (kg) desembarcada em Manaus-AM, em 2004, por tipo de embarcação.
Tipo
Embarcação

de
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2.022.311,5
0

1.275.479,1
0

1.551.883,9
0

1.550.767,3
0

1.656.448,4
0

3.299.592,2
0

2.406.713,6
0

1.710.131,7
0

2.977.769,0
0

2.785.605,5
0

1.248,00
2.650.665,8
0

1.158.608,0
0

15.306,30
2.037.617,8
0

2.196,90
1.277.676,0
0

15.241,20
1.567.125,1
0

66.226,40
1.616.993,7
0

1.656.448,4
0

11.829,40
3.311.421,6
0

7.830,90
2.414.544,5
0

10.383,60
1.720.515,3
0

236.689,80
3.214.458,8
0

168.565,10
2.954.170,6
0

371.916,00
3.023.829,8
0

5.961,50
1.164.569,5
0

Barco Carga Frete
Barco Pescador
Não Identificado
TOTAL

FONTE: IBAMA/Pro Várzea, 2007.
Tabela 117 - Produção pesqueira (kg) desembarcada em Manaus-AM, em 2004, por tipo de apetrecho de pesca.
Aparelho de Pesca
Arpão
Flecha
e
Zagaia

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Cerco

880,00
1.595.905,0
0

836.970,00

770,00
1.057.522,6
0

1.119.770,3
0

1.213.784,1
0

2.654.532,0
0

1.918.015,5
0

1.359.208,4
0

2.366.096,5
0

2.143.168,9
0

2.183.691,7
0

901.624,70

Não identificado

333.938,40

257.068,50

303.153,90

392.149,90

355.523,60

556.415,20

313.815,10

302.734,30

388.970,80

321.954,60

460.225,60

153.062,80

62.861,80

62.705,00

62.304,30

126.178,10

40.736,00

316.550,90

419.165,40

323.031,90

109.872,70

4.802,60

78.535,30

13.034,00
1.720.515,3
0

64.305,30
3.214.458,8
0

69.871,80
2.954.160,7
0

56.880,40
3.023.829,6
0

1.164.560,2
0

Outros
Rede de emalhar

4.905,90
82.436,90

114.701,60

126.764,10

Tarrafa
Vários
TOTAL

3.172,30
24.456,50
2.037.616,8
0

68.935,70
1.277.675,8
0

72.016,70
1.565.133,2
0

42.211,70
1.616.993,7
0

24.435,70
1.656.448,4
0

34.997,90
3.311.421,7
0

56.535,80
2.414.544,5
0

FONTE: IBAMA/Pro Várzea, 2007
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Tabela 118 - Produção pesqueira (kg) desembarcada em Manaus-AM, em 2004, por tipo de ambiente de pesca.
Descrição
Área
alagada
Outros
Rio
TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

25.498,40

22.533,50

22.977,60

28.905,10

54.633,60

29.863,40

33.590,00

32.756,60

11.531,10

407.795,40
1.604.323,0
0
2.037.616,8
0

363.897,70

528.035,70
1.016.111,8
0
1.567.125,1
0

655.524,90

651.030,90

932.563,70
1.616.993,7
0

950.783,90
1.656.448,4
0

828.130,30
2.453.427,9
0
3.311.421,6
0

504.183,70
1.879.770,8
0
2.417.544,5
0

368.953,80
1.318.804,9
0
1.720.515,3
0

29.420,50
1.173.855,5
0
2.011.182,8
0
3.214.458,8
0

15.337,70
1.188.778,0
0
1.819.714,1
0
3.023.829,8
0

891.244,70
1.277.675,9
0

984.203,10
1.958.426,4
0
2.954.160,6
0

Dez

580.859,00
583.701,30
1.164.560,3
0

FONTE: IBAMA/Pro Várzea, 2007
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Manaus também possui desembarques de barcos de linha que estão sendo
acompanhados por amostragem, entretanto não se tem o percentual deste valor em relação
ao total de recreios que desembarcaram. Sobre este ponto são encontradas notáveis
dificuldades desta coleta devido aos problemas de inserção deste pescado na cadeia
produtiva legal, no estado. A principal frota foi composta de barcos de pesca, tendo sido
registrado por 96% dos desembarques e pescou com rede de cerco em 74% dos casos
registrados (Tabelas 116 e 117).
O habitat rio foi o pesqueiro mais visitado (67%) (Tabela 118). Foi no segundo
semestre do ano que ocorreu a maior parte dos desembarques, é observado um pico de
desembarque pesqueiro nos meses de junho, setembro, outubro e novembro (Figura 198)

Figura 198 – Desembarque pesqueiro mensal (A) e desembarque mensal das espécies mais importante (B) no
município de Manaus, em 2004. FONTE: IBAMA/Pro Várzea, 2007.
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Um total de 24 espécies foi registrado nos desembarques do município de Manaus,
em 2002. As cinco espécies mais capturadas representam valores próximos 87% do total
desembarcado, com destaque para o jaraqui, que manteve sua produção estável em 2001 e
2002, com volume médio de 5000 t, representando 37% da quantidade de pescado
desembarcada em Manaus, seguido pelo pacu, com 23% dos desembarques (3092 t),
curimatã 13% (1.734 t), sardinha 7% (981 t) e Matrinchã 5,5% (750 t) (Tabela 22 (A)).
As espécies jaraqui (44%), pacu (19%) e curimatã (10,2%) foram as mais capturadas
pela frota em 2004 (Tabela 119 e 120).

Tabela 119 - Produção (t) das principais espécies de pescado desembarcada em Manaus-AM, em 2002;

Produção(t)

%

Jaraqui

4849,14

37,1

Pacu

3092,93

23,6

Curimatã

1734,76

13,3

Sardinha

984,51

7,5

Matrinchã

740,12

5,7

Pirapitinga

618,1

4,7

Aruanã

211,21

1,6

Aracu

201,98

1,5

Tucunaré

174,59

1,3

Tambaqui

146,47

1,1

Espécie

Tabela 120 - Produção (kg) das principais espécies de pescado desembarcada em Manaus-AM, em 2004

Produção (kg)

%

Jaraqui

Espécie

11.518.644,10

44,4

Pacu

5.128.110,10

19,8

Curimatã

2.645.003,60

10,2

Matrinchã

1.275.440,60

4,9

Sardinha

1.159.486,20

4,5

Aruanã

1.086.607,30

4,2

Tucunaré

611.744,00

2,5

Aracu

477.680,30

1,8

Branquinha

459.179,40

1,8

1.567.455,20

6

Outras
Fonte: IBAMA/Pro Várzea, 2004 e 2007.

O preço médio do pescado comercializado em Manaus foi de quase R$ 2,20/kg,
sendo que das quatro mais abundantes nos desembarques, a média foi de R$ 1,20/kg. O
pirarucu (registro apenas de um mês) apresentou um elevado valor por quilo (R$ 6,00/kg),
mas a espécie mais valiosa ao longo do ano foi o tambaqui, com valor médio em torno de R$
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4,82/kg, com média máxima de R$ 5,50/kg no mês de setembro e mínimo de 4,25/kg em
agosto. O preço médio do jaraqui foi de R$ 1,30/kg, da curimatã R$ 1,20/kg, do pacu 1,53/kg
e da sardinha 1,16/kg.
Em geral os preços do pescado apresentaram pouca variação durante o ano. A
receita total bruta dos desembarques pesqueiros no município de Manaus, no ano de 2002 foi
de R$ 21.557.771,1 (IBAMA/PROVÁRZEA, 2004).
Manaus apresenta uma diversificada oferta de produtos pesqueiros, os quais
chegam ao centro consumidor em locais de desembarque diversos, mas apresentando uma
central de comercialização na Beira do Mercado Porto do Adolpho Lisboa. A estrutura de
desembarque local é muito simplificada em relação ao volume desembarcado, parte do
suprimento de pescado vem do interior (PROVÁRZEA, 2004).
Em Manaus, o pescado é comercializado com o apoio do despachante ou
diretamente a intermediários comerciais locais (feirantes e donos de mercados locais). A
cidade recebe também produção dos ribeirinhos autônomos e dependentes. São raros os
pescadores contratados ou assalariados (PROVÁRZEA, 2004).
De maneira geral, a contribuição do setor pesqueiro da Amazônia para a economia
regional tem sido extremamente subestimada quanto à geração de emprego e renda. Isso
se deve principalmente à escassez de pesquisa nessa área e à falta de dados
governamentais. Um estudo recente, feito para avaliar setor pesqueiro e seus diversos
segmentos em 15 cidades da calha do Solimões-Amazonas, mostrou que a capacidade de
geração renda do setor é quatro vezes maior que as estimativas feitas anteriormente para o
setor (MITLEWSKI,1997), e que o número de empregos diretos é oito vezes maior que o
indicado pelas estatísticas oficiais do governo (ALMEIDA et al., 2004).
O grande aumento da demanda de pescado para os centros urbanos,
particularmente para Manaus, com o advento da Zona Franca, gerou o mercado
fundamental para a existência da atividade pesqueira. Esta resposta produtiva foi atendida a
partir da solução de problemas-chave, que eram a conservação do pescado, solucionada
com a maior disponibilidade de gelo e de estruturas isotérmicas a base de isopor nos porões
dos barcos pesqueiros (MCGRATH et al., 1993).
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Município de Manicoré

Em Manicoré a pesca é praticada em moldes artesanais e voltada apenas para a
subsistência das famílias do município.

Município de Novo Aripuanã

O município de Novo Aripuanã a pesca é praticada de forma artesanal, voltado para
a subsistência e o pouco do excedente é comercializado.

Município de Porto Velho

Em Porto Velho o setor pesqueiro é pouco desenvolvido sendo praticado quase
exclusivamente pelos povos tradicionais da região utilizando apetrechos de pesca de baixo
impacto aos recursos pesqueiros. A produção é destinada mais para o consumo das
famílias.

Município de Tapauá

A pesca em Tapauá não tem expressividade econômica comercial, sendo destinada
apenas para consumo local.
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Indústria e Comércio

A exportação do Estado do Amazonas em 2005 atingiu a cifra de US$
2.143.979.000, batendo recorde histórico acompanhando também o crescimento nacional
das exportações favorecidos pela desvalorização do dólar frente ao real (SEPLAN, 2004).
As importações em 2005 também cresceram, já que grande parte das indústrias do
Pólo Industrial de Manaus depende de insumos importados. Porém, apresentou uma
variação percentual de 20,43% menor que em 2004 que ficou em torno de 25,38%, e o
saldo da Balança Comercial do Estado ficou negativo – registrando em 2005 US$
3.074.995.000, enquanto que em 2004 esse saldo negativo foi ainda maior - algo em torno
de US$ 3.176.043.000 (SEPLAN, 2006).
Abaixo são apresentados dados do IBGE (2004) para análise do setor secundário e
terciário para os municípios da área de influência indireta da rodovia BR-319.

Município de Autazes

O setor secundário do município de Autazes conta com 6 indústrias registradas no
Cadastro Nacional de Empresas no IBGE (Tabela 121). As indústrias instaladas são
estaleiros, serraria, fábrica de móveis de madeira, olaria, fábrica de gelo, indústria pesqueira
e outras.
Tabela 121 – Estabelecimentos Industriais em Autazes - 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

2

-

Pesca

1

-

3

1

Indústria de Transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

No município o comércio destacou-se entre os empreendimentos disponíveis no
Cadastro Central de Empresas do IBGE (Tabela 122). O comércio no município de Autazes
é caracterizado como varejista, desde gêneros alimentícios até material de construção,
incluindo medicamentos, tecidos, calçados, roupas, confecções, estivas em geral, etc.
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Tabela 122 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Autazes – 2004.
Quantidade

Pessoal
Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos

77

67

Alojamentos e Alimentação

2

-

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

1

-

16

-

Ramo da Atividade

Administração pública, defesa e seguridade social
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Município de Beruri

O setor secundário do município de Beruri conta com 4 (quatro) indústrias
registradas no Cadastro Nacional de Empresas no IBGE (Tabela 123). As indústrias
instaladas são estaleiros, serraria, fábrica de móveis de madeira, olaria, fábrica de gelo.
Tabela 123 – Estabelecimentos Industriais em Beruri - 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal.

1

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa

-

-

Indústria de transformação

3

2

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

No município o comércio destacou-se entre os empreendimentos disponíveis no
Cadastro Central de Empresas do IBGE (Tabela 124). O comércio no município de Beruri é
caracterizado como varejista, desde gêneros alimentícios até material de construção,
incluindo medicamentos, tecidos, calçados, roupas, confecções, estivas em geral, etc. Os
serviços disponíveis no município são de agência bancária.
Tabela 124 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Beruri – 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos

66

61

Alojamentos e Alimentação

1

-

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar.

-

-

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados.

-

-

Administração pública, defesa e seguridade social.

1

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

348

Município de Borba

As indústrias que mais se destacaram no município foram aquelas que se
enquadraram no ramo de transformação (8 indústrias registradas no IBGE) e apenas 2 nos
ramos de agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal (Tabela 125).
Assim, podemos encontrar no município indústrias de alimentos, mobiliário, borracha,
química, madeireira, materiais de transporte e produtos minerais não metálicos.
Tabela 125 – Estabelecimentos Industriais em Borba - 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

2

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa

-

-

Indústria de Transformação

8

8

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

O comércio representa 88,4% dos empreendimentos disponíveis no cadastro do
IBGE (Tabela 126).
O setor é caracterizado pelo comércio com cerca de 46 estabelecimentos entre
varejistas, atacadistas, prestação de serviços e revenda de criação doméstica. Outros foram
incluídos como serviços de alojamento e alimentação e administração pública.
Tabela 126 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Borba – 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

domésticos

46

62

Alojamentos e Alimentação

2

-

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

2

-

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

-

-

Administração pública, defesa e seguridade social

2

-

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

No plano comercial a indústria supriu as demanda da rede de consumo e comercial
local, sendo parte da produção comercializada com municípios vizinhos. O setor comercial
se desenvolve conforme a demanda local e é deficiente em setores de prestação de
serviços que não apresentam representatividade comercial no município, mas que são
necessários (serviços de telefonia celular e internet, por exemplo).
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Município de Canutama

O setor secundário do município de Canutama foi analisado a partir de dados
disponíveis do IBGE do ano de 2004. Na Tabela 127, podemos perceber que apenas 4
indústrias são registradas no município. As indústrias correspondem ao ramo da agricultura,
pecuária, silvicultura, exploração florestal e ao ramo da indústria de transformação. No
município os ramos tradicionais da indústria são movelarias, olarias e panificadoras. O
município tem dificuldade de escoar a produção.
A demanda é pequena e os investidores têm limitação de recursos financeiros para
uma atuação mais agressiva. Outro fator que impede o melhor desempenho dos
empresários locais é à distância a que o município se encontra dos mercados consumidores
(UFAM, 2005).
Tabela 127 – Estabelecimentos Industriais em Canutama – 2004.
Pessoal
Quantidade

Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal.

2

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa

-

-

Indústria de Transformação

2

-

Ramo da Atividade

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

O setor terciário de acordo com IBGE é responsável pela maior participação do PIB
2004. O comércio do município de Canutama envolve empresas vinculadas principalmente
na área de comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos
(Tabela 128). O comércio é varejista e os serviços prestados incluem hotelaria e
supermercado.
Tabela 128 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Canutama – 2004.
Quantidade

Pessoal
Ocupado

domésticos.

37

36

Alojamentos e Alimentação

4

4

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar.

1

-

Administração pública, defesa e seguridade social.

2

-

Ramo da Atividade
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.
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Nesta perspectiva, a indústria local atende as demandas do consumidor local
havendo também comercialização dos produtos industrializados com municípios vizinhos.
Município de Careiro

O município de Careiro possui indústrias em vários ramos de atividade. As indústrias
que mais se destacaram em 2004 foram indústrias de transformação (6) e as voltada para o
setor primário, que correspondem a duas indústrias (Tabela 129). Corroborando com os
dados do PIB municipal, o desenvolvimento industrial do município de Careiro é baixo em
relação aos outros municípios em estudo.
Tabela 129 – Estabelecimentos Industriais em Careiro– 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

2

-

Pesca

1

-

Indústria extrativa

1

-

6

-

Indústria de transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

No setor terciário, os comércios, concentram a maioria dos empreendimentos
cadastrados no IBGE do ano de 2004 (Tabela 130). A área comercial do município do
Careiro representou a maior participação no PIB municipal em 2004.
Tabela 130 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Careiro – 2004.
Ramo da Atividade
Quantidade

Pessoal Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos

31

53

Alojamentos e Alimentação

-

-

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

1

-

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

-

-

Administração pública, defesa e seguridade social

2

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.
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Município de Careiro da Várzea

A atividade industrial no município do Careiro da Várzea é baixa, apenas 2 indústrias
encontram-se instaladas até 2004, registrado no Cadastro Nacional de Empresas do IBGE
(Tabela 131). As empresas estão voltadas para atividades do setor primário e indústrias de
transformação.
Tabela 131 – Estabelecimentos Industriais em Careiro da Várzea – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal
Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

1

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa

-

-

Indústria de Transformação

1

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

O comércio ocupa no setor terciário cerca de 90% dos empreendimentos que
movimentam o setor (Tabela 132). Outros estabelecimentos estão voltados para
intermediação financeira e pela administração pública.
Tabela 132 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Careiro da Várzea – 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos

12

17

Alojamentos e Alimentação

-

-

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

1

-

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

-

-

Administração pública, defesa e seguridade social

1

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Município de Humaitá

A partir de dados disponíveis do IBGE do ano de 2004 (Tabela 133), podemos
perceber que a maioria das indústrias localizadas no município de Humaitá, é do ramo de
transformação (n=248). Outras são indústrias extrativas (n=6) e as que se enquadram no
ramo agrícola (n=4). As indústrias registradas no município de Humaitá são: serrarias,
padarias, fábricas metálicas, fábricas de gelo e olarias.
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Tabela 133 – Estabelecimentos Industriais em Humaitá – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

4

9

Indústria extrativa

6

-

248

2

Indústria de Transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Predominam no setor terciário empreendimentos do tipo comércio (90,35%) e de
serviços prestados (4,28%) (Tabela 134). O comércio destaca-se por ser varejista e
atacadista, e os serviços oferecidos no município são devido aos hotéis, supermercado,
pensões, agências bancárias e o mercado municipal. No quadro abaixo podemos perceber
também que a maioria (n=948) da mão de obra ocupada encontra-se contratada pela
administração pública.
Tabela 134– Estabelecimentos comerciais e financeiros em Humaitá – 2004.
Ramo da Atividade
Quantidade

Pessoal Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos.

253

459

Alojamentos e Alimentação

9

20

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

3

29

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

12

21

Administração pública, defesa e seguridade social

3

948

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Em resumo, a indústria local atende as expectativas do consumidor local voltando
parte da produção e comercialização para os municípios vizinhos.
O setor comercial é desenvolvido em face às condições de desenvolvimento local
empregando somente moradores da localidade. As redes de serviços acima explicitadas
mostram-se suficientes às expectativas dos moradores.

Município de Iranduba
A partir de dados disponíveis do IBGE do ano de 2004 (Tabela 135), podemos
perceber que a maioria das indústrias localizadas no município de Iranduba é do ramo de
transformação (n=34). Outras são do ramo agrícola (n=2). As indústrias registradas no
município de Iranduba são as serrarias, padarias, fábricas metálicas, fábricas de gelo e
olarias.
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Tabela 135 – Estabelecimentos Industriais em Iranduba – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

2

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa
Indústria de Transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

1

-

34

657

Predominam no setor terciário empreendimentos do tipo comércio (90,35%) e de
serviços prestados (4,28%) (Tabela 136). O comércio destaca-se por ser varejista e
atacadista, e os serviços oferecidos no município são devido aos hotéis, supermercado,
pensões, agências bancárias e o mercado municipal. No quadro abaixo podemos perceber
também que a maioria (n=948) da mão de obra ocupada encontra-se contratada pela
administração pública.
Tabela 136– Estabelecimentos comerciais e financeiros em Iranduba – 2004.
Quantidade
Ramo da Atividade
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
71
domésticos
10
Alojamentos e Alimentação

Pessoal Ocupado
164
132

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar
5

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

5

2

Administração pública, defesa e seguridade social
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

A indústria local em Iranduba atende as expectativas do consumidor local voltando
parte da produção e comercialização para os municípios vizinhos.

Município de Lábrea
De acordo com a Tabela 137, podemos observar a atividade industrial no município
de Lábrea, registraram-se indústrias agrícolas com 7 unidades e indústrias em
transformação com 29.
Tabela 137 – Estabelecimentos Industriais em Lábrea - 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

7

25

Pesca

-

-

Indústria extrativa
Indústria de transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

-

-

29

32
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A área comercial do município registrou em 2004, 174 estabelecimentos comerciais.
O comércio é mais atuante no município, correspondendo a 89,6% do setor terciário (Tabela
138). O comércio no município de Lábrea é caracterizado como varejista e atacadista. Os
serviços mais comuns são de agências bancárias, hotéis e pensões.
Tabela 138 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Lábrea– 2004.
Ramo da Atividade
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos

Quantidade

Pessoal
Ocupado

174

220

12

12

Alojamentos e Alimentação
Intermediação financeira, seguros, previdência complementar
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados
Administração pública, defesa e seguridade social
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

5

6

3

766

Município de Manaquiri

De acordo com o quadro abaixo, podemos observar que a atividade industrial no
município de Manaquiri é quase inexistente, registrando em 2004 apenas uma indústria
(Tabela 139). Esses dados corroboram com o PIB com uma participação de 4,8% dos
setores.
Tabela 139 – Estabelecimentos Industriais em Manaquiri - 2004.
Quantidade

Ramo da Atividade

Pessoal
Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

-

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa

-

-

Indústria de Transformação

1

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

A área comercial do município registrou em 2004, quarenta e cinco estabelecimentos
comerciais. O comércio é mais atuante no município, correspondendo a 90% do setor
terciário (Tabela 140). O comércio no município de Manaquiri é caracterizado como varejista
e atacadista. Os serviços mais comuns são de agências bancárias, hotéis e pensões.
Tabela 140 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Manaquiri – 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos

45

47

Alojamentos e Alimentação

2

-

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

-

-
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Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

1

-

Administração pública, defesa e seguridade social

2

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Município de Manaus

O setor secundário do município de Manaus foi analisado a partir dos dados
disponíveis do IBGE (2004). A partir da Tabela 141, podemos perceber que a indústria,
contribui significativamente para a geração do PIB estadual. O Pólo Industrial de Manaus é
um dos mais importantes da América Latina, abrigando cerca de 400 empresas com
elevados índices de inovação tecnológica, automação, competitividade e produtividade.
O tipo de indústria que predomina no Pólo Industrial de Manaus é a de eletroeletrônicos, segmento que é responsável por cerca de 55% do faturamento industrial, onde
se destacam empresas de bens de consumo (áudio, vídeo e fornos de microondas)
indústrias de informática (telefone celular, computadores e seus periféricos), equipamentos
profissionais (fotocopiadoras, aparelhos telefônicos e de fac-símile e outros aparelhos de
telecomunicações e componentes eletrônicos). Igualmente modernos e competitivos são os
segmentos de duas rodas, relojoeiro, ótico, químico, de aparelhos e produtos descartáveis,
brinquedos, termoplástico e metalúrgico, o que significa que o Parque Industrial de Manaus.
Estas indústrias adotam modernos métodos de gestão, investem em produtividade e,
a cada dia, adquirem maior competitividade, sem deixar nada a dever aos grandes centros
industriais do país e do exterior. Possuem industrialização de produtos de alta densidade
tecnológica, elevado valor unitário, e absorvem, com rapidez, mudanças na tecnologia de
produtos relevantes para assegurar a especialização, o aumento da escala de produção e a
elevação dos níveis de produtividade e competitividade do parque industrial (PCTON, 2002).
Tabela 141 – Estabelecimentos Industriais em Manaus – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

116

579

Pesca

27

121

Indústria extrativa

26

132

2338

84566

Indústria de Transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

No setor terciário (Tabela 142), podemos perceber que os comércios assim como as
indústrias fazem de Manaus, o município que ocupa o primeiro lugar no ranking do PIB do
Estado em 2004 em relação aos setores secundário e terciário. A área comercial de Manaus
é responsável por 72,9% de todas as empresas comerciais registradas no IBGE, seguido de
empresas prestadoras de serviço, atividades imobiliárias e aluguéis (16,4%).
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A ZFM (Zona Franca de Manaus) até a abertura econômica, se caracterizou em um
pólo dinâmico que atraiu comerciantes com experiência internacional, intensificou o fluxo
turístico doméstico, gerou 80.000 empregos (nível máximo) em 1990 e chegou a faturar US$
300 milhões. Hoje o comércio de importados, está em franca recuperação, com a
estabilização dos níveis de emprego em 50 mil, manutenção da tendência de crescimento
do valor das importações, que em 2006 foi em torno de US$ 157,878 milhões e as
importações do comércio da ZFM chegam a atingir US$ 1,000.
Tabela 142 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Manaus – 2004.
Ramo da Atividade
Quantidade

Pessoal Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos

13630

57754

Alojamentos e Alimentação

1450

10188

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

360

3544

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

3071

38832

Administração pública, defesa e seguridade social

179

100062

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Município de Manicoré

Manicoré tem na indústria de transformação o ramo mais atuante no município e
possui 82,14% empresas ligadas ao ramo agrosilvicultural ou na extração florestal (Tabela
143). A indústria encontrada no município soma as padarias, olarias, serrarias, carpintaria,
marcenarias, fábrica de gelo, serralheria, britadora e uma companhia de asfalto.
Tabela 143 – Estabelecimentos Industriais em Manicoré – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

5

6

Indústria de Transformação

23

176

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

No setor terciário, os comércios concentram a maioria dos empreendimentos
cadastrados no IBGE do ano de 2004, porém o ramo de atividade relacionado à
administração pública, defesa e seguridade social é responsável por 98% do pessoal
empregado, de acordo com os ramos de atividade (Tabela 144).
O comércio é varejista e os serviços oferecidos são referentes a farmácias,
restaurantes, lanchonetes, sorveterias, salões de beleza, livrarias, barbearias, oficinas
mecânicas, oficinas de autos, oficinas de bicicletas, casas de vendas de peças de bicicletas,
casa de materiais de construção, agência bancária, hotéis e pensões.
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Tabela 144 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Manicoré – 2004.
Ramo da Atividade
Quantidade

Pessoal Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos

266

284

Alojamentos e Alimentação

10

13

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

2

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

12

14

Administração pública, defesa e seguridade social

3

657

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Nesta perspectiva a indústria do município atende algumas demandas da localidade,
sendo outras necessidades atendidas pelos municípios vizinhos e pela cidade de Manaus. A
empresa local emprega somente moradores do município. O setor comercial é desenvolvido
conforme as possibilidades de infra-estrutura do município, empregando apenas moradores
da localidade.

Município de Novo Aripuanã

No município de Novo Aripuanã se registrou em 2004 apenas 9 indústrias, sendo
uma no setor agrosilvicultural ou na extração florestal e 8 no setor de transformação (Tabela
145). A indústria encontrada no município são olarias, serrarias, carpintaria e marcenarias.
Tabela 145 – Estabelecimentos Industriais em Novo Aripuanã – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

1

-

Pesca

-

-

Indústria extrativa
Indústria de Transformação
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

-

-

8

21

No setor terciário, os comércios concentram a maioria dos empreendimentos
cadastrados no IBGE do ano de 2004, registrando 60 estabelecimentos comerciais (Tabela
146).
O comércio é varejista e os serviços oferecidos são referentes ao atendimento em
farmácias, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, salões de beleza, livrarias, barbearias,
oficinas mecânicas e pensões.
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Tabela 146 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Novo Aripuanã – 2004.
Quantidade
Ramo da Atividade
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
60
domésticos
1
Alojamentos e Alimentação
Intermediação financeira, seguros, previdência complementar
FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Pessoal Ocupado
57

1

Nesta perspectiva a indústria do município atende algumas demandas da localidade,
sendo outras necessidades atendidas pelos municípios vizinhos e pela cidade de Manaus. A
empresa local emprega somente moradores do município. O setor comercial é desenvolvido
conforme as possibilidades de infra-estrutura do município, empregando apenas moradores
da localidade.

Município de Porto Velho

O setor secundário de Rondônia prevalece a agroindústria, notadamente na
produção de laticínios, na região central do Estado. Mas crescem as indústrias de
transformação destinadas aos setores moveleiros, confecções, couro e calçados. O setor
secundário detém uma economia considerada no Estado, que pode ser percebida no PIB
(Tabela 147).
O parque industrial de Porto Velho é constituído de indústrias do setor madeireiro, de
plástico e de beneficiamento de cereais. Dentre essas indústrias de acordo com a EMATERRO (2007), podemos destacar:
•

Rondônia Refrigerantes – (Coca-Cola)

•

Rondoquímica – Rondônia Indústria e Comércio de Produtos Químicos

•

Cerâmica Porto Velho Ltda.

•

Cerâmica Rio Madeira

•

Ajurimar Correa Leão (Cereais)

•

Tubos Rondônia

•

Marbras Marmoraria Brasil Ltda.

•

Casa do Uniforme Indústria e Comércio de Confecções Ltda.

•

Norte Casas – Indústrias de Casas Pré-fabricadas

•

Empresa de Águas Caiari Ltda.

•

Laticínio Nova esperança

•

Laticínio Santa Beatriz
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Tabela 147 – Estabelecimentos Industriais em Porto Velho - 2004.
Ramo da Atividade
Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

49

182

Pesca

7

10

Indústria extrativa

36

132

Indústria de Transformação

714

4554

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

O setor terciário de Rondônia envolve comércio e serviços, é o que mais cresce no
Estado, tendo em vista o crescimento urbano (Tabela 148). A Câmara de Dirigentes Lojistas
- CDL (2007) de Porto Velho possui cerca de 900 empresas filiadas. E entre as maiores
empresas associadas estão instituições financeiras, concessionárias, empresas de turismo,
postos de gasolina, bares, restaurantes e empresas imobiliárias. Essas empresas
contribuem para economia local com participação de 59,9% no PIB municipal.
Tabela 148 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Porto Velho – 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

domésticos

5175

19285

Alojamentos e Alimentação

568

2261

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

140

1000

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

951

8930

Administração pública, defesa e seguridade social

52

66052

Comércio,

reparação

de

veículos

automotores,

objetos

pessoais

e

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Em resumo, no plano industrial e comercial a cidade de Porto Velho atende às
expectativas do mercado local e regional havendo pouca relação com mercado de
exportação internacional.

Município de Tapauá
O município de Tapauá foi analisado a partir de dados disponíveis do IBGE do ano
de 2004. No quadro abaixo, podemos perceber que apenas 3 indústrias (uma no setor de
pesca e duas indústrias em transformação) são registradas no município, que participaram
7,2% no PIB Municipal em 2004. No município de Tapauá o setor secundário inclui serrarias,
padarias e olarias.
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Tabela 149 – Estabelecimentos Industriais em Tapauá – 2004.
Ramo da Atividade

Quantidade

Pessoal Ocupado

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

-

-

Pesca

1

-

Indústria extrativa

-

-

Indústria de Transformação

2

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

As empresas do setor terciário constituem 93,4% dos empreendimentos informados
pelo IBGE. Estas empresas estão vinculadas na área de comércio, reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e domésticos e outros 6,4% estão voltados para serviços de
alojamento, alimentação e atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados em geral
(Tabela 150).
Tabela 150 – Estabelecimentos comerciais e financeiros em Tapauá – 2004.
Pessoal
Ramo da Atividade

Quantidade

Ocupado

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos

29

11

Alojamentos e Alimentação

1

-

Intermediação financeira, seguros, previdência complementar

-

-

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados

1

-

Administração pública, defesa e seguridade social

-

-

FONTE: IBGE – Cidades, 2004.

Em síntese a indústria local atende comercialmente às demandas de consumo local
e parte da produção é destinada a comercialização com municípios vizinhos e o setor
comercial e prestação de serviços são pouco desenvolvidos.
Aspectos da economia informal

As atividades informais levantadas na pesquisa compreendem as unidades
econômicas pertencentes aos trabalhadores por conta própria e aos empregadores com até
cinco empregados, incluindo todos os proprietários (sócios) desses empreendimentos. A
diferenciação entre trabalhadores por conta própria (autônomos) e empregadores é
extremamente útil para as análises dos resultados da pesquisa, permitindo evidenciar as
particularidades que caracterizam cada grupo de empreendedores quanto às variáveis
levantadas (SEBRAE, 2005).
A condição de informalidade implica uma série de desvantagens para o
microempresário, especialmente a exclusão de mercados que exigem provas de
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regularidade fiscal, a exemplo dos casos de vendas com notas fiscais, licitações no setor
público e privado, exportações diretas, empréstimos no mercado livre de crédito para
pessoas jurídicas, entre outras situações.
Contudo, dada a alta carga tributária e as exigências de documentações para os
registros, o empresário somente decide formalizar seu negócio quando os custos da
regularização são cobertos pela atividade, uma vez que as reduzidas receitas do negócio
informal também constituem um dos fatores para a não legalização de microempresas
(SEBRAE, 2005). As informações da economia informal referentes aos municípios que
forma a área de influência indireta da rodovia BR-319 foram extraídas IBGE (2006).
O emprego informal é clandestino e dispensa o empregador e o empregado de
recolher as contribuições à Previdência Social, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
e outras, além de permitir ao patrão deixar de pagar férias, 13° Salário, Aviso Prévio, etc.

Município de Autazes
Em Autazes o trabalho informal é bastante expressivo, sendo freqüente em
atividades que não requer níveis técnicos de qualificação profissional. Destaca-se a
informalidade as formas de trabalho, tais como o comércio e atividades que requer esforços
físicos (estivaria) e operacionais (pesca e manejo agrícola).

Município de Beruri

No município de Beruri a dinâmica do trabalho informal é semelhante às condições
observadas nos municípios acima descritos.

Município de Borba

No município de Borba o trabalho informal caracteriza-se pela concentração de
trabalhadores no setor produtivo e comercial.

Município de Canutama

Em Canutama o trabalho informal (sem carteira de trabalho assinada) é bastante
expressivo, sendo freqüente em atividades que não requer níveis técnicos de qualificação
profissional. Destaca-se a informalidade em atividades comerciais (diversas formas de
trabalho, tais como vendas, atendimento etc.) e atividades que requerem esforços físicos
(estivaria) e operacionais (pesca e manejo agrícola).
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Município de Careiro

No município do Careiro o trabalho informal está presente em atividades de
comercialização, na pecuária (setor que mais emprega), serviços agrícolas e extrativismo.

Município de Careiro da Várzea

Semelhante ao município do Careiro, o município do Careiro da Várzea concentra
mão-de-obra na informalidade em atividades relacionadas ao setor pecuário, agrícola e
extrativista.

Município de Humaitá

No município de Humaitá as características do trabalho informal seguem o mesmo
ritmo da cidade de Canutama, concentrados trabalhadores em atividades comerciais (tipo
camelôs) e atividades de esforço físico e operacional que a grosso modo não requerem
conhecimentos técnico-científicos.

Município de Iranduba

O trabalho informal no município de Iranduba é expressivo, concentrado maior
número de trabalhadores na área comercial, extrativa e na extração de lenha.

Município de Lábrea

O trabalho informal no município de Lábrea é expressivo, pois não há concentração
de empregos formais na cidade. O trabalho é realizado nas feiras e nos pequenos
comércios.

Município de Manaquiri

O município de Manaquiri concentra atividades de trabalho em condição de
informalidade. Os setores da pecuária, comércio, agricultura e extrativismo vegetal reúnem
trabalhadores nestas circunstancias.
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Município de Manaus

A cidade de Manaus apresenta forte desenvolvimento no setor industrial em virtude
do estabelecimento do Pólo Industrial. Há muitos trabalhadores, tanto do sexo masculino
como feminino, na condição de informalidade (sem carteira assinada) ocupando espaços de
trabalho informal no ramo comercial (venda de mercadorias). Os setores de prestações de
serviço que não exigem formação técno-científica como, estivaria e ajudantes gerais
adensam o setor informal.

Município de Manicoré

Não diferentes dos demais municípios do estado do Amazonas, o trabalho informal
no município de Manicoré é expressivo, concentrado maior número de trabalhadores na
área comercial, extrativa e criatória.

Município de Novo Aripuanã

Em Novo Aripuanã o trabalho informal está presente em setores comerciais,
extrativos e nas feiras e praça na cidade.

Município de Porto Velho

A cidade de Porto-Velho apesar de não concentrar um pólo industrial como a cidade
de Manaus, apresenta números significativos de trabalhadores na condição de
informalidade. Tais trabalhadores ocupam atividades de trabalho no setor comercial na
condição de trabalhadores ambulantes vendendo várias espécies de objetos. A construção
civil, a pecuária e agricultura também adensa o número de trabalhadores neste quadro
social de desemprego formal.

Município de Tapauá

Em Tapauá o trabalho informal está presente em setores comerciais, extrativos, em
esforços físicos e atividades operacionais.
Finanças Públicas dos Municípios
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Parcelas das receitas federais arrecadadas pela União são repassadas aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de
impostos entre os entes federados representa um mecanismo estratégico fundamental para
amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio sócioeconômico entre Estados e Municípios. Neste sentido, a análise do repasse financeiro
considera aqui o quadro conjuntural da distribuição conforme os dados da Secretaria do
Tesouro Nacional MF-2005, através do relatório “Finanças do Brasil – Dados contábeis dos
municípios”, cuja elaboração resulta do atendimento às disposições constantes dos artigos
111 e 112 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e do artigo 51 da Lei complementar 101,
de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), contendo dados da execução
orçamentária (Receita e Despesa), e do balanço patrimonial referente ao exercício de 2005
individualizados por Municípios e consolidados por Estados para o Brasil.
Cabe ressaltar que as informações sobre as finanças públicas do município de
Autazes não constam no quadro das informações obtidas, pois os dados do município não
estão disponíveis por problemas de responsabilidade fiscal junto ao Governo Federal.
O Balanço Patrimonial dos municípios através da prestação de contas é a
demonstração contábil que com a situação econômica e financeira das ações municipais de
intervenção dos recursos públicos na sociedade bem como os atos administrativos que
possam vir a afetar o patrimônio municipal.
Os dados11 explicitam o repasse financeiro da receita dos municípios aos quais
tomamos como relevantes, onde são eles: Receita Orçamentária, Receita Corrente, Receita
Tributária, Participação Receita da União, Sistema Único de Saúde da União – SUS União,
Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, Fundo Nacional de Educação – FNDE,
Participação Receitas dos Estados. No caso das despesas ou dos dados recolhidos através
das informações viabilizadas pelos respectivos municípios elencamos alguns dos elementos
que observamos como de relevância diante do quadro das informações dispostas no
Relatório do Ministério da Fazenda, sendo eles: Despesas Orçamentárias, Despesas
Correntes e, Superávit ou Déficit, aos quais pensamos em indicar um quadro comparativo
com os recursos-Receita repassados pelo Governo Federal a cada. Enquanto aos dados
obtidos sobre a Receita dos municípios do trecho do estudo, demonstra informações acerca
da população no intuito de evidenciar o cálculo da despesa e da receita municipal de acordo
com a realidade demográfica da região.
Também verificamos que por Despesa entende-se o investimento de capital em
elemento que direta ou indiretamente irá produzir uma utilidade à empresa ou à entidade (no

11

As informações obtidas e apresentadas aqui consideram valores em moeda corrente, ou seja, valor
quantitativo em dinheiro do repasse das verbas e de seus respectivos gastos.
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caso os Municípios) e que expressa um valor de consumo no ato da sua verificação, ou
seja, um elemento que não voltará a prestar outro ato semelhante; e por Despesa
Orçamentária aquela cuja realização depende de autorização legislativa e que não pode se
efetivar sem crédito orçamentário correspondente. Em outras palavras, é a que integra o
orçamento, isto é, a despesa discriminada e fixada no orçamento público. Neste sentido,
verificamos os recursos federais repassados e a subseqüente aplicação destes em diversos
setores infra-estruturais que asseguram a administração dos recursos públicos, assim
vejamos.
Referente aos dados que indicam as Receitas e Despesas situamos informações que
possibilitam contribuir com os indicadores comparativos que demonstram a aplicabilidade
dos recursos públicos. Vale ressaltar que segundo a Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, pode-se entender como Receitas Correntes as Receitas que apenas
aumentam o patrimônio não duradouro do Estado, isto é, que se esgotam dentro do período
anual. São os casos, por exemplo, das receitas dos impostos que, por se extinguirem no
decurso da execução orçamentária, devem ser elaboradas todos os anos. Compreendem as
receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as
provenientes de transferências correntes; assim como Despesas Correntes as realizadas
com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.

Finanças Públicas dos Municípios interceptados pela rodovia BR-319 no trecho entre os km
250,0 e 655,7

Os municípios de Manicoré, Borba e Humaitá, respectivamente, indicam os maiores
contingentes humanos, o que indiretamente irá acarretar maior repasse de recursos
financeiros (Figura 199). Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, por Receita entendem-se os recursos auferidos na gestão, a serem computados
na apuração do resultado do exercício, desdobrados nas categorias econômicas de
correntes e de capital, e Receita Orçamentária como valores constantes do orçamento,
caracterizada conforme o art. 11 da Lei nº 4.320/64.
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População dos Municípios envolvidos diretamente no
trecho de estudo

Tapauá

17160,00

Manicoré

38168,00

Humaitá
Borba
Beruri

População

28498,00
36793,00
13620,00

Figura 199 - População por Município
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Receita e Despesa orçamentária dos Municípios diretamente
envolvidos no estudo
Rec Orçamentária

Despesas Orçamentárias
20.406.209,49
20.242.179,46

Tapauá
Manicoré

32.533.494,06
32.764.101,03

Humaitá

33.702.791,55
35.396.340,99
29.831.058,67
28.278.740,15

Borba
Beruri

10.992.692,02
12.465.693,93

Figura 200 - Receita e despesa orçamentária por município em valor de moeda corrente.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Na Figura 201 podemos observar os maiores índices de Receita orçamentária para
os municípios de Humaitá e Manicoré. Quando verificamos os indicadores aqui elencados
sobre as despesas orçamentárias, os maiores índices correspondentes dos municípios
evidenciados apontam novamente para Humaitá e Manicoré, que resultam de um processo
onde superam suas receitas correspondentes.
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Receita e Despesa Correntes dos Municípios Diretamente
envolvidos no trecho do estudo
Rec Correntes

Desp Correntes
17.213.005,96
20.258.220,46

Tapauá

24.497.980,41
29.000.443,35

Manicoré

26.549.892,80
30.147.782,17

Humaitá

20.738.018,52
23.692.783,59

Borba
8.549.861,76
12.438.823,78

Beruri

Figura 201 - Receita e Despesa Corrente dos municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Podemos observar respectivamente que a Receita Corrente dos municípios superou
as despesas correntes em 2006.
Na Figura 202, podemos evidenciar as informações acerca da Receita tributária e da
Participação de Receita da União por município, que indicam maior ou menor viabilidade
nas instituições de medidas de funcionalidade públicas e de repasse dos recursos federais.
Na Figura 203 podemos observar a participação dos municípios na Receita da União.

Receita e Tributária dos Municípios Diretamente
envolvidos no trecho do estudo

1.522.977,34

1.637.124,71
917.023,10

Rec Tributária

594.639,94
116.252,29
Beruri

Borba

Humaitá

Manicoré

Tapauá

Figura 202 - Receita Tributária dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.
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Participação Rec União dos Municípios
diretamente envolvidos no trecho de estudo

Tapauá

6.381.579,72

Manicoré

8.501.406,06

Humaitá

8.331.683,97

Borba

7.536.005,66

Beruri

3.767.395,94

Participação Rec União

Figura 203 - Participação Receita União dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Sobre estas informações compreende-se que, a partir da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda, Receita tributária é toda fonte de renda que deriva da
arrecadação estatal de Tributos, dos quais são espécies os Impostos, as Taxas, as
Contribuições de Melhoria, os Empréstimos Compulsórios e as Contribuições Especiais. As
receitas tributárias tem como finalidade o custeio das despesas estatais e suas
necessidades de investimento. O que nos demonstra a representatividade dos Municípios
de Humaitá e Borba e Manicoré enquanto a Participação de Receita da União e referente à
Receita Tributária, sobressaindo-se aos demais municípios.
No

que

tange

as

informações

evidenciadas,

é

possível

demonstrar

a

representatividade da Receita do Sistema Único de Saúde da União (SUS União) e do
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), dos municípios, aos quais observamos a
aplicabilidade dos recursos referentes à ação administrativas por Município e a sua
representatividade (Figura 204 e 205).
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SUS/União dos Municípios diretamente
envolvidos no trecho de estudo

2.141.343,34

Tapauá

2.649.305,30

Manicoré
Humaitá

4.975.125,34

Borba
Beruri

SUS União

3.188.059,62
415.077,15

Figura 204 - SUS União.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

FNAS dos Municípios diretamente envolvidos no
trecho de estudo
Tapauá

249.698,97

Manicoré
Humaitá

253.355,32

291.774,43

Borba
Beruri

FNAS

190.285,00

163.481,32

Figura 205- FNAS
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Observamos que a participação dos recursos referentes a SUS União são
expressivos em três dos municípios diretamente afetados (Manicoré, Humaitá e Borba), o
que pode ser entendido a partir da demanda intra-setorial da gestão dos dados referentes à
área da saúde, bem como interligados a realidade populacional dos municípios. O que
também pode ser um indicador quando se observa os dados sobre o Fundo Nacional de
assistência Social que possui por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar o
benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos de assistência
social, são explicitados nos municípios diretamente afetados pelos dados acima.
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O que nos demonstra maiores disposições de assistência aos municípios de Tapauá,
Manicoré e Borba, derivando daí alguns resultados que podem ser encontrados sobre as
despesas efetuadas e referentes a estas informações no relatório geral dos dados de
finanças públicas pertencentes ao Governo Federal. Ainda podemos neste sentido verificar
a Receita do Fundo Nacional de Educação (FNDE) dos municípios e verificarmos a
importância do investimento individual destes bem como os de maiores expressões, assim
vejamos.

FNDE dos Municípios diretamente envolvidos no
trecho de estudo
Tapauá

656.520,13

Manicoré

1.445.940,88

Humaitá

1.460.116,91

Borba
Beruri

FNDE

652.392,71
433.720,85

Figura 206- FNDE
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Vejamos aqui expressões que demonstram os recursos dos municípios, e a
acentuada Receita destes sobressaindo-se Manicoré e Humaitá com indicadores de maiores
relevâncias. Tais informações, quando analisadas sob um contexto macro podem indicar, a
partir dos dados realidades diversas dadas pelo processo administrativo em relação direta
com os fatores evidenciados de Receita e despesa. Contudo, ainda verificamos em uma
situação geral como se pode expressar em termos mais gerais os dados sobre finanças
públicas destes municípios, a partir da exposição das informações sobre seu Déficit ou
Superávit, compreendido respectivamente como Excesso de despesa sobre a receita, quer
na previsão, quer na realização. E como Diferença positiva entre o ativo financeiro e o
passivo financeiro12, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais e as operações
de créditos a eles vinculados, segundo as informações da Secretaria do Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda, podemos desta maneira verificar na Figura 207.
12

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de
autorização orçamentária, bem como o numerário disponível em bancos. O Passivo Financeiro
compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária.
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SUPERÁVIT e DÉFICIT dos Municípios diretamente
envolvidos no trecho de estudo
-164.030,03

Tapauá
Manicoré
Humaitá

- 1.552.318,52

230.606,97
1.693.549,44

Borba
Beruri

1.473.001,91
SUPERÁVIT ou
DÉFICIT

Figura 207 - Superávit ou déficit.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Assim podemos verificar que dentre os municípios a relação de finanças vinculadas
às Despesas e Receitas tomam direções distintas que consideram como reflexo não só os
resultados acima que expõe diametralmente a situação de Humaitá e Borba dos demais
municípios enquanto o balanço final dos gastos orçamentários referentes aos dados de
2006, mas também explicam por si a realidade resultante dos dados acima que consideram
população, repasse financeiro e gasto com despesas. No caso de Humaitá proporcional a
sua dimensão e representatividade no setor econômico e na distribuição bem como gestão
das atividades administrativas.
A partir da análise dos dados foi possível verificar que os recursos públicos
destinados aos Municípios aqui discutidos distinguem-se a partir de suas singularidades a
partir da análise dos setores produtivos de cada região e das demandas intra-setoriais que
possibilitam o governo federal fazer um estudo orçamentário prévio que possibilita o repasse
diferenciado.
Os setores econômicos produtivos também influenciam de fato nestas ações, pois
viabilizam a necessidade interna de manutenção da produção diretamente ligada as
atividades econômicas que caracterizam cada município, como por exemplo, as atividades
agropecuárias.
A partir da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, podemos inferir sobre as condições orçamentárias que nos
levaram aos dados acima, e refletem sobre o repasse diferenciado que resulta das
atividades econômicas que caracterizam os municípios de Manicoré, Humaitá, Tapauá,
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Borba e Beruri diante de suas condições infra-estruturais no que diz respeito aos setores de
investimento dos recursos públicos.
Fatores evidenciados que nos explicitam, por exemplo, certa equidade entre as
receitas e despesas orçamentárias para cada um destes e o repasse do governo, fazem-nos
verificar o acompanhamento anual e a competência administrativa dos municípios sob a
preocupação de manter maior clareza enquanto a repasses e criando condições de se
estabelecerem, mediante ações de responsabilidade na gestão fiscal em que se previnam
riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
Estes elementos possibilitam-nos afirmar que a Lei de responsabilidade Fiscal como
suporte de compromisso dos municípios para com o governo Federal, cria condições para a
implantação de uma nova cultura gerencial na gestão dos recursos públicos e incentiva o
exercício pleno da cidadania, especialmente no que se refere à participação do contribuinte
no processo de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e de avaliação dos
seus resultados.

Finanças Públicas dos outros municípios da área de influência rodovia BR-319 (não
interceptados no trecho entre os km 250,0 e 655,7).

Dando complementaridade às informações verificamos agora os dados dos
municípios referentes à área indiretamente relacionada com o trecho de estudo entre os km
250,0 e 655,7 (Autazes, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Lábrea Manaquiri,
Manaus Novo Aripuanã e Porto Velho-RO).
Nestes municípios sobressai expressivamente o contingente populacional de Manaus e
Porto velho diante dos demais municípios, tanto por se tratarem de capitais, e também
porque irão contrastar seus dados com a economia e a relação de finanças dos demais.
(Figura 208)
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População dos Municípios envolvidos
Indiretamente no trecho de estudo
Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

380.974,00
21.051,00

Manaus

1.688.524,00

Manaquiri

14.140,00

Lábrea

26.020,00

Iranduba

42.812,00

Careiro da Várzea

16.626,00

Careiro

24.499,00

Canutama

População

9.723,00

Figura 208- População por município.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Receitas e Despesas Orçamentárias dos Municípios
indiretamente envolvidos no estudo
Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

301.305.794,98
301.335.806,64
15.702.444,46
15.792.642,66
1.406.796.211,86
1.350.520.413,70

Manaus
Manaquiri

15.745.862,69
15.692.008,49

Lábrea

30.515.160,46
31.470.923,42

Iranduba

50.015.801,67
47.594.004,39

Careiro da Várzea

16.709.424,12
17.447.812,45

Careiro

31.764.350,11
29.965.611,22

Despesas Orçamentárias

11.398.967,23
11.333.743,46

Rec Orçamentária

Canutama

Figura 209 - Receita e Despesa Orçamentária dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.
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Há de se observar que os demais municípios que se opõem a relação das
informações obtidas de Manaus e Porto Velho demonstram sua equidade com relação ao
processo de receita e despesa. Ainda podemos destacar aqui a Despesa Corrente dos
Municípios e verificaremos a efetividade das ações pautadas no desenvolvimento destas
atividades em cada um dos demais municípios.

Receita e Despesa Correntes dos Municípios indiretamente
envolvidos no trecho do estudo

Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

258.432.221,33
315.330.410,95
11.872.254,22
14.233.531,64
1.272.486.521,65
1.427.467.996,15

Manaus
Manaquiri

12.050.587,48
15.102.786,00

Lábrea

21.880.759,68
26.192.574,68

Iranduba

23.475.352,49
26.877.422,33

Careiro da Várzea

12.485.507,38
16.526.288,26

Careiro

19.553.059,98
22.328.006,41

Canutama

10.278.951,62
11.364.646,78

Desp Correntes
Rec Correntes

Figura 210- Receita e Despesa Corrente dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Assim, verificamos que correspondem a uma realidade que traz dimensões
diferentes que expressam um pouco da realidade dos dados posteriormente apresentados
aqui que condizem com informações relevantes demarcando, no campo da Receita e do
repasse financeiro, as condições objetivas da infra-estrutura organizacional e administrativa
de cada município, o que revela a gestão e as prestações das despesas sob o que foi
viabilizado, por exemplo, no caso da Receita Tributária dos Municípios indiretamente
afetados, ao qual vejamos.
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Participação Rec Tributária dos Municípios
Indiretamente envolvidos no trecho de estudo
Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

47.239.586,27
439.072,19

Manaus
Manaquiri

341.096.921,03
346.585,27

Lábrea

1.010.586,61

Iranduba

2.365.522,83

Careiro da Várzea

527.140,81

Careiro

969.466,12

Canutama

109.226,73

Rec Tributária

Figura 211- Receita Tributária dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Observamos que para além das informações referentes à Manaus e Porto Velho, aos
quais indicam os valores demonstrados acima, podemos compreender que, quando se trata
da Receita Tributária destes, corroboram fatores econômicos que são visivelmente explícitos
e argumentativos como os setores industriais e comerciais que tendem a direcionar os
dados acima, elementos não tão expressivos nos demais municípios que se caracterizam
por outras razões. É também como verificamos em relação à Participação de Receita da
União, vejamos.

Participação Rec União dos Municípios Indiretamente
envolvidos no trecho de estudo
Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

91.685.724,12
5.843.517,46

Manaus

114.385.230,15

Manaquiri

5.728.336,70

Lábrea

7.375.218,54

Iranduba

8.177.138,87

Careiro da Várzea

5.532.933,10

Careiro

6.562.915,26

Canutama

4.599.531,24

Participação Rec União

Figura 212 - Participação Rec. União dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.
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Como verificamos antes essas informações correspondem e indicam maior ou menor
viabilidade nas instituições nas medidas da funcionalidade públicas e repasse dos recursos
federais,

demonstrando

respectivamente

as

informações

que

alcançam

margens

diferenciadas, os municípios de Lábrea e Iranduba sobressaem-se como subexpoentes da
condição que vincula o setor de administração das finanças públicas.
Os quadros indicativos de Receita por Município, como observamos antes, ainda
atendem a questão da saúde e social que, além de terem como referência as capitais,
apontam informações relevantes sobre o que é repassado pela União aos demais
municípios, servindo de compreensão para adequá-los à despesa destes no que tange aos
dados abaixo referentes à representatividade da Receita do Sistema Único de Saúde da
União (SUS União) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

SUS União dos Municípios indiretamente
envolvidos no trecho de estudo
Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

19.547.795,84
929.461,71

Manaus
Manaquiri

46.060.857,41
1.098.950,34

Lábrea

2.902.841,50

Iranduba

2.983.275,73

Careiro da Várzea

1.282.743,38

Careiro

1.795.213,24

Canutama

SUS União

644.736,44

Figura 213 - SUS União dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

A receita SUS da União pode ser compreendida diante da relevância dos dados
populacionais e suas demandas internas e a partir de outros setores que dizem respeito às
despesas individuais dos municípios que não são apresentados aqui. Observam-se os
municípios de Lábrea e Iranduba com Receitas expressivas quando comparadas aos outros
municípios que também contratam com Manaus e Porto Velho. Vejamos que esses dados
apontam para distinções assim como as informações abaixo sobre o FNAS de acordo com a
Secretaria do Tesouro Nacional.
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FNAS dos Municípios indiretamente envolvidos no
trecho de estudo
2.030.199,72

Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

163.695,26
5.099.009,93

Manaus
Manaquiri

148.966,98

Lábrea

143.428,80

Iranduba

241.677,60

Careiro da Várzea

127.812,19

Careiro

206.928,00

Canutama

FNAS

52.822,00

Figura 214 – FNAS dos Municípios.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Verificamos que não há, segundo as informações do relatório de 2006, a receita do
Município de Porto Velho, o que só indica a expressiva receita de Manaus e dos demais
municípios. Como no caso da receita do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) que aponta índices que podem ser adequados à realidade das despesas dos
municípios (Figura 215).

FNDE dos Municípios indiretamente envolvidos no trecho
de estudo
Porto Velho (RO)
Novo Aripuanã

3.706.493,84
287.644,00

Manaus
Manaquiri

22.150.729,41
584.594,85

Lábrea

1.056.928,47

Iranduba

1.148.981,19

Careiro da Várzea
Careiro
Canutama

FNDE

850.350,07
1.191.010,79
333.745,93

Figura 215 – FNDE dos Municípios
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

É observável que os índices apontam para contrastes que dependem de elementos
externos ás análises aqui expostas, e que se direcionam para outras observações, que
podem ser explicitados aqui a partir das informações referentes ao Déficit e Superávit
compreendidos respectivamente, como observamos, excesso de despesa sobre a receita,
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quer na previsão, quer na realização. E como Diferença positiva entre o ativo financeiro e o
passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais e as operações
de créditos a eles vinculados.

SUPERÁVIT e DÉFICIT dos Municípios indiretamente envolvidos
no trecho de estudo
Porto Velho (RO)

30.011,66

Novo Aripuanã

90.198,20

Manaus

- 56.275.798,16
- 53.854,20

Manaquiri
Lábrea

- 2.421.797,28

- 65.223,77

SUPERÁVIT ou DÉFICIT

Iranduba

Careiro da Várzea
- 1.798.738,89

955.762,96

738.388,33

Careiro
Canutama

Figura 216- Superávit ou déficit.
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 2006.

Aqui se verifica que o Déficit correspondente a maioria dos municípios deve-se pela
constituição de diversos elementos que possuem relação direta com os setores
administrativos e da realidade local dos municípios, considerando o repasse dos recursos
financeiros, a maneira como é gerenciado e as dificuldades e demandas existentes que
impossibilitam o desenvolvimento de melhores resultados finais.
As informações das capitais Manaus e Porto Velho sobressaem-se como aspectos
visíveis nos dados expostos. Neste sentido, é compreensível que este fator esteja
condicionado a uma série de determinantes tais como a relevância demográfica, as
atividades produtivas dos setores comerciais e industriais, geralmente estabelecidas em
âmbito urbano, o que não só viabiliza e direciona os recursos orçamentários para as
capitais, mas também se tornam referencias estaduais no que concerne a gestão
administrativa.
Diferentemente acontece nos municípios de menor escala, onde se verificam
equidade dos gastos e do orçamento público, geralmente equilibrando receita e despesa
estabelecendo melhor relação com as contas públicas refletindo-se como preocupação de
ser a Despesa sempre menor do que a Receita Orçamentária, fator que pode está
relacionado com a lei de responsabilidade fiscal como um mecanismo estratégico
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governamental que obriga a gestão administrativa do município a prestar contas ao final de
seu mandato.
O repasse diferenciado das Receitas e Despesas correntes e da Receita Tributária
podem está diretamente relacionados com as atividades produtivas exercidas nos
municípios.
A realidade das condições socioeconômicas junto com uma diversidade de
elementos possibilita um diagnóstico servindo como estudo ao repasse financeiro do
governo federal para os locais, o que gera diretamente elementos de diferenciação nas
ações públicas destinadas aos programas de educação, saúde, assistência social, ou seja,
interconectando um apanhado de variáveis geradas a partir de estudos indicativos que
direcionam as atividades e o orçamento dos municípios.
É verificável que o repasse financeiro diferenciado para o SUS, FNDE, FNAS,
representa o reflexo das demandas sociais que são estabelecidas através de indicadores
que possibilitam medidas de intervenção pública nos diversos setores municipais por meio
de programas que mitigam e possibilitam o vinculo de articulação entre Estado e Sociedade
no tocante as atividades de direito efetuadas pelos municípios.
- Vetores de Crescimento Regional e Expectativas das Comunidades Locais

Como vetores de crescimento regional entendem-se as atividades que apresentam
destacado desempenho econômico e que funcionem como cerne da economia de uma
região. A reconstrução da rodovia BR-319 possui inerente capacidade de potencializar os
vetores de crescimento regional e impulsionar atividades da qual a região que não se
desenvolvem por fatores como a falta de acesso a mercado consumidor ou por elevados
custos de transporte.
A área de influência indireta deste estudo é o foco da análise, visto que possui as
características de pólo de desenvolvimento da Amazônia Ocidental e deste modo influência
o mercado regional. No entanto, é feita uma relação com as expectativas das comunidades
que compõem a área de influência direta do empreendimento analisando de que forma se
compatibilizam as forças econômicas regionais e locais.
Neste contexto, destacam-se as atividades da agropecuária e indústria, sendo que
as características que se distribuem nos estados estudados, Amazonas e Rondônia, se
apresentam bastante diferenciadas entre si.
No estado do Amazonas destaca-se a atividade de indústria, sendo esta liderada
pela indústria de transformação. No estado de Rondônia prevalece a atividade agropecuária,
distribuindo seus efeitos nos demais setores econômicos.
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Agropecuária
Estudos como ADA (2003) identificaram a atividade agropecuária como um dos
novos vetores de crescimento regional da Amazônia, destacando a mudança na lógica da
expansão desta atividade considerada como especulativa na época da abertura da fronteira,
mas que atualmente avança em decorrência da produtividade e rentabilidade. Esta análise
foi aprofundada nos estudos do Banco Mundial (2003) que além de confirmar esta visão
analisou as implicações para o desmatamento.
O estado de Rondônia está incluído na faixa denominada arco do povoamento
adensado, que se configura em um cinturão de 300/500 km de largura, o que corresponde a
500 mil km2 e que compreende parte da região leste do Pará, do Maranhão, do Tocantins e
Mato Grosso (ADA, 2003).
De modo similar às regiões que compõem esta faixa, o estado de Rondônia possui
como um de seus principais vetores de crescimento regional a agropecuária. Esta atividade
foi capaz de desenvolver a economia local e é compatível com as vocações regionais.
Acrescenta-se que as políticas públicas de assentamento rural ocasionaram a transferência
de população com o devido conhecimento para o desenvolvimento dessa atividade, gerando
o capital humano necessário para o desenvolvimento da mesma.
O principal aspecto deste vetor é a mudança na lógica de sua expansão (Teixeira
Neto et alii, 2001; Margulis, 2002; ADA, 2003; Banco Mundial, 2003). Inicialmente, deu-se
por meio de incentivos públicos com os assentamentos rurais, incentivos financeiros e
abertura de estradas. Recentemente, verifica-se que a expansão ocorre principalmente em
função de avanços técnico-científicos que permitiram maior lucratividade da atividade.
Acrescenta-se a isso, o reconhecimento de que a região Amazônica não é composta
somente por áreas florestais, mas também possui áreas de cerrados, entre outros tipos de
vegetação. O cerrado é uma região propícia ao desenvolvimento de atividades agrícolas,
destacando-se nesses trechos o desenvolvimento das atividades agropecuárias na
Amazônia.
De acordo com Costa, Caixeta Filho e Arima (2000), o desmatamento direto causado
pela introdução da soja em novas áreas não deve ser maior que 4% de toda a área plantada
na Amazônia Legal, principalmente em razão dos altos custos de desmatamento. Nesse
sentido, a soja tende a ocupar, inicialmente, as áreas previamente desmatadas para
pecuária e agricultura de corte e de queima e, em seguida, as áreas de cerrado.
Os principais destaques agropecuários estão nas atividades de criação de rebanho
bovino e produção de soja, arroz e algodão. Dois padrões são identificados na atividade de
pecuária: maior densidade de cabeças nas áreas consolidadas – onde houve declínio da
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agricultura tradicional temporária formadora de pastos – e a pecuária extensiva. Na área
consolidada, duas inovações se tornaram viáveis na década de 1990: a pequena pecuária
leiteira – com taxas de retorno de 12% – e a pecuária de corte em pastagens reformadas
(ADA, 2003).
Por sua vez, atividades mais intensivas no uso da terra, tais como os
reflorestamentos para produção de madeiras nobres, de celulose, de laminados e de carvão
vegetal moldam uma nova atividade madeireira e devem constituir novas vantagens
comparativas no futuro ao ocupar as áreas desmatadas e promover a regeneração daquelas
que não deveriam ter sido desmatadas (Homma, 2001).
As informações apresentadas são datadas até 2000, portanto cabe fazer uma análise
se tais dinâmicas são perpetuadas em períodos mais recentes. Segundo informações de
SEPLAN-RO no ranking da Região Norte, à exceção da lavoura de feijão, a produção
agrícola apresentou crescimento em 2005 nos demais cultivos. Esta ficou na 1ª posição na
produção de café (81% da produção regional); a 2ª na de milho e feijão e a 3ª na produção
de arroz assim como também a 2ª posição na produção de cacau e soja e a 3ª e 4ª na de
banana e mandioca, respectivamente. Em relação à produtividade, como pode ser
observado na Tabela 151, destaca-se a soja (3.099 kg/ha) como o maior rendimento do
país.
Tabela 151 – Variação do Rendimento Médio (kg/ha) segundo Principais Produtos das Lavouras Permanentes e
Temporárias, Estado de Rondônia, Região Norte e Brasil, 2004-2005.
Rondônia
Região Norte
Brasil
Produto
Variação
Variação
Variação
2004
2005
2004
2005
2004
2005
em %
em %
em %
8.191

8.489

3,6

11.090

11.102

0,1

13.407

13.647

1,8

Cacau
(em
amêndoas)

640

604

-5,6

638

683

7,1

306

333

8,8

Café
(beneficiado)
Coco-de-baía

594

638

7,4

650

690

6,2

1.041

920

-11,6

10.673

10.675

0,0

10.165

9.721

-4,4

7.285

7.157

-1,8

2.242

2.248

0,3

2.364

2.263

-4,3

3.556

3.369

-5,3

71.448

70.325

-1,6

62.314

61.425

-1,4

73.726

72.854

-1,2

680

524

-22,9

745

672

-9,8

745

806

8,2

16.792

17.269

2,8

14.389

14.554

1,2

13.634

13.605

-0,2

Milho
(em 1.991
2.008
0,9
1.926
1.961
grão)
2.888
3.099
7,3
2.633
2.692
Soja (em grão)
Fonte: IBGE/SEPLAN, Contas Regionais do Brasil, 2002-2005.

1,8

3.367

3.040

-3,0

2,2

2.300

2.230

-3,0

Banana

Arroz
casca)

(em

Cana-deaçúcar
Feijão
(em
grão)
Mandioca
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Isto significa que o processo de especialização e avanços técnico-científicos tem
proporcionado ao estado de Rondônia papel de destaque na agropecuária, não somente no
âmbito regional, mas no nacional. A Tabela 152 evidencia a situação de expansão das
atividades agropecuárias por meio do número de estabelecimentos e área total utilizada
para tal.

Tabela 152 – Quantidade e Área total de estabelecimentos agropecuários no estado de Rondônia, 1970-2006.
Censos

Estabelecimentos

1970
1975
1980
1985
1995
2006
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006.

Área Total (ha)

7082
25483
48371
80615
76956
87397

1631640
3082052
5223630
6032645
8890440
8778408

É interessante notar que a área de estabelecimentos agropecuários sofreu
acréscimos até 1995, quando esta dinâmica alterou-se visto que o número de
estabelecimentos continuou em franca expansão, mas acompanhado de leve redução da
área total utilizada pela atividade agropecuária, em 2006. Portanto, a expansão da atividade
estaria mais associada à evolução técnico-científica do que com o aumento da área total na
dinâmica recente do vetor de crescimento regional agropecuário corroborando os estudos
que já identificavam a mudança na lógica de expansão da atividade.
Indústria
No que se refere ao vetor de crescimento regional industrial pode-se dizer que são
identificados dois padrões: atividade industrial concentrada na capital do estado, liderado
pelo Amazonas, e estados com importância relativa das atividades localizadas no interior,
como é o caso de Rondônia, o que pode ser observado na Tabela 153.
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Tabela 153 – Indústria extrativa mineral e de transformação: distribuição do valor de transformação industrial,
segundo estado do Amazonas, Rondônia e grandes regiões, 1996-2000.
Valor de transformação industrial (%)
Unidades de Federação
Microrregiões Geográficas
1996
2000
Brasil

Região Norte

Amazonas

Rondônia

Capital

45,6

41,2

Interior

54,4

58,8

Capital

82,9

76,5

Interior

17,1

23,5

Capital: Manaus

98,2

95,8

Interior

1,8

4,2

Capital: Porto Velho

14,4

15,7

Interior

85,6

84,3

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual – Empresa 1996 e 2000 (exclui empresas com menos de cinco pessoas
ocupadas).

As informações apresentadas indicam um movimento de interiorização da atividade
industrial. De acordo com a Tabela 154, o estado de Rondônia apresentou em 2000 mais de
84% de seu valor de transformação industrial derivada do interior. O estado do Amazonas
apresenta papel de destaque em relação à concentração das atividades na capital muito
acima dos padrões nacionais. Isto ocorre em função da especialização das atividades em
cada área, que podem ser:


Intensivas em recursos naturais – RN;



Intensivas em trabalho – IT;



Intensivas em escala – PE;



Produtos diferenciados – PD;



Produção baseada em ciência – SC.

Em Rondônia empresas do sul do Brasil implantaram filiais, organizando a produção e
distribuição de produtos como, por exemplo, o leite, tendo sua indústria especializada em
recursos naturais conforme a Tabela 152. A indústria de transformação, sobretudo de
alimentos e bebidas, já responde por 23,7% do PIB do setor industrial rondoniense. O
segmento cresceu, em média, 10,32% nos quatro anos até 2004 (IBGE, 2007). As
madeireiras ainda respondem por 25,2% da riqueza industrial. E a produção moveleira, por
outros 7,7%. A expansão da atividade agrícola forneceu subsídios para o desenvolvimento
da indústria em ritmo superior ao da média nacional.
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Tabela 154 – Estrutura de emprego, em cada área industrial, por fator de especialização competitiva (%) em
2000.
Área
Nome da área
RN
IT
PE*
PD
SC
Total
AM 1

Manaus

13,22

14,23

27,72

6,71

38,12

100

AM 2

Pres. Figueiredo

100

0

0

0

0

100

RO 1

Porto Velho

78,60

7,49

10,77

2,93

0,22

100

RO 2

Ji-Paraná

80,66

10,46

8,38

0,38

0,12

100

Total da Região Norte

63,80

10,00

14,90

2,60

8,70

100

Brasil

32,57

32,22

24,25

7,57

3,40

100

Fonte: ADA, 2003 apud La Croix (2001).
*Nas atividades com produção em escala incluem-se a siderurgia, a metalurgia de materiais não-ferrosos e a
indústria química. Nas atividades baseadas em ciência incluem-se a de eletroeletrônicos.

O estado do Amazonas representado pelo município de Manaus tem suas atividades
especializadas principalmente em ciência (38,12%), intensivas em escala (27,72%) e
trabalho (14,23%). Tais indicadores vêm a corroborar a afirmação de que as atividades da
Zona Franca de Manaus por meio do Pólo Industrial de Manaus funcionam como cerne da
economia regional.

Rivas et al (2008) demonstraram os benefícios do Pólo Industrial de Manaus que
superam a maior dinâmica empresarial e de mercado, mas se estende a toda Amazônia
Ocidental por conta dos efeitos de encadeamento de emprego-renda-demanda com base na
aplicação dos recursos próprios da Taxa de Serviços Administrativos (TSA), arrecadada
sobre o valor das importações realizadas pelas indústrias do PIM, em projetos produtivos e
em investimentos de infra-estrutura econômica e científico-tecnológica, com abrangência
para toda a sua jurisdição territorial (Amazônia Ocidental e Área de Livre Comércio de
Macapá e Santana - ALCMS).
O desenvolvimento das potencialidades de uma região depende de seu nível de
interação com outras, isto garante um fluxo que proporciona o crescimento econômico local.
Uma obra de infra-estrutura como a rodovia BR-319 dispõe de características que
incentivam o desenvolvimento das atividades que são reconhecidamente vetores de
crescimento regional podendo contribuir para o desenvolvimento de outras atividades que
não sejam primordialmente baseadas em produção de escala. Atividades voltadas a
mercados especializados ou com potencial de exportação como extrativas são alternativas
viáveis que compatibilizam o crescimento econômico com a conservação ambiental. Estas
com uma maior infra-estrutura de distribuição e que podem vir a se tornar vetores de
crescimento regional.
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Expectativas das comunidades

O levantamento socioeconômico por meio da aplicação de questionário domiciliar
identificou as expectativas das comunidades na área de influência direta no que se refere à
reconstrução da rodovia BR-319. Em sua totalidade os entrevistados foram favoráveis ao
empreendimento, mas ao analisar o posicionamento dos entrevistados sobre os benefícios
da reconstrução podemos identificar de que forma podem desenvolver suas atividades
econômicas conforme informações na Figura 217.

3,17
14,29

Facilitação no escoamento da
produção e comércio
Melhoria no acesso aos serviços
essenciais

6,35

Diminuição do isolamento
57,14

Acesso facilitado às cidades
próximas.

19,05

Segurança
Figura 217 – Qual o maior benefício do asfaltamento da rodovia BR-319 para sua vida?
Fonte: Levantamento Socioeconômico, 2007.

Mais de 50% dos entrevistados apresentaram intenções de desenvolver atividades
voltadas ao setor primário em função da facilitação da comercialização, sendo este
considerado o benefício mais importante da reconstrução da estrada. Dados significativos
foram apresentados relacionados à melhoria no acesso aos serviços essenciais, que
atualmente são precários, conquistando a segunda posição com aproximadamente 20%.
Destaca-se a facilidade de acesso às cidades próximas com pouco mais de 14% visto que
muitos dependem desta interação seja com objetivos de comercialização ou comunicação.
Apesar de não ter sido o fator mais importante as questões voltadas à diminuição do
isolamento ainda possui relevância no imaginário da população.
No

próximo

item

apresentaremos

detalhadamente

as

principais

atividades

econômicas das comunidades da área de influência direta envolvendo a caracterização das
atividades de agricultura, efetivo rebanho, pesca, caça, extrativismo madeireiro e nãomadeireiro. De modo geral, as atividades econômicas são voltadas principalmente para o
consumo local e comercialização de excedentes com localidades próximas.
Muitos do que ali residem tem a perspectiva de expandir suas atividades agrícolas
sem apresentarem intenções de promover atividades em grande escala, mesmo porque não
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dispõem de recursos para vultosos investimentos. Em sua maioria são pessoas que se
deslocaram para este local com a construção da estrada e sustentam a perspectiva de vê-la
em funcionamento.
Quando se faz a relação entre os principais vetores de crescimento regional e as
expectativas das comunidades, percebe-se que apesar da população residente na área de
influência direta identificar-se com a produção agropecuária, suas características são
similares à maioria dos municípios do estado do Amazonas voltadas às economias locais e
regionais com métodos de produção tradicional que não apresentam perspectivas de
grandes impactos, principalmente quando se leva em consideração o reduzido número de
habitantes.
-Principais Atividades Econômicas das Comunidades Locais e Empreendimentos

Agricultura

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A maioria das famílias encontradas na comunidade São Sebastião do Igapó-Açu
desempenha a agricultura familiar, utilizando o sistema de corte e queima. Grande parte da
produção é destinada para o consumo. Essa agricultura tem se mostrado apropriado para o
manejo de solos pobres dos trópicos, em condições de baixa densidade demográfica e de
pressão sobre a terra, permitindo períodos de recuperação florestal suficientes, da
abundância de terras disponíveis e uso de plantas adaptadas às condições ambientais
(Moran, 1990 e Kitamura, 1994).
De acordo com Moran (1990), este tipo de agricultura ofereceu ao homem um tipo de
controle ao ataque das pragas para obter uma safra razoável, além da economia na
preparação do terreno, na conservação dos nutrientes e na recuperação do solo pelo
abandono gradativo da roça ao processo de sucessão secundária.
Os agricultores familiares têm sua unidade de produção assentada na mão-de-obra
familiar. A principal espécie cultivada é a mandioca para produção de farinha e outras
culturas recorrentes são o milho, o feijão e hortaliças.

387

b) Comunidade Jacaretinga

Todas as famílias que se encontram na comunidade Jacaretinga desenvolvem a
agricultura assentada na mão-de-obra familiar, com a produção destinada principalmente
para o consumo.
Os principais cultivos que se destacam na comunidade Jacaretinga são a mandioca
(19%), arroz (14%), abacaxi, cará, cupuaçu e milho (9,57%) e abacate, banana, buriti, feijão,
macaxeira e murici (5%) (Figura 218). Os produtos são provenientes do quintal e da roça no
período de produção que vai de novembro a abril para as culturas de ciclo curto e de
setembro a fevereiro para as culturas permanentes.

Murici
Macaxeira
Feijão
Buriti
Banana
Abacate
Milho
Cupuaçu
Cará
Abacaxi
Arroz
Mandioca

4,8%

9,5%
14,3%
19,0%
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Figura 218– Principais produtos agrícolas produzidos na Comunidade Jacaretinga.

c) Comunidade Realidade

A comunidade Realidade possui como atividade econômica principal a agricultura,
sendo que os principais produtos são: milho, mandioca, banana e cupuaçu. A
comercialização desses produtos tem como destino a cidade de Humaitá e o escoamento é
realizado por meio da rodovia, mas sem um meio de transporte regular.
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puruí

pupunha

murici

milho
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mandioca

macaxeira
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limão

hortaliças

feijão

farinha

cupuaçu

cana

café

banana

arroz

açaí

abacaxi

0

Produtos

Figura 219 – Percentual de atividades agrícolas desenvolvidos pelos moradores da Comunidade Realidade.

d) Comunidade Fortaleza

A organização produtiva da comunidade Fortaleza está calcada nos princípios da
agricultura familiar e grande parte da produção é destinada para o consumo. Os agricultores
familiares têm sua unidade de produção assentada na mão-de-obra familiar com a
participação dos filhos mais velhos, a esposa e alguns agregados. De acordo com a figura
abaixo, a maioria dos moradores da comunidade Fortaleza dedicam-se a agricultura (72,7%)
e outros (27,3%) desenvolvem outras atividades como extrativismo ou são empregados em
madeireiras e fazendas trabalhando como serralheiros e/ou caseiros.
Os agricultores praticam uma agricultura itinerante e poucos exercem as técnicas de
pousio. O trabalho na agricultura é desenvolvido com instrumentos tradicionais como a
enxada, terçado e machado e em alguns casos, utilizam adubos orgânicos. A comunidade
Fortaleza não pratica agricultura comercial (monocultivos) em larga escala, nem utilizam de
insumos ou implementos agrícolas modernizados.
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80,0

72,7%

70,0
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40,0
27,3%

30,0
20,0
10,0
0,0
Agricultores

Não trabalha com agricultura

Figura 220 – Percentual de atividades agrícolas desenvolvidos pelos moradores da Comunidade Fortaleza.

Os principais cultivos que se destacam na comunidade Fortaleza são as plantações
de mandioca (25%), milho (20,8%), macaxeira (16,7%) e banana (12,5%) (Figura 217). As
sementes, manivas e mudas são armazenadas na própria propriedade oriundas de outros
anos de cultivo, de doação dos vizinhos da comunidade e/ou doação do IDAM (Instituto de
Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas).

Coco
4,2%

Abacaxi
Arroz

8,3%

Abobora
Banana

12,5%

Macaxeira

16,7%

Milho

20,8%

Mandioca

25,0%
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Figura 221 – Principais produtos agrícolas produzidos na Comunidade Fortaleza.

A produção agrícola da comunidade dá-se normalmente nos meses de setembro a
dezembro. Dentre os produtos que são produzidos na comunidade somente a abóbora,
mandioca, macaxeira e milho que são comercializados. A comercialização dos produtos é
realizada pelos próprios agricultores na cidade de Humaitá. O escoamento é realizado pelo
ônibus que cobra por carga o transportamento dos produtos agrícolas.
Pela dificuldade de escoamento da produção, pelas péssimas condições da estrada
e por não ter um local fixo para a comercialização dos produtos agrícolas, quase todos os
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agricultores da comunidade Fortaleza produzem majoritariamente para a subsistência da
família.

e) Comunidade São Carlos

Grande parte dos moradores da Comunidade São Carlos, são agricultores familiares
(80%) (Figura 222). Utilizam da agricultura de corte e queima como sistema de preparação
da área, utilizando a mão-de-obra familiar. Os agricultores da comunidade São Carlos
também desenvolvem técnicas de pousio, favorecendo o restabelecimento do solo para
novos plantios, seja de mandioca, macaxeira ou abacaxi. Esse pousio é realizado numa
área de 100m2 por cerca de 2 a 3 anos.

90,0

80,0%

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

20,0%

20,0
10,0
0,0
Agricultores

Não trabalha com agricultura

Figura 222 – Percentual de atividades agrícolas desenvolvidos pelos moradores da Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos os agricultores dedicam-se aos cultivos de ciclo curto
(mandioca, milho, macaxeira, arroz e cará), semi-perenes (banana e abacaxi) e culturas
perenes ou permanentes (café, coco, goiaba e ingá). Dentre os principais cultivos,
destacam-se o cultivo de mandioca (26,7%) para produção de farinha, milho (16,7%),
macaxeira (13,3%) e abacaxi (10%) (Figura 223).
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Figura 223 – Principais produtos agrícolas produzidos na Comunidade São Carlos.

A produção agrícola da comunidade São Carlos dá-se normalmente nos meses de
setembro a dezembro para culturas de ciclo curto, oriundos das roças e o ano todo para as
culturas perenes e semi-perenes, geralmente cultivados nos quintais. Dentre os produtos
citados, são comercializados a farinha, macaxeira, cará, milho e a banana.
A comercialização dos produtos é realizada na maioria das vezes na própria
comunidade, onde o agricultor percorre a estrada de bicicleta oferecendo seus produtos aos
vizinhos. Também existem atravessadores que compram a produção de farinha no domicílio
do agricultor, utilizando caminhonete para escoamento da produção e revendendo o produto
para mercados e feiras no município de Humaitá e por encomenda para feirantes de
Humaitá. Neste caso, o escoamento é realizado pelo ônibus de linha que faz o itinerário
duas vezes por semana na comunidade.

f) Empreendimentos

Nos empreendimentos visitados (15 fazendas) ao longo da rodovia BR-319, não se
verificou agricultura comercial em larga escala. A maioria das fazendas realizava atividades
de pecuária, com formações de grandes pastos dentro da propriedade.
As plantações agrícolas nas fazendas são destinadas apenas para subsidiar a demanda do
próprio empreendimento como, por exemplo, a plantação de mandioca, macaxeira e milho
que serve de alimento para os animais.
No trecho do km 250 ao km 350 da rodovia BR-319, apenas um empreendimento
considerado médio proprietário, produz cerca de 700 kg de frutos de cupuaçu para
comercialização em Manaus.
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Nos empreendimentos visitados entre os trechos do km 500 ao km 655,7 da rodovia
BR-319, apenas uma fazenda, considerada de médio porte possui monocultivo de capim
para pasto. Este utiliza insumos especializados como fertilizantes e máquinas de pequeno e
médio porte e a principal finalidade é fornecer capim para o gado.
Geralmente nas fazendas também há pequenos pomares com o cultivo de tomate,
cebolinha e frutíferas como banana, coco, cupuaçu, abacaxi que são cultivados pelos
caseiros e são utilizados no próprio consumo.
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Efetivo Rebanho

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

Na comunidade Igapó Açu, a criação bovina é destinada para a venda como uma
alternativa de complementação de renda, quando necessário. Existe a criação de suínos e
aves de corte para consumo/subsistência, como forma de complementação alimentar das
famílias entrevistadas (Tabela 155).
Tabela 155 – Efetivo Rebanho da Comunidade São Sebastião do Igapó - Açu
Plantel

Finalidade

Destinação da
Produção

Bovino

40

Venda

Careiro Castanho

Suíno

4

Consumo

------

Aves – Galinha/Frango

5

Consumo

------

Aves – Pato

2

Consumo

------

Eqüino

4

Transporte Auxiliar

------

Tipo de Rebanho

É interessante verificarmos que a criação de eqüinos (cavalos) aparece como um
elemento importante da força de trabalho das atividades desenvolvidas, pois é utilizado
como forma de deslocamento para as adjacências e como transporte auxiliar na
manutenção da criação de gados.

b) Comunidade Jacaretinga

Na comunidade Jacaretinga 50% dos moradores tem criação de animais. A
manutenção dos animais é voltada para subsistência. A criação de aves para o consumo
local – galinha e pato, respectivamente correspondem à maior porcentagem de animais
criados de maneira extensiva (soltos) nos domicílios pesquisados (Tabela 156).
Tabela 156– Efetivo Rebanho da Comunidade Jacaretinga
Tipo de Rebanho

Plantel

Finalidade

Destinação da Produção

Aves – Galinha/Frango

3

Consumo

----

Aves – Pato

10

Consumo

----

Eqüino

3

Transporte Auxiliar

----
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c) Comunidade Realidade

No que concerne à criação de animais, a predominância é de galinhas, patos e em
seguida de porcos, não sendo realizada comercialização, pois se trata de criações apenas
para subsistência. A pecuária não se constitui em atividade expressiva para os moradores
dessa comunidade.

d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza com relação ao efetivo rebanho destaca-se a criação de
gado bovino (112 cabeças) para comercialização e a criação de aves (155 galinhas/
frangos), e outros como porcos, pato e cabras para consumo (Tabela 157).
Tabela 157 – Efetivo Rebanho da Comunidade Fortaleza
Tipo de Rebanho

Plantel

Finalidade

Destinação da Produção

Bovino

112

Venda

Humaitá

Suíno

18

Consumo

Aves – Galinha/Frango

155

Consumo

Aves – Pato

5

Consumo

Caprino

2

Consumo

As criações de galinha/frangos, patos, porcos e cabras são extensivas, nos quintais e
o rebanho de gado bovino é criado em pastos cercados ao redor dos domicílios, em geral
para evitar conflitos entre vizinhos. De onze famílias entrevistadas na comunidade Fortaleza,
quatro possuem pasto para criação de gado bovino. Estas famílias possuem em média 28
cabeças de gado. Esse gado é destinado principalmente para comercialização no município
de Humaitá.

e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos destaca-se a criação de aves (149 galinhas/frangos e 12
patos) para o consumo das famílias e a criação de gado bovino (32 cabeças) para
consumo/comercialização (Tabela 158). A comercialização desse gado é realizada na
cidade de Humaitá.
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Tabela 158 – Efetivo Rebanho da Comunidade São Carlos
Tipo de Rebanho

Plantel

Finalidade

Destinação da Produção

Bovino

32

Consumo / Venda

Humaitá

Suíno

01

Consumo

Aves – Galinha/Frango

149

Consumo

Aves – Pato

12

Consumo

A pecuária com o rebanho bovino destaca-se muito pouco na comunidade, três
famílias criam gado de um total de dez famílias entrevistadas, entretanto a quantidade
média está em torno de 10 cabeças de gado por família.

f) Empreendimentos

Em todas as fazendas visitadas, se destaca a criação de gado. O gado é criado em
extensas pastagens de 100 a 200 hectares, cercadas (Figura 224). Geralmente requerem
um vaqueiro profissional para a criação e a manutenção dos pastos

Figura 224 – Criação de gado dos empreendimentos ao longo da rodovia BR-319.
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Nas fazendas visitadas foram mencionadas 2676 cabeças de gado, sendo em média
262 cabeças por fazendeiro, com no mínimo 39 cabeças e outros com no máximo com 950
cabeças de gado. Juntamente com o gado, alguns fazendeiros também comercializam
outras criações como galinhas/ frangos (296) e cabras (85). Alguns fazendeiros, entretanto,
quando não comercializam o gado e possui apenas uma ou duas cabeças de gado na
fazenda e outras criações como cavalos (3) e porcos (14) (Tabela 159).
Tabela 159 – Efetivo Rebanho nos Empreendimentos
Tipo de Rebanho

Plantel

Finalidade

Destinação da Produção

Bovino

2676

Consumo / Venda

Humaitá

Aves – Galinha/Frango

296

Consumo / Venda

Humaitá

Suíno

14

Consumo

--------

Caprino

85

Consumo / Venda

Humaitá

Eqüino

3

Consumo

-------

O gado é comercializado na cidade de Humaitá, com acerto prévio com o comprador.
O preço fica em torno de R$ 40,00 a R$ 50,00 a arroba. O gado é transportado para a
cidade, ou abatido no próprio empreendimento. A média de venda das cabeças de gado fica
em torno de 80 a 200 cabeças por mês, para os fazendeiros que detém a maior quantidade
de gado bovino.
Pesca

a) Comunidade São Sebastião do Igapó - Açu

No que concerne à pesca, poucos moradores declararam praticar esta atividade e a
maioria exerce apenas a pesca de subsistência. As principais fontes de recursos pesqueiros
são os igarapés e o rio Igapó-Açu. As espécies mais pescadas são o curimatã, surubim,
pacu, jaraqui, sardinha, tucunaré, matrinxã, jatuarana e pescada.
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b) Comunidade Jacaretinga

Os moradores da comunidade Jacaretinga desenvolvem a atividade pesqueira
eminentemente para subsistência (60% dos entrevistados). A maioria dos moradores
desenvolve esta atividade em ambientes como lagos, paranãs, igapós etc. As espécies mais
capturadas são surubim, pescada, mandí e piau (Figura 225).
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Figura 225 – Porcentagem de espécies de peixes capturado na comunidade Jacaretinga.

c) Comunidade Realidade

A pesca na comunidade Realidade é fundamental, porém não se verificou tal
atividade em nível comercial.
As espécies mais capturadas são o jaraqui e o tucunaré e o surubim, sendo também
as espécies pacu, piau, traíra e piranha, importantes na dieta dos moradores (Figura 226)
Por não estarem localizados nas proximidades de cursos d’água expressivos, os moradores
da comunidade não pescam para a comercialização, mas somente para o consumo.
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Figura 226– Porcentagem de espécies de peixes capturados na comunidade Realidade.
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d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza, devido as suas peculiaridade e localização, a atividade
relacionada à pesca dá-se no envolto de uma economia relevante para a subsistência da
família e não para o mercado. Dos moradores da comunidade cerca de 73% praticam a
pesca uma ou duas vezes por semana, para garantir o alimento semanal da família (Figura
227). A atividade é realizada em pequenos igarapés que cortam a estrada. As principais
espécies capturadas pelos moradores são a traíra, o tucunaré e o cará.
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Figura 227 – Moradores da Comunidade Fortaleza que pescam para subsistência da família.

e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos, a pesca é indispensável na dieta alimentar. A maioria
dos moradores (95,2%) pesca para o próprio consumo. A pesca é realizada diariamente e a
quantidade média pescada varia entre 2 a 3 kg de peixes. O pescado (matrinxã, jaraqui e
pacu) é destinado para a sede do município de Humaitá.
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Figura 228 – Moradores da Comunidade São Carlos que pescam para subsistência da família.
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A pesca é geralmente realizada no verão, nos lagos e igarapés mais próximos. Outro
ambiente muito utilizado pelos moradores para pescar é o rio Ipixuna.
As espécies de peixes de escama mais comuns citados pelos moradores foram à piranha, a
sardinha, a traíra, o cará, o tucunaré, o jaraqui, o pacu e a matrinxã. E entre os peixes lisos
foram citados o surubim e o pintado.

Caça

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A caça na Localidade São Sebastião do Igapó-Açu é praticada como uma atividade
importante de subsistência, sendo as espécies mais recorrentes: cutia, paca, tatu, veado,
anta, queixada, capivara e quelônios. Tal atividade se constitui em importante meio de
obtenção de alimentos, complemento protéico e alternativa ao pescado. Algumas famílias,
além de adquirirem alimentos no comércio de estivas localizado na comunidade, praticam
também a criação de animais como galinhas, patos e porcos, não realizando a caça.

b) Comunidade Jacaretinga

A caça na Localidade Jacaretinga é praticada como uma atividade importante de
subsistência, sendo as espécies mais recorrentes: cutia, paca, tatu, veado, anta, queixada,
capivara e quelônios, por exemplo (Figura 229).
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Figura 229 – Principais espécies de animais silvestres capturado na comunidade Jacaretinga.

Animais como a Cutia, Paca e Porco-do-mato (também denominado regionalmente
de Caititu) são geralmente caçados em horário noturno, e aparecem com maior freqüência
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do que animais de grande porte como que correspondem a 14% devido sua rara aparição
nos ambientes destinados a esta atividade.
A importância da caça possui um diferencial que torna-se uma dimensão de
apropriação dos recursos, e para isso os habitantes da localidade desenvolvem estratégias
que possibilitam a otimização da captura.
Para isso utilizam-se de instrumentos imprescindíveis no processo de captura, tais
como o uso de armas de fogo, geralmente espingardas, uso de terçados e de um elemento
que contribui em muito na atividade, o cachorro que, geralmente domesticado e treinado
para a ajuda na hora da caça, torna-se um diferencial que possibilita a efetividade desta
atividade (Figura 230).

Figura 230 – Utensílios de caça: espingarda e terçado; E o cão: animal domesticado e treinado para ajudar na
hora da caça.

c) Comunidade Realidade

Na comunidade Realidade, os animais abatidos servem apenas para a alimentação
das famílias. As espécies que mais podem ser encontradas nas proximidades da
comunidade são: a paca, a cutia e o porco do mato (queixada), com menores destaques
para a anta, o veado e o mutum, mais difíceis de serem encontrados.
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Figura 231 – Principais espécies de animais silvestres capturado na comunidade Realidade.

Pode-se enfatizar, considerando a dinâmica cotidiana da produção na comunidade
Realidade, que o meio natural é de vital importância ali, sobretudo nas atividades
relacionadas à caça (para subsistência) e à extração não-madeireira, que, considerando as
quantidades obtidas pelos moradores, não se pode afirmar que sejam predatórias.

d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza, a caça é uma rica fonte de proteína, consumida
freqüentemente pelos moradores. Dentre os recursos de caça citados pelos moradores,
destacam-se oito espécies de animais silvestres mais capturados na comunidade. Os
animais caçados são essencialmente utilizados para a subsistência, não havendo
comercialização das espécies caçadas.
As espécies mais consumidas pelos moradores são a paca (36,5%), o porco do mato
(26,7%) e o tatu (13,3%). Normalmente é capturado um indivíduo por caçada, apenas para o
sustento da família.
Tabela 160 – Espécies de animais silvestres, utilizados na dieta alimentar dos moradores da comunidade
Fortaleza.
Espécie Capturada

Freqüência de Espécie Capturada

Finalidade

Paca

36,7%

Consumo

Porco

26,7%

Consumo

Tatu

13,3%

Consumo

Caititu

6,7%

Consumo

Anta

3,3%

Consumo

Cutia

6,7%

Consumo

Pato do mato

3,3%

Consumo

Macaco

3,3%

Consumo
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e) Comunidade São Carlos

Na comunidade São Carlos, a caça é praticada por alguns moradores apenas para
complementar ou ajudar na dieta alimentar. De acordo com Noda et al, (1997), a “carne de
caça” são iguarias que ajudam a variar o cardápio básico das famílias. Dentre as cinco
espécies mais capturadas, destacam-se para o consumo das famílias a paca (37,5%), o
porco do mato (25%) e o tatu (12,5%). Os animais silvestres caçados, geralmente um único
indivíduo, são essencialmente utilizados para a subsistência, não havendo comercialização
das espécies capturadas (Figura 161).
Tabela 161 – Espécies de animais silvestres, utilizados na dieta alimentar - comunidade São Carlos.
Espécie Capturada

Freqüência de Espécie Capturada

Finalidade

Paca

37,5%

Consumo

Porco

25,0%

Consumo

Tatu

12,5%

Consumo

Queixada

12,5%

Consumo

Mutum

12,50%

Consumo

Extrativismo Madeireiro

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A exploração madeireira na comunidade São Sebastião do Igapó-Açu ocorre
principalmente para suprir as demandas internas de madeira. A espécie mais utilizada é o
marupá.
Nos resultados obtidos sobre o uso de espécies florestais madeireiras a partir dos
dados coletados no empreendimento da localidade Igapó-Açu. Verificamos a não utilização
de espécies madeireiras por parte dos moradores do empreendimento, relatando através
das informações obtidas que o não-uso é reconte pelo fato de a exploração de espécies
destinadas a inúmeras utilidades acontecera em outros tempos como atividade importante
na constituição das casas e da fazenda, mas hoje não possui importância segundo os
moradores.
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b) Comunidade Jacaretinga

Na comunidade Jacaretinga é possível perceber que o uso de espécies florestais
concentra-se basicamente em atividades como construção de casas, cercas e habitações
para animais, chegando a ser atividade de 57% dos entrevistados.
Por ser considerada uma atividade de suma importância na reprodução do espaço
vivido – das habitações, a extração da madeira possui um valor de uso considerável na
construção do território que delineia os lugares de moradia (Figura 232) e, portanto, é tida
como atividade que ocupa importância na medida em que possui uma utilidade, no caso
especifico da comunidade Jacaretinga, que não está ligada a dimensão comercial.

Figura 232 – As imagens caracterizam modelos de casas confeccionadas com madeiras extraídas em
Jacaretinga.

A Figura 233 apresenta as espécies madeireiras com maior freqüência utilizadas
pelos moradores da comunidade.
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Figura 233 – Principais espécies de madeira utilizadas pela comunidade Jacaretinga.

Neste sentido, verifica-se que a copaíba (46%) apresenta-se como espécie de maior
uso em relação ao Marupá (31%) e o Cedro (23%), correspondendo a uma porcentagem
menor que não indica a preferência do uso, e sim a sua disponibilidade.

c) Comunidade Realidade

A extração de madeira na comunidade Realidade, segundo os moradores, ocorre
essencialmente em função da necessidade de se construir moradias. Contudo, pode-se
considerar que essa atividade já foi relevante em nível comercial, pois ali existia uma
madeireira desativada pelo IBAMA no ano de 2005. Ainda podem ser encontradas pranchas
num trecho da margem da BR próximo ao núcleo da comunidade, mostrando a importância
dessa atividade num passado recente.
O núcleo da comunidade deixa clara a importância do extrativismo madeireiro, pois
as casas construídas ali em sua totalidade são de madeira. As espécies madeireiras mais
utilizadas são o angelim, a castanheira e o cedro, conforme pode ser observado no gráfico
abaixo.
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Figura 234 – Principais espécies de madeira utilizadas pela comunidade Realidade.

d) Comunidade Fortaleza

O extrativismo vegetal tem como principal produto a madeira. Na comunidade
Fortaleza, a madeira é um elemento essencial para a construção das moradias. Entretanto,
cerca de 70% dos moradores não assumiram que retiram madeira da floresta e outros
27,3% admitiram que utilizam apenas para seu próprio consumo (Figura 235). As principais
espécies madeireiras preferencialmente utilizadas na construção de casas são as
castanheiras, as cupiúbas e os marupás.
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Figura 235 – Moradores da Comunidade Fortaleza que retiram madeira para subsistência da família.
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e) Comunidade São Carlos
Na comunidade São Carlos, nenhuma das famílias entrevistadas extraem madeira da
floresta, seja para consumo ou para comercialização. Quando precisam de madeira para
construir uma casa, uma ponte ou até mesmo construir uma apetrecho ou ferramenta de
trabalho, compram a madeira serrada de comunidades vizinhas.

f) Empreendimentos

Dos empreendimentos visitados, poucas fazendas fazem uso da floresta no que
tange a retirada de madeira. Os fazendeiros que o fazem, retiram madeira apenas para a
manutenção da fazenda, como na construção de cercas e de construções para abrigo de
animais. Nessa situação, as espécies mais consumidas são a itaúba, acariquara e marupá.
Dos empreendimentos visitados apenas três são madeireiras e serrarias. As
serrarias e madeireiras que exploram comercialmente a madeira ao longo da rodovia BR319 utilizam de plano de manejo comercial, com autorização do IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) (Figura 236).

Figura 236- Placa de autorização de manejo florestal.

Geralmente as madeireiras e serrarias ao longo da rodovia BR-319 possuem uma
infra-estrutura básica com pátios de estocagem e galpão de processamento e
beneficiamento da madeira (Figura 237).
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Figura 237 - Pátio de estocagem e galpão de processamento e beneficiamento da madeira.

As espécies florestais mais comercializadas em forma de madeira serrada são
cupiúba, jatobá, cumaru e ipê. As madeiras serradas são comercializadas na sede do
município de Humaitá sob regime de encomenda.

Extrativismo Não-Madeireiro

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

O extrativismo não-madeireiro na localidade São Sebastião do Igapó-açu destaca-se
a coleta de palha, cascas de espécies florestais como, copaíba, andiroba, paracanaúba no
preparo de chás. Lenha e carvão são também mencionados para a fabricação de farinha e
no preparo de comida.

b) Comunidade Jacaretinga

A extração de produtos não-madeireiros na comunidade Jacaretinga é realizada por
60% dos moradores que extraem apenas a castanha (Figura 238).
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Figura 238 – Coleta de produtos não-madeireiros na comunidade Jacaretinga.

c) Comunidade Realidade

Quanto às demais atividades relacionadas aos produtos extrativistas não
madeiráveis, destacam-se a castanha, que é extraída não somente, mas principalmente
para a venda; a copaíba, utilizada como remédio caseiro e a andiroba, também é utilizada
como remédio caseiro.
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Figura 239 – Coleta de produtos não-madeireiros na comunidade Realidade.
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d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza são utilizadas palhas de palmeiras para coberturas de
casas, lenha para queimar e uma infinidade de frutos silvícolas. Os produtos nãomadeireiros da comunidade são utilizados na complementação da dieta alimentar, na
geração de renda e para uso medicinal (óleos e resinas).
Entre esses produtos destaca-se a produção de frutos de castanha (66,7%)
destinada principalmente para a comercialização na fábrica de beneficiamento localizado em
Humaitá e a comercialização in natura do fruto de açaí (33,3%).
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Figura 240 – Produtos florestais não-madeireiros na comunidade Fortaleza.

As sacas de castanhas quando secas são armazenadas num local da casa sem
qualquer controle fitossanitário e aguardam ao ar livre a passagem do ônibus de linha para
serem transportados até a fábrica de beneficiamento em Humaitá (Figura 241).

Figura 241 – Armazenamento da castanha do Brasil na comunidade Fortaleza.
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e) Comunidade São Carlos
Do extrativismo vegetal não-madeireiro na comunidade São Carlos, destaca-se a
coleta de castanha do Brasil (36,4%), lenha para queima (27,3%), casca de copaíba
(18,2%), carvão (9,1%) e casca de andiroba (9,1%) (Figura 242).
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Figura 242 – Produtos florestais não-madeireiros na comunidade São Carlos.

A castanha do Brasil é coletada principalmente para comercialização destinada à
fábrica de beneficiamento na sede do município de Humaitá. Os demais produtos são
comumente utilizados apenas para o próprio consumo da família. Dentre esses produtos
destaca-se a lenha utilizada no processo de fabricação da farinha e no preparo de
alimentos.

- Potencialidades das Atividades Econômicas das Comunidades/Empreendimentos

Nos

apontamentos

acima verificamos

as

principais

atividades

econômicas

perpetradas pelas populações rurais ao longo do trecho 250,0 ao 655,7 da rodovia BR-319.
Dessa forma, inferimos que as potencialidades econômicas destas comunidades estão
pautadas no setor primário.
As comunidades citadas possuem cada uma suas peculiaridades. Entretanto, a
maioria (Comunidade São Sebastião do Igapó Açu, Comunidade Jacaretinga, Comunidade
Fortaleza, Comunidade São Carlos e Comunidade Realidade) pratica agricultura de
subsistência, com destaque para a fabricação de farinha. A comunidade Realidade, por

411

outro lado, além de praticar agricultura de subsistência, potencializa sua produção para
atender o mercado interno de Humaitá.
Com relação à pecuária, no que tange a criação de gado bovino, apenas a
Comunidade Fortaleza potencializa essa atividade para a comercialização em média escala.
A pesca e a caça são sumariamente citadas como atividades primordiais na manutenção da
família e são desenvolvidas no âmbito apenas das atividades de subsistência. O setor
madeireiro na área de influência direta é evidenciado com potencial econômico apenas na
comunidade Jacaretinga.
No setor extrativista, a coleta da castanha-do-Brasil é a atividade mais praticada nas
quatro comunidades (Comunidade Jacaretinga, Comunidade Fortaleza, Comunidade São
Carlos e Comunidade Realidade) com destaque para a produção comercial.
Os empreendimentos destacam-se com a criação intensiva de gado bovino e
madeira para serrarias, que são comercializadas em Humaitá e nos municípios vizinhos.
De todas as atividades desenvolvidas nas comunidades/empreendimentos, podemos
verificar que a produção de frutos de castanha-do-Brasil, criação de gado bovino e extração
de madeira são atividades comerciais que tem grande probabilidade de assumirem
destaque no mercado nacional com a pavimentação/recuperação da rodovia BR-319.
- Potencial de Mudanças das Características Produtivas Atuais e o Potencial Avanço
das atividades Agropecuárias

Para a conjecturação das potenciais mudanças que determinada economia pode
sofrer, inúmeros fatores podem ser levados em consideração, visto que o foco de análise
varia quando se tem como objeto de estudo regiões, macrorregiões ou microrregiões. O foco
desta análise recai sobre a economia regional e das potenciais mudanças nas
características produtivas na área de estudo direta e indireta.

Principais características da estrutura produtiva atual
A forma que se estruturam os setores produtivos dos municípios tanto da área de
influência direta e indireta é reflexo da dinâmica nacional e regional que pode ser analisada
por meio de valor adicionado bruto dos principais setores produtivos, isto é, pela
contribuição ao produto interno bruto das atividades econômicas, obtido pela diferença entre
o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por esta atividade (IBGE, 2007).
A dinâmica recente destes setores é apresentada na Tabela 162 com dados da
participação no valor adicionado bruto por setor de atividade econômica para os estados do
Amazonas e Rondônia nos anos de 2002 a 2005. A indústria possui destaque no estado do
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Amazonas com participações de sempre acima dos 40% atingindo 44,3% em 2005. No
estado de Rondônia a atividade de indústria apresenta contribuições que vão de 12 a 14%
nos anos de 2002 a 2005 sendo a atividade com menor destaque na estrutura produtiva
estadual.
O setor de serviços apresenta ampla participação no valor adicionado bruto do
estado de Rondônia sempre acima de 60% enquanto no estado do Amazonas esta atividade
tem apresentado desempenho relevante, mas relativamente constante entre 48 a 51% nos
anos analisados.
Tabela 162 - Participação no Valor Adicionado Bruto por Setor de Atividade Econômica, Estado de Rondônia,
2002-2005.
2002
2003
2004
2005
Setor
RO
AM
RO
AM
RO
AM
RO
AM
Agropecuária

19,71

7,2

23,05

6

22,03

4,7

20,45

5,2

Indústria

13,89

44,2

12,21

45,1

12,67

46,7

13,92

44,3

Serviços

66,4

48,5

64,75

49

65,3

48,7

65,63

50,5

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Fonte: Contas Regionais - IBGE, 2007.

Quando se analisa a evolução da participação do setor agropecuário para o valor
adicionado do estado de Rondônia observa-se que a agropecuária possui grande relevância
para as contas estaduais em contrapartida à baixa participação do setor agropecuário
amazonense.
A participação da agropecuária no Amazonas têm se reduzido apresentando uma
melhora em 2005 durante o tempo analisado, enquanto em Rondônia após atingir o pico em
2003 têm se mantido com valores acima de 20%, significativamente acima dos 5,8% de
participação do setor agropecuário no Produto Interno Bruto brasileiro conforme
apresentado na Figura 230 que permite a análise da participação da atividade para o Brasil
num período de 10 anos, de 1997 até 2007.
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8
7
6
5
4
3
2
1
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agropecuária 5,396 5,525 5,473 5,603 5,973 6,618 7,386 6,913 5,708 5,158 5,516
Figura 243 - Porcentagem do valor adicionado da agropecuária ao PIB brasileiro à preços básicos.
Fonte: IBGE/SCN, 2007.

Pode-se dizer que o setor industrial e agropecuário são mais relevantes para as
potenciais mudanças na estrutura produtiva da região, portanto, é realizado um maior
aprofundamento no tópico seguinte.

Setor Agropecuário
A atividade agropecuária foi agrupada pelo IBGE em dois grandes grupos o primeiro
consta a agricultura, silvicultura e exploração vegetal e o segundo contempla a atividade
pecuária e pesca nas Contas Regionais do Brasil para o período de 2002 a 2005. Tais
aspectos são analisados pela importância desse setor em âmbito nacional em seguida
aprofunda-se a análise nos setores que formam estas grandes áreas identificando suas
características gerais e regionais.
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Figura 244- Participação da atividade agropecuária no valor adicionado bruto brasileiro, no período de 2002 a
2005
FONTE: IBGE - Contas Regionais do Brasil (2007).

De acordo com as informações apresentadas na Figura 244 a contribuição da
atividade agropecuária não ultrapassou os seis pontos percentuais ao valor adicionado bruto
tanto da Agricultura, silvicultura e exploração florestal como na pecuária e pesca em todos
os anos analisados. A agricultura obteve um aumento de produção até 2003 seguido por um
leve decréscimo enquanto a pecuária e pesca permaneceu com sua contribuição
relativamente estável.
A contribuição destas atividades para o valor adicionado bruto amazonense é pouco
expressiva onde a agricultura, silvicultura e exploração florestal têm apresentado números
decrescentes chegando em 2005 com uma contribuição de menos de 4 pontos percentuais
de acordo com a Figura 245.

Figura 245 - Participação da atividade agropecuária no valor adicionado bruto do estado do Amazonas, no
período de 2002 a 2005.
FONTE: IBGE - Contas Regionais do Brasil (2007).
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A agricultura nos municípios da área de influência indireta e direta do estudo de
impacto ambiental é baseada principalmente nos cultivos de mandioca, macaxeira, milho,
soja, feijão, melancia, abacaxi, juta, malva, cana-de-açúcar e hortaliças em geral para as
culturas temporárias e banana, mamão, café, laranja, maracujá, açaí, graviola, coco,
cupuaçu, abacate e cacau para lavoura permanente conforme detalhado anteriormente. Os
produtos são destinados para consumo interno (local) e inter-regional, isto é, havendo
comercialização entre os municípios do estado.
A capital do estado do Amazonas, Manaus, possui a produção agrícola mais
diversificada do estado sendo predominantemente efetuada por empresas agromercantis,
fazendeiros, produtores de larga, média e pequena escala, além de agricultores familiares.
Entretanto, a participação no PIB no setor primário é de apenas 0,3%. (SEPLAN-AM, 2007)
O município de Humaitá desfruta de posição destacada no contexto regional em
função da expressividade de seu setor agrícola. Segundo dados SEPLAN-AM (2007), em
2005, a produção agrícola de soja foi equivalente a 4.890 toneladas e feijão apresentou uma
produção de 211 toneladas.
A exploração florestal de madeira enfrenta enormes dificuldades para tornar seus
produtos competitivos no mercado. Problemas como parque tecnológico defasado,
seletividade de espécies florestais, mão-de-obra desqualificada e empresas em sua maioria
descapitalizadas são recorrentes. (BARBOSA, et al. 2001).
A contribuição das atividades de pecuária e pesca também apresentadas na Figura
233 têm-se mantido estáveis, por volta de 1,4 % no período analisado, ou seja, não
ocorreram alterações na estrutura produtiva com capacidade de alterar significativamente a
produção estadual de modo geral apesar de alguns municípios que fazem parte da área de
influência deste estudo terem apresentado desempenho relevante na atividade de pecuária.
Em relação ao efetivo rebanho da área de influencia direta e indireta, de modo geral,
pode-se dizer que a região estudada destaca-se a bovinocultura mista, bubalinocultura,
ovinocultura e avicultura de corte e postura no contexto local atendendo principalmente o
mercado local e intra-regional. O município de Borba desenvolve pecuária para o corte e
comercializa com os municípios do estado e Mato Grosso.
Em Humaitá a pecuária destaca-se como principal atividade econômica, voltada à
produção de carne e leite para o mercado local e de municípios vizinhos. Destaca-se
também no efetivo rebanho de cabras e ovelhas. Apresentaram, em 2005, desempenho
destacado os municípios de Careiro, com rebanho total de 115821 cabeças, Careiro da
Várzea, com 147.353 cabeças. (SEPLAN-AM, 2007)
A região Amazônica é responsável por consumir grande volume de pescado, no
entanto a contribuição do setor pesqueiro para a economia regional tem sido subestimada
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quanto à geração de emprego e renda. MITLEWSKI (1997) demonstrou que a capacidade
de geração renda do setor era quatro vezes maior que as estimativas feitas anteriormente
para o setor pesqueiro e seus diversos segmentos em 15 cidades da calha do SolimõesAmazonas,
O estado de Rondônia possui expressividade nas atividades agropecuárias onde a
contribuição da agricultura, silvicultura e exploração florestal sobrepõem-se a participação
da pecuária e pesca no valor adicionado bruto estadual durante os anos de 2002 a 2005
conforme apresentado na Figura 246.

Figura 246 - Participação da atividade agropecuária no valor adicionado bruto do estado do Rondônia, no
período de 2002 a 2005.
FONTE: IBGE - Contas Regionais do Brasil (2007).

O município de Porto Velho destaca-se na produção de arroz, feijão, cacau, banana,
milho, mandioca, abacate e abacaxi (Cidades-IBGE, 2007). Apesar de atender
principalmente o mercado interno, abastece também as necessidades de consumo dos
estados vizinhos da região Norte do Brasil.
Em Porto Velho, o destaque foi o efetivo de gado bovino e aves que vêm ao longo de
2000 a 2005 aumentando progressivamente, o gado bovino apresentou um aumento de
aproximadamente 30% neste período, atende tanto o mercado local como o regional. A
extração de madeira em Rondônia rende em torno de U$ 13 milhões por ano em
exportações. (IBGE, 2000; IMAZON, 2005).

Setor Industrial
A atividade industrial destaca-se na contribuição ao valor adicionado bruto ao PIB
brasileiro, no período de 2002 a 2005 como pode ser observado na Tabela 163. Com
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acentuado destaque encontra-se a atividade da indústria de transformação que em 2005
teve participação de 18,1%.

Tabela 163 - Participação da indústria no valor adicionado bruto (%) do Brasil.
Participação no valor adicionado bruto (%)

Grande Região e Unidades de Federação

2002

2003

2004

2005

Indústria Extrativa Mineral

1,6

1,7

1,9

2,5

Indústria de transformação

16,9

18

19,2

18,1

Indústria da construção

5,3

4,7

5,1

4,9

Produção e distribuição de eletricidade, gás, água,
esgoto e limpeza urbana

3,3

3,4

3,9

3,8

FONTE: IBGE - Contas Regionais do Brasil (2007).

Conforme apresentado na Tabela 164 desta secção a indústria é o componente de
extrema importância para o estado do Amazonas, isto se dá pela existência da Zona Franca
de Manaus que com o Pólo Industrial de Manaus funciona como o principal fator de
desenvolvimento regional do estado do Amazonas. Neste contexto, destaca-se a indústria
de transformação com contribuições ao valor adicionado bruto amazonense que excedem
os 35% no período estudado conforme.

Tabela 164 - Participação da indústria no valor adicionado bruto (%) do Amazonas.
Participação no valor adicionado bruto (%)

Grande Região e Unidades de Federação
2002

2003

2004

2005

Indústria Extrativa Mineral

1,9

2

2,1

2,6

Indústria de transformação

36,6

37,7

37,2

35,7

Indústria da construção

5,1

4,7

5,9

5

Produção e distribuição de eletricidade, gás,
água, esgoto e limpeza urbana

0,6

0,7

1,5

1

FONTE: IBGE - Contas Regionais do Brasil (2007).

A importância econômica que o PIM tem para a Amazônia é tão significativa que se
converteu na fonte de 63% de todos os tributos federais arrecadados na Região Norte
(exceto Tocantins) do Brasil. Outros indicadores de seu significado econômico, tomando por
base o período 2002-2006, seguem abaixo:
•

O faturamento registrou crescimento de 151%, atingindo U5$22,8 bilhões;

•

Os postos de trabalho, diretamente na planta de produção, cresceram 65%,
chegando próximo a 105 mil. Os indiretos representam em torno de 400 mil;

•

As exportações cresceram 43%, atingindo em torno de U5$1,5 bilhão;
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•

As aquisições de insumos nacionais registraram incremento de 4 pontos percentuais,
mesmo com depressão cambial do dólar, aproximando-se de 51% de tudo o que é
consumido no Pólo, sendo que desse percentual 32% é adquirido localmente;

•

Os investimentos totais referentes a projetos anuais aprovados cresceram 132%,
chegando próximo a U5$2,5 bilhões;

•

Os investimentos consolidados no Pólo cresceram 166%, chegando em torno de
U$5,6 bilhões;

•

O total de empresas aptas a produzir cresceu 43%, chegando a 508;

•

A arrecadação total, incluindo tributos federais, estaduais, municipais, taxas e
contribuições, registrou crescimento de 84%, aproximando-se R$10,8 bilhões.

•

O crescimento da produção industrial foi 72,37%, mais de duas vezes a média
brasileira que foi de 34,17%;

•

Manteve-se responsável por 63%, de tudo o que a União arrecada na Região Norte,
exceto Tocantins;

•

Nos Estados da Amazônia Ocidental, nos anos 2003 e 2004, a média de crescimento
do PIB chegou a quase 50% e do PIB per capita chegou a quase 30%. Para 20032006 estima-se crescimento médio em torno de 150% no PIB e 105% no PIB per
capita.

A atividade industrial no estado de Rondônia possui características muito diversas do
estado do Amazonas. Esta depende das atividades primárias como insumo principal.
Também se destaca o desempenho da Indústria de Transformação apresentando uma
participação de 9,5 % ao valor adicionado bruto rondoniense em 2005, conforme Tabela
165.

Tabela 165: Participação da indústria no valor adicionado bruto (%) do estado de Rondônia.
Participação no valor adicionado bruto (%)

Grande Região e Unidades de Federação
2002

2003

2004

2005

Indústria Extrativa Mineral

0,4

0,3

0,4

0,2

Indústria de transformação

7,5

7,1

6,2

9,5

5

3,5

4,3

2,8

1

1,3

1,7

1,4

Indústria da construção
Produção e distribuição de eletricidade, gás,
água, esgoto e limpeza urbana
FONTE: IBGE - Contas Regionais do Brasil (2007).
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A caracterização da estrutura produtiva dos municípios da área de influência direta e
indireta apresentada nos permite identificar as principais características que influenciam a
estrutura produtiva atual, apresentadas a seguir.
•

No Estado do Amazonas a atividade agropecuária apresenta reduzida contribuição
ao PIB estadual, mas grande importância para o mercado local e entre municípios do
estado.

•

Os municípios localizados nos extremos do empreendimento possuem maior
dinamismo na atividade agropecuária no contexto estadual.

•

No Estado de Rondônia Atividade agropecuária possui grande expressividade na
contribuição ao PIB estadual com relevância no âmbito nacional.

•

A atividade industrial destaca-se no estado do Amazonas

O cenário mais provável para a economia amazonense é de que o Pólo Industrial
deverá ser fortalecido com a maior regionalização da cadeia produtiva e o incremento das
exportações, promovendo o aumento da renda regional, sobretudo através do ecoturismo. O
estímulo à implantação de serviços voltados para esse setor já se faz presente, como hotéis
de selva nos arredores de Manaus - atualmente são 16 hotéis - 6 empresas de pesca
esportiva, 21 empresas de cruzeiros fluviais e 23 agências de receptivo especializadas. Em
2002, em torno de 185.000 turistas estiveram em Manaus. É importante destacar que o
Amazonas foi escolhido pelo Governo Federal como o Estado Referência para o Ecoturismo
no Brasil (BRANCO, 2003).
Outras atividades, como a exploração do gás e petróleo de Urucu, a rodovia BR-319,
a Hidrovia do Madeira, a ligação rodoviária com a Venezuela a instalação de centro
produtivo de cosméticos, o ecoturismo, agroindústria, industrialização do pescado, as
atividades extrativo-florestais, a bioindústria, dentre outros segmentos produtivos são fatores
que, no médio prazo, aumentarão a renda e o emprego regional.
A própria ZFM passa por processo de diversificação de sua produção, com o
fortalecimento de outros segmentos produtivos, como o de concentrados e bases para
bebidas não–alcoólicas, telefonia celular e monitores para informática. O pólo industrial
dinâmico de Manaus, com o aumento de suas exportações tem permitido o aumento da
escala de produção, condição essencial para a transferência para Manaus de seus
fornecedores mundiais. Essa complementação industrial está em processo de expansão,
aumentando a capacidade competitiva da indústria de bens finais no mercado internacional.
O resultado tem sido o crescente fortalecimento da cadeia produtiva do parque industrial de
Manaus, com a atração de capitais e avançadas tecnologias para a região.
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Outro fator que merece destaque pelo seu impacto no desenvolvimento estadual e
no próprio grau de exigência do consumidor é a evolução do ensino, particularmente a do
ensino superior. No Amazonas, a quantidade de pessoas matriculadas em curso superior
tem aumentado em proporções elevadas, tanto que em 1981 eram apenas 1.352
universitários; em 1994, 7.580; atualmente, em torno de 52.000 alunos. Até a década de 90,
a oferta de cursos superior estava dependente da Universidade do Amazonas (federal),
gerando elevada demanda reprimida, com milhares de pessoas não tendo condições de
prosseguir os estudos por falta de vagas nos cursos de graduação. Atualmente, são duas
universidades públicas e doze entidades privadas Parte dessa demanda por ensino póssecundário foi atendida com a expansão do ensino superior ofertado pelas instituições
particulares, atualmente responsáveis por 63% das matrículas realizadas no Amazonas
(BRANCO, 2003).
Em suma, o Amazonas deverá atravessar nos próximos anos, profundo processo de
reestruturação em sua base produtiva, com o surgimento de novos eixos de
desenvolvimento fortemente orientados para o mercado extra-regional, com ênfase no
mercado internacional, em decorrência do reduzido tamanho de seu mercado interno. Essa
diversificação da estrutura produtiva potencializará efeitos sinérgicos das inter-relações
entre indústria, agriculturamineração e turismo. É um processo de médio prazo, que
dependerá fortemente do alcance de níveis de crescimento mais elevado da economia
brasileira, pois os produtos locais serão voltados ainda de forma preponderante para o
mercado nacional.
O estado de Rondônia apresentou o terceiro maior PIB da região norte em 2004 e
seu desempenho tem consistentemente melhorado. O crescimento econômico tem se
baseado em atividades do primeiro setor e o PIB não é concentrado na Capital com uma
contribuição de aproximadamente 30% do PIB estadual. Com destaque aos setores de
serviços e agropecuária.
Com um rebanho de 12 milhões de cabeças de gado, Rondônia produz 366 mil
toneladas de carne. Em 2006, o produto rendeu US$ 140 milhões em divisas ao Estado – ou
quase metade de todas as exportações. Maior produtor de leito do Norte e 9º. no país, o
Estado registrou recorde de 673 milhões de litros de leite em 2006 – 68% da produção foi
exportada.
No segmento agrícola, mesmo com uma área de 360 mil hectares, ou 7% inferior à
safra passada, o Estado produziu 767,5 mil toneladas de grãos (+ 2,2%) no ano safra
2006/2007. Terceiro item da pauta exportadora do Estado, o grão rendeu US$ 55 milhões
em exportações no ano de 2007.
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Graças ao dinamismo das commodities, Rondônia registrou em 2006, a quarta maior
variação nas vendas externas (52%) do Brasil. No Norte do País, o Estado é o maior
produtor de café e o segundo maior de soja, milho, feijão e cacau.
Um diferencial de Rondônia está na sua privilegiada situação sanitária, reconhecida
internacionalmente como área livre de febre aftosa com vacinação. Constata-se um
consistente avanço de Rondônia no mercado externo. As vendas de carne bovina
aumentaram três vezes e meia – ou US$ 100 milhões. Em 2005, quando um foco de aftosa
em Mato Grosso do Sul fechou mercados ao produto brasileiro, a participação do Estado
nos embarques externos era de 1,5%. Em 2006, a fatia saltou para 5%, passando do oitavo
ao quinto lugar no ranking nacional. Os pecuaristas ocuparam o espaço dos tradicionais Rio
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pará.

Potencial Avanço da Agropecuária

Podemos identificar estruturas produtivas muito diferenciadas e com a construção do
empreendimento é de se esperar alterações no avanço da atividade agropecuária. Deste
modo, cabe fazer uma avaliação das potenciais mudanças das características produtivas
assim como do potencial avanço da atividade agropecuária. Tendo essa perspectiva em
vista, faz-se necessário uma breve revisão dos principais componentes históricos que
contribuíram para o momento atual:
- Maior disponibilidade de crédito rural – 1970: integrações de capital, expansão das
sociedades anônimas, cooperativas agrícolas
- Desenvolvimento de Agroindústrias - CAIs (MULLER, 1988) a expansão desse processo
foi um vetor fundamental para organização do agro negócio brasileiro.
- Atividades intensas em capital, tecnologia e informações
- Agropecuária Cientifica SANTOS (2000): Mudanças nas bases técnica intensificação do
uso de insumos artificiais através da difusão de inovações químicas e mecânicas;
- Inovações biotecnológicas; inseminação artificial maior produtividade, Revolução Verde.
-Reformulação do espaço agrário;
- Crescimento da demanda internacional por carne (desvalorização monetária do real e
erradicação de enfermidades do gado.

Esse processo beneficiou algumas estruturas sociais, territoriais e políticas que
intensificaram a histórica de desigualdade sócioterritorial brasileira. No fim da década de 70
houve grande migração para sul da Amazônia. Projetos públicos e privados de colonização
agrícola, Rondônia, Pará e Mato Grosso.
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Atualmente, pode-se dizer que a dinâmica de expansão não está mais fortemente
ligada aos incentivos e atuação do estado, a lucratividade da pecuária seria o fator de
propulsão que alimenta a inércia do processo. Entre os fatores que contribuiriam para essa
elevada rentabilidade estariam: a) condições geoecológicas favoráveis, em que pesa as
altas temperaturas, elevada pluviosidade e umidade garantem uma boa produtividade das
pastagens; b) disponibilidade de terra barata, ao qual pode ser acrescentada, também, a
característica extensiva da criação exige pouca mão-de-obra, em geral, com baixa
qualificação e, portanto com baixo custo para o produtor.
Com a construção do empreendimento, o desenvolvimento da atividade agropecuária
deve continuar a se desenvolver no estado de Rondônia que possui uma cadeia produtiva
estabelecida com capital humano necessário ao crescimento da atividade. A expansão em
direção ao estado do Amazonas deve ser controlada em função da criação de unidades de
conservação e da atuação do governo estadual e federal para o direcionamento das
atividades econômicas.
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5.3 – MEIO SÓCIO-ECONÔMICO – VOLUME 4.2
5.3.5 – Uso e Ocupação do Solo

- Evolução da Ocupação Humana na Região

A ocupação humana na Amazônia pode ser dividida em períodos distintos. Segundo
Bertha Becker (2006) podem-se distinguir três períodos da formação e ocupação humana na
região amazônica. O primeiro está relacionado à formação territorial, um período que se
estende de 1616, com o estabelecimento do Forte do Presépio na porta de entrada da
região, pelo rio Amazonas, até 1930, com a definição definitiva das fronteiras da região.
O processo de formação territorial foi marcado num primeiro momento pela
apropriação do território indígena, estando na base dos conflitos, sendo que posteriormente
ocorre o processo de delineamento e a posterior definição de limites.
Um segundo momento da formação da região é caracterizado pelo planejamento
regional, ocorrido de forma enfática entre 1930 e 1985, especialmente no período a partir de
1966, em que a construção do espaço amazônico passa a ser estabelecida pelo Estado,
com o redirecionamento da migração e a construção de rodovias. A integração nacional era,
portanto, o objetivo a ser alcançado e o estabelecimento de uma rede rodoviária na
Amazônia era imprescindível à realização desse objetivo.
A mudança na paisagem, nesse sentido, foi inevitável, pois o padrão de uso da terra
foi alterado significativamente. A forma de conceber o valor da terra também foi alterada
visto que a abertura de estradas trazia novas possibilidades de exploração e avanço do
grande capital, sendo a exploração do meio natural, como a extração madeireira e da
possibilidade de expansão da agricultura (expansão da fronteira agrícola), os principais
objetivos do avanço do capital na região.
A terra passou a ser concebida enquanto possibilidade de acumulação, pois além de
extração madeireira, a pecuária e a monocultura se tornaram atividades possíveis em terras
amazônicas, alterando dessa forma a paisagem.
O padrão de ocupação, no contexto das políticas estatais também mudou, uma vez
que o povoamento tradicional ocorrido na várzea, ou seja, um povoamento baseado num
padrão dendrítico, passa a concorrer com um modelo estabelecido a partir do incentivo ou
indução de um processo migratório baseado na colonização de áreas onde se estabeleciam
as estradas. Na década de 1970, desde seu início, muitos migrantes se estabeleceram nas
margens das rodovias, advindos do sul, sudeste e nordeste do país, trazendo consigo os
costumes, formas de estabelecer o espaço e ver e trabalhar a terra. Isso significou a
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construção de uma paisagem amazônica da terra firme, nas margens das estradas, em cuja
paisagem já não predominava mais somente os caracteres que rememoravam a herança
indígena.
No caso especifico da ocupação na área de influência direta nas margens da rodovia
BR-319, a evolução da ocupação humana ocorreu paralela ao seu estabelecimento, tanto
por famílias que ali se estabeleceram durante o processo de construção, quanto por famílias
que ali se fixaram posteriormente.
Atualmente, a concentração de moradores da rodovia estende-se por uma faixa que
vai até 100 km ao norte da cidade de Humaitá, especificamente até a comunidade
Realidade. Um nível de concentração igualmente significativo encontra-se somente na
comunidade Igapó-Açu, já no km 244, ao sul de Manaus. No decorrer do trajeto entre essas
duas comunidades há um nível de ocupação pouco expressivo, inclusive áreas que foram
abandonadas pela ausência de possibilidades de escoamento da produção.
A paisagem predominante é caracterizada por áreas de capoeira, muitas delas
antigas propriedades. Em outros trechos, a capoeira praticamente sobrepôs-se à estrada,
que mais parece um pequeno ramal.
Parece haver certa tendência que a área, após a recuperação da rodovia, seja
novamente ocupada e conseqüentemente ocorra a mudança na paisagem, pela reocupação
das áreas abandonadas, o aumento das áreas agricultáveis e de pastagens. Contudo, tal
processo deve ser monitorado, no sentido de buscar a minimização dos impactos sociais e
ambientais da nova ordenação territorial.
Histórico da ocupação da região amazônica

A busca por novas rotas que conduzissem a regiões e tesouros perdidos sempre foi o
ideal das grandes nações ibéricas e européias. Diante da impossibilidade de chegar ao
Oriente era preciso buscar novas rotas, rotas estas que garantissem melhor comercialização
e lucros. A possibilidade de encontrar novas terras sempre desafiou os viajantes
estrangeiros, sobretudo, porque esta busca alimentava as expectativas de conquistar
grandes riquezas. Muitas foram às expedições que percorreram os leitos dos rios
amazônicos com este objetivo. Muitas rotas foram desenhadas na Amazônia, algumas com
objetivos explícitos e outras não, algumas com resultados positivos e outras não. Todas são
parte de um grande processo de colonização da Amazônia.
O projeto de colonização da Amazônia continua sendo uma das principais estratégias
territoriais de integração e desenvolvimento regional. E este permanente processo de
“colonização” vem promovendo inúmeras transformações sociais e ambientais na região,
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visando um interesse declarado em construir redes logísticas no interior dos eixos nacionais
de desenvolvimento e integração. A construção dessas redes logísticas vem operando
dentro da ótica de ocupação dos espaços vazios e valorização econômica dos potenciais
naturais da região. Seus pressupostos defendem a garantia da segurança nacional e o
fortalecimento da ocupação das fronteiras nacionais, permitindo o reequilíbrio regional com
o deslocamento de populações para as áreas não ocupadas.
Buscaremos, neste estudo, como solicitado pelo IBAMA, apresentar algumas
contribuições sobre o processo de colonização da Amazônia em seus diferentes momentos
históricos, destacando os aspectos característicos de cada etapa deste doloroso processo
de ocupação territorial. Deste modo, dividimos este processo histórico em três perspectivas
de análise, desde o momento inicial da colonização até os reflexos e permanências desta
política. A primeira parte do estudo caracteriza-se pela exposição dos mecanismos e
estratégias de ocupação territorial e colonização dos habitantes da região, por meio das
formas de recrutamento do trabalho indígena. O primeiro momento do projeto de
colonização define-se pela forte determinação da presença do colonizador na região, seja
através da ocupação das terras, seja pela imposição cultural e religiosa.
Na segunda parte do estudo destacamos o reconhecimento existencial da região e
seus potenciais econômicos pelos políticos e grandes empresários brasileiros e
estrangeiros. Este momento marca a preocupação dos governos em garantir a apropriação
territorial da Amazônia e o aproveitamento econômico dos seus recursos naturais. Inúmeras
estratégias são criadas no sentido de estabelecer eixos de ligação entre as cidades e as
áreas de produção. Deste modo, são construídas estradas, pontes, assentamentos e pólos
de desenvolvimento que busquem promover a utilização econômica da região. Em meio às
demandas econômicas e políticas, permanecem abandonadas as populações que habitam a
região, a espera de uma nova perspectiva de vida.
O projeto de assentamento amazônico: determinando a “presença ausente” dos
homens e mulheres das margens da estrada

A busca por novas rotas para o comércio das especiarias e lugares desconhecidos
impulsionou consideravelmente a criação das rotas da colonização. Muitos foram os
mecanismos criados no sentido de garantir a servidão e colonização dos indígenas na
Amazônia, das capturas sangrentas às estratégias messiânicas de evangelização, a história
de ocupação e povoamento da região carrega as marcas de uma política injusta e
desumana. Desde os seus primeiros momentos de ocupação a Amazônia foi palco de luta

426

cruel e avassaladora, capaz de exterminar não apenas o homem, mas sua presença e
consciência de vida, de cultura, de sociedade.
Era preciso navegar e navegar. A luta pela obtenção de poder e riquezas era
determinada, consideravelmente, pelas relações comerciais, uma luta acirrada entre as
nações européias e asiáticas pelo monopólio da única rota existente do Mar Mediterrâneo.
Deste modo, deu-se início a busca por outras rotas que deveriam ser descobertas e
facilitadas, no sentido de levar facilmente ao Oriente e assim, garantir maior lucro. Muitas
expedições lançaram-se ao oceano Atlântico com este intuito, Portugal e Espanha tornaramse pioneiras nesse projeto. Mas, foi a expedição comandada por Cristóvão Colombo, a
serviço da coroa espanhola, que encontrou novas terras a oeste do continente europeu, em
1492.
Deste então muitas expedições partiram em busca das ilusões e cobiças fomentadas
pela descoberta deste novo mundo, tal como destaca Neide Gondim, “As preocupações que
norteiam o Diário de Colón e a primeira carta de Vespucci (1500) resultam em visões
diferenciadas que, na maioria das vezes, vão exercer seu fascínio para as impressões de
viagens posteriores no enriquecimento do imaginário europeu” (1994:42). As narrativas de
Cristóvão Colombo destacam sua ânsia em encontrar as fontes de ouro, tal como havia sido
divulgado. Havia, na verdade, uma preocupação em oferecer vantagens que garantissem o
sucesso da viagem. No entanto, essa perseguição estava longe de acabar, incentivou outras
tentativas de viajantes, uma luta incansável em preencher essa lacuna imagística.
As considerações feitas por Américo Vespúcio diferem consideravelmente das
destacadas por Colombo. Vespúcio busca compreender o novo mundo de modo mais
repousado, aceitando as diferenças encontradas com naturalidade, afirma a autora. Em
geral, muitas expedições foram realizadas com a finalidade de conquistar a Amazônia.
Apesar de os portugueses terem realizado um número menor de viagens, quando
comparado com outras nações, seus resultados foram os mais consistentes no processo de
colonização.
Há uma grande polêmica sobre quem teria sido o primeiro visitante da região
amazônica, no entanto, isto não muda o fato de todos esses expedicionários terem
elaborado rotas de exploração e ocupação do local. Segundo Pontes Filho, a primeira
expedição registrada foi a dos irmãos Pinzón (1499-1500) alcançando apenas o estuário do
rio Amazonas e a foz do rio Oiapoque. A expedição de Francisco Orellana foi mais
demorada (1540-1542), objetivava encontrar o famoso El Dorado, seguindo por todo o rio
Amazonas. Ao passar pela foz do rio Nhamundá sua tripulação foi atacada por um grupo de
mulheres guerreiras, que lembravam as lendárias Amazonas, a partir de então o rio passou
a se denominar Amazonas (2000:49).
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As outras expedições realizadas posteriormente traçavam seus objetivos de modo
mais eficaz, mediante as experiências obtidas nas precedentes. A expedição de Pedro
Teixeira, por exemplo, percorreu toda a extensão do rio Amazonas no sentido leste-oeste
(de Belém a Quito) e no sentido oeste-leste (Quito a Belém), com esta expedição foi
possível realizar o reconhecimento das riquezas e potencialidades da região amazônica e,
portanto, abrir de novos caminhos para as expedições portuguesas.
Inicialmente, o Tratado de Tordesilhas determinava que a maior parte das terras
amazônicas pertencia à Espanha, como não havia encontrado grandes fontes de riqueza no
local, a Espanha não demonstrou interesse em ocupar a região imediatamente. No entanto,
esta cobiça foi despertada em outras nações como Holanda, França e Inglaterra. Mediante o
interesse e invasão destas nações, Portugal fundou o Forte do Presépio em 1616, com o
intuito de garantir o controle de toda a bacia amazônica. A partir deste momento deu-se
início ao processo de despovoamento e ocupação imediata dos espaços, se até então os
índios eram usados na lutas travadas entre as nações, agora consistia no principal
instrumento da escravização mental e espiritual.
Muitas foram às estratégias e políticas desenvolvidas com a finalidade de organizar o
trabalho indígena e o uso dos recursos naturais disponíveis na região. O início desse projeto
de colonização deu-se com o chamado sistema de Capitães de Aldeia (Carta de Lei de 10
de setembro de 1611), onde um dos moradores colonos seria responsável em cumprir
algumas tarefas, tais como: fazer cumprir as atribuições impostas pela coroa portuguesa,
comandar formas de recrutamento e escravização de mão-de-obra indígena, empreender a
distribuição e aluguel de índios entre colonos e missionários, atuar como juiz, fiscalizar o
pagamento de salários aos índios pelos colonos (FILHO, 2000:61).
Em geral, o sistema de Capitães de Aldeia garantia o recrutamento da mão-de-obra
indígena, buscando satisfazer as exigências do projeto colonizador e garantir sua presença
territorial. Sua política devassadora impulsionou a escravização dos índios, dinamizou o
trabalho forçado e destruiu inúmeros povos indígenas. Esta política desagradava apenas
aos missionários religiosos, que tinham por finalidade catequizar os índios, elevá-los
espiritualmente e alfabetizá-los, objetivando expandir a fé cristã e católica. Fundaram suas
missões e deram início a várias cidades, como Itacoatiara, Parintins, Borba e muitas outras,
contribuíram não apenas para a penetração lusa na região, como também para a
implantação do projeto de colonização.
A posse das formas de recrutamento do trabalho indígena era constantemente
passada e repassada entre os colonos e os missionários, de modo que a cada novo sistema
de colonização surgiam novos entraves e exigências. Com o Regimento das Missões, Lei de
21 de dezembro de 1686, a organização do sistema de trabalho passou a ser coordenada
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pelos missionários religiosos, sob a justificativa de que as operações de recrutamento
realizadas pelos colonos apresentavam maus tratos e exploração do trabalho indígena
(FILHO, 2000:72).
Tanto no sistema de Capitães de Aldeia como no Regimento das Missões foram
desenvolvidas formas de recrutamento que facilitavam o acesso e posse dos indígenas
pelos colonos e missionários, entre as formas de recrutamento utilizadas as mais
conhecidas são: os descimentos – expedições que objetivavam convencer os índios a
“descerem” para as aldeias de repartição; os resgates – visavam estabelecer trocas
comerciais entre colonos portugueses e tribos aliadas e as guerras justas – expedições
militares realizadas por tropas de guerra que invadiam as povoações e terras indígenas.
Estas formas de recrutamento tinham por finalidade oferecer maior contingente de
trabalhadores indígenas e povoar as áreas de habitação dos colonos.
Com a criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751), com sede em Belém, as
fronteiras portuguesas foram resguardadas e o povoamento foi efetivado. Entretanto, a
posição da sede do Estado não garantia o controle em toda a região amazônica, sendo
necessária à criação da Capitania do São José do Rio Negro13, subordinada ao governo do
Pará. Todas essas políticas deram início a uma nova fase de ocupação e colonização da
Amazônia, determinadas pelo ministro português Marques de Pombal. Entre as medidas
adotadas pelo ministro está a criação do Diretório dos Índios em 1757, estabelecendo novas
regras e objetivos do mercantilismo colonizador português.
O Diretório atuava como uma lei suprema na Amazônia, com o intuito de garantir a
dominação portuguesa efetiva sobre as terras e os povos da região. Entre estas medidas
devastadoras podemos destacar: o extermínio temporal do poder missionário, as novas vilas
deveriam ter chefes indígenas e portugueses, os índios deveriam ser divididos entre as
autoridades de Estado, o ensino da língua portuguesa tornou-se obrigatório, os sobrenomes
indígenas deveriam ser portugueses, as casas deveriam ter estilos portugueses, os
casamentos entre índios e colonos deveriam ser estimulados, os índios deveriam pagar
dízimos, cultivar roças e andar vestidos pela vila.
Sem dúvida, o Diretório dos Índios se caracterizou como um marcador de águas
fundamental no processo de colonização portuguesa e descaracterização das práticas e
culturas indígenas. Os impactos gerados pelo projeto de colonização de Pombal foram
desastrosos e irreparáveis, acentuado o processo de deculturação e extermínio dos povos e
etnias locais. Apesar das intensas investidas medidas arrasadoras o fracasso da missão
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Com a criação da Capitania do São José do Rio Negro o colonizador poderia controlar efetivamente as terras da região, além
de recrutar o trabalho indígena. Nesse momento, as aldeias, missões e povoamentos locais deveriam ser elevados a vilas e
receber nomes portugueses (FILHO, 2000:90).
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pombalina não foi evitado, suas políticas monopolizadoras e corporativistas contribuíram
para sua derrocada e crise crônica do seu projeto colonial de mercantilização.
Este primeiro momento da colonização amazônica foi finalizado com a criação da
província, tardiamente, em 1850. Embora fossem apresentados muitos argumentos
favoráveis à elevação da capitania a condição de província, inúmeras e violentas
manifestações foram realizadas, sob a liderança dos cabanos. Esse novo momento político
não favoreceu em nada a população que habitava a Amazônia, as atividades econômicas
eram insuficientes e expressivas no cenário nacional, foi com o surto de expansão da
economia da borracha que o Estado começou a adquirir autonomia e desenvolvimento
econômico.
Embora muitas famílias nordestinas tenham sido convencidas a migrar para a
Amazônia e assim sustentar este macro projeto político com sua força de trabalho, sabemos
que os interesses vinculados à economia gomífera não contemplavam as condições e
melhorias de vida desses trabalhadores. Deste modo, uma suposta migração espontânea
constituía, na verdade, uma migração dirigida e orientada por falsas promessas de melhoria
de vida e renda. Assim, cerca de 300 mil migrantes provindos do nordeste entre 1870 e
1920 dirigiram-se para a região amazônica, vitimados pela fome, seca e epidemias no
sertão nordestino (FILHO, 2000:131). Tratava-se, na verdade, de adotar medidas destinadas
a criar condições de defesa e ocupação da região, bem como promover o desenvolvimento
do capitalismo com a exploração do trabalho humano mais uma vez, agora com os
nordestinos.
No entanto, este também foi um projeto desastroso e frustrado, antes mesmo de
oferecer condições de melhorias econômicas declinou, arrasando todos os políticos,
empresários e trabalhadores que estavam envolvidos e confiantes no seu sucesso. Sem
dúvida, a ruína atingiu, sobretudo, os trabalhadores que migraram para a região em busca
de melhorias de vida e agora estavam abandonados a própria sorte e, assim,
permaneceram muitos anos. A nova guinada econômica surgiu no final dos anos de 1960,
com os projetos de desenvolvimento econômico e integração nacional da Amazônia.
O primeiro momento da colonização amazônica caracterizou-se pela determinação da
presença dos colonizadores europeus, não apenas fisicamente mediante a ocupação do
território e uso dos recursos naturais, mas, sobretudo, nas estratégias de deculturação, nas
tentativas de afastar todos os traços e aspectos da cultura indígena com a assimilação
forçada do modo de vida europeu.
Em 1966 foi criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM
que viria a substituir a Superintendência do Plano da Valorização da Amazônia – SPVEA. A
criação da SUDAM traria um novo plano de desenvolvimento e integração da Amazônia,
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estabelecendo programas voltados à ocupação das terras e aproveitamento econômico.
Mediante estes objetivos foi criado o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à
Agroindústria do Norte e Nordeste – PROTERRA e o Programa de Pólos Agropecuários e
Agrominerais da Amazônia – POLAMAZÔNIA, estes programas estavam voltados
explicitamente à preocupação do governo brasileiro em ocupar imediatamente a Amazônia,
favorecer os projetos empresariais capitalistas interessados nos potenciais econômicos da
região e contornar os problemas sociais relacionados à reforma agrária no nordeste,
transferindo o problema para novas áreas.
A partir dos anos de 1970 uma nova política de colonização da Amazônia seria
implantada, a fim de desenvolver migrações dirigidas à região, com vistas a resolver o
problema da reforma agrária no país. Abertura de estradas, disponibilização de áreas
agrícolas, desenvolvimento de extrativismo e áreas de moradia, esses eram alguns dos
atrativos oferecidos aos trabalhadores sem terra e renda, segundo Octavio Ianni:
Assim, o início um tanto surpreendente e repentino de uma política nova,
sistemática e ativa de colonização dirigida na Amazônia parece dever-se, antes de
mais nada, às razões de segurança. O reavivar dos antagonismos sociais do
nordeste e o surgir de núcleos de tensão social na Amazônia, ao menos no sul do
Pará, fizeram com que o governo adotasse várias medidas econômicas e políticas
simultâneas (IANNI, 1979:34).

A idéia era adiar os antigos problemas sociais do nordeste, promovendo uma
colonização sistemática de algumas áreas da Amazônia, tendo em vista aliviar os
antagonismos e dilemas sociais da população nordestina. Sem dúvida, a busca por novas
terras e promessas foi intensa e constante, tendo o governo que estabelecer algumas regras
e condições para a ocupação desordenada das terras. Novos e maiores problemas
surgiram, conflitos e lutas pela posse da terra foram salientados, novos agentes sociais
passaram a ocupar o cenário da colonização amazônica, de fato a migração dirigida
funcionou. Crescia a migração espontânea e novos núcleos populacionais foram surgindo,
abrindo caminhos e rotas de “integração”. A Amazônia de “terras de ninguém” tornou-se
palco de lutas sangrentas e revolucionárias.
Na verdade, desde o início prevaleceram os interesses econômicos e políticos das
empresas e capital monopolista, obtenção de grande proteção e incentivo do Estado
brasileiro. Segundo Ianni, o projeto de colonização caracterizou-se como uma contrareforma agrária, na medida em que desviava a atenção dos problemas sociais para
soluções provisórias e assistencialistas, criava a ilusão de apontar caminhos para os
dilemas sociais e políticos, quando na verdade reelaborava e estabelecia rotas de
comercialização. No quadro abaixo estão indicadas algumas dessas rotas e estratégias de
ocupação da Amazônia por projetos e governos falaciosos:
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ANO

PROGRAMAS E PROJETOS

OBJETIVOS

1958

Rodovia Belém-Brasília (BR-010)

Implantar um eixo pioneiro para articular a Amazônia
oriental ao resto do país.

1960

Rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR364)

Implantar um eixo para articular a porção meridional
da Amazônia

1970

PIN – Plano de Integração Nacional (onde se
encontra a proposta de construção da rodovia
BR-319).

Estender a rede rodoviária e implantar projetos de
colonização oficial nas áreas de atuação da SUDENE
e SUDAM.

1970

PROTERRA – Programa de Redistribuição
de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte
e Nordeste

Promover a capitalização rural

1970

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária

Executar a estratégia de distribuição controlada da
terra

1974

POLAMAZÔNIA – Programa de pólos
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia

Concentrar recursos em áreas selecionadas visando
ao estímulo de fluxos migratórios, elevação de
rebanho e melhoria da infra-estrutura urbana

1980

GETAT – Grupo Executivo de Terras do
Araguaia-Tocantins/GEBAM
–
Grupo
Executivo para a Região do Baixo Amazonas

Regularização fundiária, discriminação de terras e
distribuição de títulos

Fonte: FILHO, Pontes. Estudos de História do Amazonas. Manaus: Editora Valer, 2000.

Neste novo cenário político os governantes tomaram consciência do valor potencial
que representavam os territórios amazônicos, a busca por novos conhecimento e técnicas
que asseguram a apropriação dos recursos naturais passou a ser uma marca na
intervenção dos governos nacionais e regionais. Muitos projetos e programas de
desenvolvimento e inovação tecnológica foram criados com intuito de garantir o
desenvolvimento econômico e capitalista. Esta nova política de intervenção, lançada pelos
governos militares, buscava garantir a segurança das fronteiras, povoá-las e ligá-las ao
restante do país.
Os projetos de colonização passaram a ser induzidos e oficiais, organizados e
registrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
caracterizados pela “função social” de solucionar os problemas sociais dos sem-terra. Por
meio do INCRA eram projetados não apenas lotes individuais, mas também agrovilas,
agropoles e rurópolis. De acordo com Neli Aparecida de Mello, o saldo desta colonização foi
a multiplicação de pequenos agricultores sem experiência com trabalho agrícola e técnico e
a exacerbação dos conflitos fundiários (2006:30).
Deste modo, houve uma concentração dos projetos de colonização em três regiões:
Rondônia, Mato Grosso e na Transamazônica. Embora localizados em regiões diferentes,
este projetos apresentaram as mesmas deficiências. Se inicialmente foram planejados como
eixos de colonização e ligação de rodovias, tornaram-se grandes zonas de conflitos de
terras. Em resumo, os projetos de colonização não se transformaram nem em áreas de
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controle de ocupação, nem tampouco em eixos de integração nacional, ao contrário,
tornaram-se grandes áreas de desmatamento e degradação dos solos.
Outras estratégias foram usadas no sentido de desenvolver o potencial econômico da
região, desta vez oferecendo terras para os grandes empreendimentos dotados de capital
intensivo e tecnologia. A Colonização Integrada estava voltada, portanto, para a iniciativa
privada. Estas poderiam adquirir até 500 mil ha de terras, apresentando um plano de uso e
distribuindo lotes entre os novos colonos. Era o momento de investir numa colonização
produtiva, onde os colonos teriam suas áreas de terras e um emprego fixo para reaver o
crescimento econômico.
Atualmente,

os

investimentos

do

governo

federal

foram

destinados

consideravelmente para implantação da Agenda dos Eixos Nacionais de Integração e
Desenvolvimento com o intuito de acelerar a produção em tempos de globalização. Este
macrozoneamento possibilitou a criação de parcerias entre Estados, dentro deste
planejamento os governos estaduais atuam como coordenadores e o setor privado como
executor. Na redefinição do papel do Estado as estratégias permanecem as mesmas,
investimentos em infra-estrutura, transportes, energia e comunicação, no entanto, os
resultados continuam os mesmos (MELLO, 2006:273).
As estratégias de integração nacional provocam inúmeras transformações na região e
buscam privilegiar a construção de redes logísticas entre os eixos. Tal como a criação de
um sistema multimodal (rodovia-ferrovia-hidrovia) visando à competitividade da produção
local no mercado exterior. Os assentamentos agrários nessas áreas constituem importantes
instrumentos no sentido de garantir a funcionalidade dessas organizações. No entanto, a
construção dessas redes tem um interesse explícito em favorecer os setores do
agrobusiness e outras organizações privadas.
A análise dos dados permite constatar que os assentamentos agrários ainda
reproduzem os antigos modelos de colonização, sobretudo, no que diz respeito à realização
de projetos e ocupações em áreas pouco estruturadas. Fatores como desmatamentos,
abandono de colonos, ausência de infra-estrutura de serviços, concentração e venda de
terras, conflitos e exploração de trabalho humano continuam sendo reproduzidos e
reiniciando estes ciclos a cada novo projeto.
Neste novo momento da colonização há um novo reconhecimento existencial dos
trabalhadores amazônicos, bem como a necessidade de se criar novas estratégias de
colonização e ocupação do território. Na inversão de papéis, os novos colonizadores dão
prioridade ao capital monopolista, mais uma vez a população local se vê subjugada a um
projeto impositivo de colonização.
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Em um primeiro momento a estratégia principal da colonização era garantir a
presença do colonizador, de forma impositiva e violenta. Assegurar essa presença física e
ideológica era um passo importante na conquista do território brasileiro, permitia a expansão
dos horizontes políticos e, sobretudo, econômicos da coroa portuguesa. No segundo
momento

do

projeto

de

colonização

houve

um

reconhecimento

da

existência,

primeiramente, do “lugar” e posteriormente dos habitantes do lugar. Em função disso, foram
criadas políticas no sentido de garantir o povoamento da região, a ocupação pelo homem
brasileiro, levando e gerando o desenvolvimento em uma terra vazia e estagnada. Por fim, o
projeto de colonização esbarra num dilema: quem é esse “ser” amazônico, resultante do
doloroso projeto de colonização?
Como poderemos falar de uma identidade sustentada pela relação de subordinação
do homem amazônico aos interesses estrangeiros. Falaremos de uma identidade
fragmentada e deslizante, conveniente apenas nos momentos de efervescência de projetos
políticos econômicos baseados em fantasias desajustadas. Podemos indicar somente os
reflexos indesejáveis de uma suposta identidade amazônica, na medida em que são
salientados significativamente quando se estabelece o contato com o outro, durante o
reconhecimento nacional de um povo abandonado a própria sorte. A definição da identidade
amazônica depende da superação da condição de inferioridade e desigualdade, faz parte de
um projeto coletivo que deve ter início na própria mentalidade do homem amazônico.
Formação Histórica dos Municípios da Área de Influência Indireta

Nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, o Amazonas conheceu um
período de grandes transformações e ilusões. Toda essa transformação e relativa
prosperidade se justificava pelo período áureo da borracha, uma vez que a borracha se
tornou uma das maiores fontes de riqueza da região amazônica, alcançando, inclusive, o
primeiro lugar na pauta de exportação entre os anos de 1847 e 1860. Não é à toa que a
comercialização da goma elástica tenha possibilitado mudanças radicais na morfologia
social da cidade de Manaus.
Sem dúvida, muitos fatores contribuíram para este momento de efervescência
econômica. Contudo, trata-se de situar este ciclo econômico em um contexto mais amplo
que envolve a administração de Eduardo Ribeiro, a Proclamação da República, o
desenvolvimento da Indústria e a imigração nordestina (MESQUITA, 1993:123). Porém,
entre todos os fatores, na administração de Eduardo Ribeiro, o Estado do Amazonas e,
principalmente, a cidade de Manaus, experimentou o maior período de prosperidade já
existente no Estado.
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A idéia era impressionar e assim atrair investidores estrangeiros, exibir a capacidade
do Estado de acompanhar o mesmo ritmo de prosperidade de outros centros e metrópoles,
ainda que dentro de uma perspectiva idealizada de cidade, cria-se também suas
contradições. Na medida em que a cidade atraia investidores estrangeiros, também atraia
diferentes tipos de pessoas vindas de diversos pontos do país e do mundo (MESQUITA,
1999:148).
A borracha atraiu um grande contingente de trabalhadores que buscavam melhorias
de vida; também contribuía o fato de haver uma grande escassez de mão-de-obra na região
Amazônica desde os primeiros anos de sua colonização. Dado o crescimento e demanda na
borracha no mercado internacional, logo surgiu a necessidade de enviar trabalhadores para
os seringais longínquos e inexplorados. Embora a corrente migratória para a Amazônia
tenha se intensificado, recebendo pessoas de várias localidades do mundo, nenhum destes
grupos migratórios se sobressaia tanto quanto aos nordestinos (MESQUITA, 1999: 130).
Com as violentas secas que assolavam o sertão, não era muito difícil estimular os
trabalhadores nordestinos a partir em busca de melhores condições de sobrevivência.
Naquele momento do auge e prosperidade, onde latifundiários e políticos prometiam
melhores trabalhos e a possibilidade de mudar de vida, trazendo novas perspectivas de
ascensão econômica.
Contudo, a realidade que se apresentava diante destes sertanejos era outra,
consistia em um grande isolamento no meio da selva, perigos e doenças que surgiam
facilmente diante de um regime de trabalho escravo. Esses trabalhadores nordestinos
deixaram de ser explorados pelos coronéis do sertão para sofrer as piores humilhações
diante dos “coronéis de barranco”, em condições bem piores, isolados no meio de um
grande vale, desconhecido e abandonado.
O real interesse dos comerciantes da borracha era atrair mão-de-obra estrangeira
para a região; as tentativas não surtiram resultados positivos, por essa razão a mão-de-obra
nordestina importantíssima para manter a exploração dos recursos extrativistas da região,
além de se constituir como uma parcela fundamental na formação social e cultural da região
Amazônica.
Desta forma, o Ceará foi um dos Estados que mais contribuiu para o aumento
populacional na Amazonas, muitas colônias e núcleos agrícolas foram criados como uma
alternativa de habitação para abrigar esses trabalhadores. Apesar da sua grande
contribuição para a formação social da região, o nordestino sempre foi discriminado, era tido
como preguiçoso e indolente para a elite local, que desejava atrair mão-de-obra estrangeira.
Além dos cearenses, outro grupo de nordestino bastante expressivo na região foram
os grupos de maranhenses. Na verdade, esses maranhenses chegaram a Manaus no
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período do auge da borracha, alguns ex-escravos e outros eram descendentes de escravos,
eles se organizavam em colônias espalhadas pela cidade. Essas colônias eram identificadas
como comunidades negras ou afro-descendentes, eram isoladas da parte central da cidade,
portanto, não possuíam os serviços básicos de saneamento e saúde.
Contudo, nas primeiras décadas do século XX todo império da borracha começou a
desmoronar, ao mesmo tempo em que atingia seu auge a borracha começava a cair no
mercado. Logo, os impostos cresciam, muitos trabalhadores adoeciam e morriam, pragas se
alastravam entre as árvores, tudo ao mesmo tempo conspirava contra a estabilização da
economia gomífera. E apesar de todos os esforços, a borracha amazônica foi derrotada e
junto dela todos os seus investidores. A produção asiática crescia em uma velocidade
inatingível, dada a realidade amazônica e as péssimas condições de trabalho encontradas
na região (DIAS, 1999:132).
Assim, a derrocada da borracha atingiu consideravelmente a situação econômica do
Amazonas, em particular, da cidade de Manaus. Com a diminuição do preço da borracha no
mercado internacional e, conseqüentemente, com a queda da sua produção, não restava
alternativas para os seringueiros a não ser abandonar os seringais. Neste sentindo, muitas
pessoas retornaram para seus locais de origem, outros permaneceram na cidade de
Manaus, entre estes, podem ser destacados aos nordestinos, que foram obrigados a
abandonar seu modo de vida para o interior da Amazônia reconstruir sua vida (DIAS, 1999;
132).
José Aldemir de Oliveira (2003:50) afirma que nos anos subseqüentes a condição
econômica do Estado piorou cada vez mais, na medida em que a crise econômica não se
restringia apensar à região norte, mas se propagava por todo o país. No final dos anos vinte
a queda da bolsa de valores abalou as exportações brasileiras, o café, principal produto de
exportação brasileira, teve seu preço reduzido de 4 para 1 libra. Toda essa crise repercutiu
na Amazônia, e a decadência da borracha atingiu seu maior nível até então. Apesar de
surgirem outras possibilidades econômicas, nada se consolidou como alternativa para a
superação da crise naquele momento.
Contudo, a partir da década de 40, do século XX, surge uma nova possibilidade de
ascensão na exportação da borracha; com a Segunda Guerra Mundial, muitos seringais
asiáticos forma bloqueados, oferecendo um novo impulso à economia da borracha
amazônica. Mas, este período, que ficou conhecido como “Batalha da Borracha”, foi
transitório, contribuindo em muito pouco para a superação da crise econômica.
Paralelo ao aumento da produção cresceu notadamente o número de pessoas que
chegavam à região Amazônica; deram entrada em Manaus de 1941 a 1942 cerca de
152.138 pessoas, das quais 74.022 eram procedentes de outros Estados. No período
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correspondente à Segunda Guerra Mundial, 75.000 pessoas provenientes do nordeste
chegaram aos Estados da região norte, em particular, no Estado do Amazonas (OLIVEIRA,
2003:56).
Passada a Segunda Guerra Mundial e economia da borracha tornou a cair,
diminuindo sua produção e exportação. Sem perspectivas de trabalho nos seringais, logo a
população seringalista migrou para os centros urbanos mais próximos, como a cidade de
Manaus. Com a expansão da área urbana da cidade começaram a surgir outros problemas,
embora a questão da habitação sempre tenha estado no centro das discussões. Todos os
seringueiros pobres que chegavam à cidade eram excluídos e afastados da área central da
cidade, dando surgimento a pequenas colônias e núcleos comunitários que passaram a ser
chamados de bairros.
De acordo com Samuel Benchimol (1999), no decorrer do oscilante ciclo da
borracha, muitos destes bairros receberam uma população considerável de nordestinos,
genericamente conhecidos por “cearenses”. Esses cearenses procediam de diferentes
Estados: Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, entre outros. Com as
secas violentas que devastavam nos portos de Manaus e Belém entre 1898 e 1900. Em
geral, a soma dos anos anterior a 1900 correspondia a uma afluência de 158.125
nordestinos que compreendiam 20% da população amazônica (BENCHIMOL, 1999:136). No
período correspondente à II Batalha da Borracha (1941-1945) houve outra grande corrente
migratória: nets período, o número de imigrantes atingiu 152.138 pessoas, destas 118.068
migraram para o interior e outros Estados, enquanto 34.070 permaneceram na cidade de
Manaus. Desta forma, desde o início do ciclo da borracha até 1960 cerca de 500.000
nordestinos chegaram à Amazônia, representando o maior movimento de migrações
internas já conhecido no país, sendo superado apenas pela migração “pau-de-arara para
São Paulo” (BENCHIMOL, 1999:137). A partir da década de 30, muitos nordestinos
resolveram abandonar os seringais, seguindo em direção às vilas e cidades mais próximas,
como Manaus e Belém. As cidades amazônicas que receberam as famílias nordestinas
foram fortemente influenciadas por elas e seus descendentes. Por outro lado, o imigrante
nordestino se integrou à cultura cabocla e, juntamente com ela, formou uma nova fisionomia
cultural e social na região. Apesar do longo e sofrido caminho percorrido pelo imigrante
nordestino, depois de muito trabalho, muitos conseguiram alcançar a ascensão econômica,
social e política. Quando em um primeiro momento, foi excluído e flagelado, em uma nova
fase passou a seringalista, coronel de barranco, político empresário bem sucedido, senão na
primeira geração, na segunda ou terceira.
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Nos municípios da Área de Influência Indireta, podemos observar como ocorreu essa
formação.
Autazes
A região de Autazes já era conhecida nos meados do Século XVIII, quando era
habitada pelos índios Mura, famosos por sua resistência ao colonizador português. O nome
do município vem dos rios Autaz-Açu e Autaz-Mirim, que cortam suas terras. A exploração
da região teve início através do rio Madeira, em 1637, através da coleta do cacau, dentre
outras atividades extrativistas. A ocupação da área do município ocorreu a partir de 1860,
com a chegada de colonos vindos de várias partes do Amazonas e do Nordeste, atraídos
pela exploração da borracha. Entre 1835 e 1840, o local presenciou também um dos mais
importantes movimentos sociais e políticos da história do Brasil, a Cabanagem. A revolta
envolveu índios, negros, mestiços e alguns brancos pobres que lutavam contra a opressão
portuguesa e buscavam melhores condições de trabalho e de vida.

Beruri
A história de Beruri está relacionada à de Manacapuru, cujas origens remetem a
1786, ano de fundação deste município. Em 1894, dá-se o desmembramento de Manaus,
passando Manacapuru a constituir município autônomo. Em 1939, Manacapuru perde parte
de seu território para Manaus, ficando integrado por três distritos, sendo eles Manacapuru,
Caapiranga e Beruri. Já em 1981, pela Emenda Constitucional nº 12, o Distrito de Beruri,
acrescido de território adjacente, até então pertencente a Borba, passa a constituir o novo
Município de Beruri.

Borba
A origem de Borba está ligada intimamente ao fator religioso com a Companhia de
Jesus, os Jesuítas e os Carmelitas. A região, atualmente conhecida como Borba, era
habitada por ameríndios, sendo em 1840, constatado que existiam 465 índios para 100
brancos, além de 300 mamelucos e 57 mestiços. A aldeia da cachoeira de Santo Antonio do
Rio Madeira, foi fundada pelo Frei João Sampaio, em 1728, onde hoje localiza-se o estado
do Mato Grosso.
Os Jesuítas foram retirados do lugar original devido inacessibilidade e constantes
ataques dos índios de tribos inimigas. Os primeiros habitantes foram os índios araras, toras,
torés, urupás e muras. Até 1755 Borba teve o nome de Trocano e pertenceu aos Jesuítas,
passando mais tarde aos Carmelitas, que aceitaram do Governador do Grão-Pará, a missão
do Rio Madeira. Para realizar o povoamento da capitania, o governador, concedia aos
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brancos, que casassem com as índias, alguns favores, como o fornecimento gratuito de
instrumentos agrícolas. Em Borba, então, foi onde se realizaram primeiramente esses
casamentos. Foi elevada à categoria de Vila em 1756, pelo próprio Governador do GrãoPará, o Capitão General Francisco Xavier de Mendonça Furtado, recebendo o nome de
Borba, em homenagem a uma cidade e conde Portugueses, sendo então a primeira
povoação do Amazonas a receber o predicado de Vila.
Em 1785, Borba já cultivava, e até exportava para Belém, café e tabaco. Em 1833,
Borba não pôde fugir à agitação que reinava por toda província. Em meados daquele ano,
os Muras insuflados por um grupo de nativistas, ocuparam a vila à procura dos portugueses
ali residentes. A população, sobressaltada, de início fugiu ao combate, refugiando-se nos
arredores da vila. Reagiu, depois, punindo os rebeldes e normalizando a situação. Ainda no
ano de 1833, Borba perde a Categoria de Vila, passando à Freguesia, com a denominação
de Araretama. De 1835 a 1839, durante a revolta dos Cabanos no Amazonas, Borba foi uma
das raras localidades que resistiram aos rebeldes, não caindo em poder dos mesmos,
apesar de haver sofrido violentas investidas. Posteriormente, a comunidade mudou-se por
duas vezes até se estabelecer à margem direita do Rio Madeira. Foi também a cidade do
Amazonas que mais sofreu alterações no nome. Após Cachoeira de Santo Antonio do Rio
Madeira chamou-se Aldeia do Rio Jamari. Já no local definitivo foi denominado lugar
Araretama e depois Trocano, que é o nome de um instrumento de percussão indígena
fabricado em madeira que servia para dar avisos de festa ou de guerra.
Em 1857, pela Lei Provincial nº 73, Borba volta à condição de vila e,
conseqüentemente, sede do município, já em 1858, pela Lei Provincial nº 92, Borba perde
novamente a Categoria de Vila. Em 1877, pela Lei Provincial nº 362, é restabelecida a vila e
volta a ser sede do município. Por sua vez, em 1886, pela Lei Provincial nº 715, mais uma
vez é extinto o município.
Em 1888, pela Lei Provincial nº 781, fica definitivamente criado o município de Borba,
com território desmembrado de Manaus. O Termo Judiciário Comarca de Borba é criado
pela Lei Estadual nº 14, em 1891 e em 1894, pela Lei nº 65, é elevado à Comarca de Borba.
Na divisão administrativa, definida em 1911, o município foi composto por seis distritos,
dentre eles: Borba, Araras, Alto Aripuanã, Canumã, Abacaxis e Rosarinha. Em 1913, pela
Lei nº 741, a Comarca de Borba é extinta, sendo o Termo Judiciário de Borba subordinado à
Manaus, já em 1916, pela Lei Estadual nº 844, a Comarca de Borba é restaurada. Já em
1921, novamente é extinta a Comarca de Borba, sendo seu Termo Judiciário subordinado a
Manicoré.
Em 1928, pela Lei Estadual nº 1.397, é definitivamente restaurada a Comarca de
Borba, que se reinstala em 04.01.1929. Finalmente, em 1928, pelo Decreto-Lei Estadual nº
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68, a sede do município é elevada à Categoria de Cidade. Em 1938, por Decreto-Lei
Estadual nº 176, foram criados os distritos de Axinim, Canumã, Foz do Aripuanã e
Sumaúma; perdendo parte de seu território para o município de Maués. Sendo assim, Borba
passou de Vila à Freguesia por várias ocasiões, até ser proclamada Cidade, em 1938,
sendo inaugurada oficialmente em 1º de Janeiro de 1939. Em 1955, pela Lei Estadual nº 96,
Borba perde os distritos de Foz do Aripuanã e Sumaúma para o Município de Novo Aripuanã
e parte do Distrito Sede, para o novo município de Autazes.
Canutama
Canutama era denominada, anteriormente à sua fundação, Nova Colônia de Bela
Vista, fundada por volta do ano de 1874, por Manuel Urbano da Encarnação. Em 1879, a Lei
nº 436, institui o povoado de Nova Colônia de Bela Vista, sob a invocação de Nossa
Senhora de Nazaré. Em 1891, pela Lei nº 22, o povoado de Nossa Senhora de Nazaré, foi
elevado a vila, com sede no Lugar de Canutama. O município formou-se, então, por efeito
da mesma lei, com território desmembrado do de Lábrea e com a denominação de Vila de
Nossa Senhora de Nazaré compreendendo de um só distrito. Em 1892, deu-se a instalação
do município e do termo judiciário. Em 1895, foi criada a Comarca de Canutama. Em 1896
com território desmembrado do município de Lábrea, é criado o atual município de
Canutama.
Na divisão administrativa de 1911, figura Canutama com oito distritos: Canutama,
Abufari, Arimã, Caratiá, Itatuba, Nova Colônia, Nova Olinda e Tapauá. Nos quadros da
apuração do recenseamento de 1920, tem o mesmo número de distritos. Apenas alguns
mudaram de nome, são os seguintes: Canutama, Assaituba, Itatuba, Nova Experiência,
Nova Olinda, Paxiuba, Porto Alegre e Tambaqui. Em 1921, pela Lei nº 1.126, suprimiu a
Comarca de Canutama, cujo termo voltou a subordinar-se à Comarca de Lábrea. Em 1930,
pelo Ato Estadual nº 45, o município de Canutama foi suprido. Em 1931, pelo Ato nº 234,
deu-se o seu restabelecimento do Município de Canutama. Na sua divisão administrativa e
territorial, em 1933, o município de Canutama figura com um só distrito, de igual nome Canutama. Em 1938, pelo Decreto Estadual nº 69, a sede municipal foi elevada à Cidade.
Na divisão territorial fixada pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.186, de 31 de dezembro de 1943,
para vigorar no qüinqüênio 1944-48, Canutama figura com mais um distrito, o de Boca do
Pauini, criado com parte do território desmembrado do município de Lábrea. Em 1955, de
acordo com a Lei Estadual nº 96, perdeu o distrito de Boca do Tapauá, cujo território passou
a constituir o novo município de Tapauá.
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Careiro
O nome do município originou-se da palavra Careiro, que significa caminho do índio,
e está vinculado ao traçado do rio que o corta. Em 1877, parte dos retirantes nordestinos,
principalmente vindos do Estado do Ceará, motivados pelo fenômeno da seca que castigava
o nordeste, chegava a Manaus, e fixaram-se no Careiro, incrementando o povoamento da
região. Conforme a seca se pronunciava no nordeste, os migrantes (cearenses, piauienses,
paraibanos, dentre outros) continuavam a chegar ao Careiro. Em 1890, pela Lei Estadual nº
9, são criadas as colônias de Santa Maria do Janauacá e de Treze de Maio, no Cambixe,
para a fixação da população nordestina que se instalava na região. Os colonos tiveram suas
despesas cobertas pelo governo do estado, durante seis meses, tendo antes recebido, cada
um, seu lote de terra para trabalhar. Em 1938, pelo Decreto-Lei Estadual nº 176, é criado no
município de Manaus o Distrito do Careiro, formado do território desmembrado do município
de Manacapuru. Em 1955, pela Lei nº 99, de 19 de dezembro, deu-se a criação do município
com território desmembrado do município de Manaus e constituído por um só distrito, com
sede na ex-vila do Careiro, elevada então à categoria de cidade. Em 1956, ocorreu à
instalação do município, sendo seu primeiro prefeito, nomeado pelo Governo do Estado,
Almir Diniz de Carvalho. Em 1977, a sede do município é transferida definitivamente para
uma área de terra firme, no Km 102 da rodovia BR-319.
Careiro da Várzea
Registra-se como primeiro morador da região, em 1870, o caboclo Francisco Ferreira.
Mas somente no ano de 1938, através do Decreto Lei nº. 176, cria-se no município de
Manaus, o distrito do Careiro. Em 1955, é desmembrado do município de Manaus o seu
território e o Careiro passa a ser município autônomo. No mesmo ato, a Vila do Careiro,
sede do município, é elevada à categoria de cidade. Através da Lei nº1828 de 30.12.1987, o
município, sede da antiga Vila do Careiro, é criado sob a denominação de Careiro da
Várzea. O município do Careiro da Várzea foi criado pela Lei nº. 1.828 de 30 de dezembro
de 1987, sede da antiga Vila do Careiro.
Humaitá
Os primeiros habitantes da região foram os indígenas, e os jesuítas responsáveis
pela catequese dos índios da bacia do rio Madeira encontraram sérias dificuldades na
execução dessa tarefa. É que habitavam também a região os temidos índios “Muras”, só
pacificados às vésperas do século XIX. A chegada dos primeiros colonizadores, dentre os
quais o comerciante José Francisco Monteiro, foram importantes para a formação dos
povoados populacionais ali localizados. O comerciante se instalou num lugar chamado
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Pasto Grande, onde era a Sede da Freguesia de São Francisco, no Rio Preto, próximo à
atual cidade, no entanto, devido aos ataques constantes dos índios, em 1888, a sede da
Freguesia foi transferida para o lugar onde hoje está a cidade de Humaitá, com o nome de
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Belém de Humaitá. Em 1855, pela Lei nº
686, a missão do São Francisco foi elevada à Freguesia. Em 1888, pela Lei Provincial nº
790, a sede da freguesia é estabelecida no local denominado Humaitá. A freguesia passou
então a denominar-se “Nossa Senhora do Bem de Humaitá”. Em 1981, pela Emenda
Constitucional nº 12, Humaitá perde outra parte de seu território, desta vez em favor do novo
município de Auxiliadora.
Iranduba
O município de Iranduba surgiu como um dos principais núcleos populacionais que
surgiram na periferia de Manaus em decorrência da implantação da Zona Franca e do
Distrito Industrial, que reativaram a economia, até então estagnada após o enfraquecimento
do período da borracha. Logo, as origens do município se prendem à cidade de Manaus.
Contudo, em anos anteriores o local que hoje é o município, já possuía pequenos povoados,
que aos poucos foram formando vários núcleos periféricos, principalmente na época de
implantação que necessitava de grande quantidade de mão-de-obra. Na década de 60 o
município é criado pela Lei nº 07, tendo como governador em exercício o Sr. Anfremon
D´Amazonas Monteiro. Na mesma década, mais precisamente no dia 24.07.1964, pela Lei
nº 41, o Governador Arthur César Ferreira Reis extingue o município. Como município
autônomo, na gestão do Governador José Lindoso Iranduba foi reconhecido no ano de
1981, pela Emenda Constitucional no 12, sendo desmembrado do município de Manaus e
posteriormente, acrescido de território adjacente até então pertencente a Manacapuru. No
ano de 1982, efetuou-se sua instalação com as eleições gerais e conseqüentemente com a
posse de prefeito e vereadores em janeiro de 1983.
Lábrea
O surgimento histórico do município de Lábrea ocorre em meados do séc. XIX com a
visita de João Cunha Correa, vulgo João Cametá, à região do rio Purus em busca das
“drogas do sertão”. Porém, assim como a grande parte da região Amazônica, naquela época
a região já era habitada por indígenas. Em 10.05.1852 outra expedição parte da cidade de
Manaus, comandada Tenreiro Aranha, com o objetivo de encontrar ligação através das
campinas, entre os rios Purus e Madeira.
No ano 1854, Frei Pedro Coriana, funda no rio Purus uma missão de índios, sob o
nome de São Luís Gonzaga. Em 1861, novamente com o objetivo de encontrar
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comunicação entre os rios Purus e Madeira, é organizada outra expedição, chefiada por
Manuel Urbano da Encarnação. Anos depois, em 1869 e 1971 migrantes nordestinos
oriundos do estado do Ceará liderados por João Gabriel de Carvalho e Melo, e do estado do
Maranhão, comandados por Antonio Rodrigues Pereira Labre, chegam para instalar-se às
margens do rio Purus, para trabalhar com extrativismo vegetal, colaborando para a
miscigenação entre diferentes culturas e colaborando desta forma para o surgimento do
município, que passa a denominar-se Distrito de paz de Lábrea no ano de 1874.
Posteriormente, em 14.05.1881, pela Lei Provincial nº. 523, a freguesia é elevada à
categoria de vila. E em 22.05.1883, é criada a comarca do rio Purus, com sede em Lábrea.
Em 22.10.1890, pelo Decreto Estadual nº. 67, é desmembrado de Lábrea o território que
formou o município de Boca do Acre. Em 1896, Lábrea sofre outro desmembramento
territorial, desta vez para construir o município de Canutama. Em 11.09.1894, pela Lei
Estadual nº. 97, Lábrea é elevada à categoria de cidade.

Manaquiri
A origem do município de Manaquiri se iguala ao do município de Careiro. A partir de
1877, ocorre um crescimento da região, com a chegada de migrantes nordestinos. Após um
acelerado desenvolvimento local, no ano de 1938, é criado o Distrito do Careiro como parte
do Município de Manaus. Em 1955, Careiro é desmembrado, passando a constituir
município autônomo. Já como município autônomo, Careiro possuía 6 subdistritos: Curari,
Garupá, Mamori, Janauacá, São Joaquim e dentre os quais Manaquiri. Décadas depois,
através da Emenda Constitucional nº. 12, o subdistrito de Manaquiri, acrescido de outros
territórios também do Careiro e mais áreas contíguas de Manacapuru e Borba, passa a
constituir município autônomo de Manaquiri.
Manaus
Na época das grandes explorações de países do velho mundo, começou a corrida
por conquistas de novas terras. Em 1540 Francisco de Orellana, vindo do Peru, pretendia
chegar à Espanha. Ele descobriu um rio, e o batizou de Rio Orellana. Ao ser atacado na foz
do Nhamundá por tribo de mulheres guerreiras, passou a chamar o rio de Amazonas. Antes
de Orellana navegar por este rio, ele já recebia o nome de Amaru Mayu, ou "A Serpente
Mãe do Mundo".
Os relatos realizados pela expedição de Orellana despertaram interesse de
Portugueses, Espanhóis, Holandeses, Ingleses e Franceses. E por volta de 1600,
começaram as investidas na região. Devido à abrangência do local, ficou impossível atender
a população da área e manter a paz com os Índios. Em 3 de março de 1755, criou-se então
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a Capitania de São José do Rio Negro para atender as dificuldades e garantir a dominação
portuguesa. Em 1833 passa à categoria de Vila, com o nome de Manaus, que significa "Mãe
de Deus", homenagem à tribo manaós.
Em 24 de Outubro de 1848 recebe o título de cidade, capital da Província do
Amazonas. Tentativas de ocupar toda a extensão territorial não foram bem sucedidas, e
logo o Peru, com apoio do EUA, tentou expandir suas fronteiras. Foi criada, então, em 5 de
Setembro de 1850 a Província do Amazonas, desmembrando-se do Grão-Pará. Anos
depois, o surgimento do mais importante ciclo econômico do estado, o Ciclo da Borracha.
Época em que imigrantes nordestinos, fugiam da seca e se instalavam nos seringais. Na
mesma época, a participação inglesa foi importante para surgir melhorias na cidade. Rede
de esgotos, água encanada, luz elétrica, o Porto, e bondes elétricos contribuiriam para o
desenvolvimento. Muitos desses serviços nem existiam no restante do país. Tempo de muito
luxo, em que comerciantes mandavam seus filhos estudarem na Europa e os prédios eram
construídos com material europeu. Destaque para o famoso Teatro Amazonas e o Mercado
Municipal. Destaques na arquitetura local de hoje. Um estilo neoclássico e art nouveau.
Localizada à margem esquerda do rio Negro, Manaus teve origem em um pequeno
arraial formado em torno da fortaleza de São José do Rio Negro, criada para guarnecer a
região de possíveis investidas dos inimigos, em 1669. Erguida a base de pedra e barro, sem
fosso e quadrangular, a construção foi chamada de Forte de São João da Barra do Rio
Negro e ficava a três léguas da foz do rio. Durante 114 anos, o forte manteve suas
atividades de defesa da região. O arraial foi fundado em 1669, passando a ser o Lugar da
Barra e tornando-se sede da capitania de São José do Rio Negro (ano de 1758). No
princípio do século XIX, em 1833, foi elevado à categoria de vila com o nome de Manaós,
em homenagem à tribo de mesma denominação que se recusava a ser dominada pelos
portugueses e negava ser mão-de-obra escrava (para militares e religiosos). Quando
recebeu o título de cidade em 24 de outubro de 1848, era um pequeno aglomerado urbano,
com cerca de 3 mil habitantes, uma praça, 16 ruas e quase 250 casas.
A capital do Amazonas foi, talvez, a cidade que mais conheceu a riqueza, os
encantos e o glamour do primeiro mundo no Brasil, somando a seus rios e florestas o ouro e
a sofisticação importada da Europa. O apogeu da capital do Amazonas aconteceu com o
"achado", por parte dos estrangeiros: o látex. Apoiada na revolução financeira e econômica
proporcionada pela borracha, a antiga Manaus foi a cidade mais rica do País por muito
tempo, conforme relata o escritor amazonense Márcio Souza em "Uma Breve História do
Amazonas". A "metrópole da borracha" tem início em 1900. Nessa época, o crescimento e
desenvolvimento da capital acontecem com traços culturais, políticos e econômicos
herdados dos portugueses, espanhóis e franceses. A riqueza do látex proporcionou uma
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reviravolta estrutural, implantando serviço de transporte coletivo de bondes elétricos,
sistema de telefonia, eletricidade e água encanada, além de um porto flutuante, que passou
a receber navios de diversas bandeiras e tamanhos.
Manicoré
A história de Manicoré se confunde com a história da Amazônia, no que se refere
aos acontecimentos ocorridos na época das expedições sobre o rio Amazonas. Entre idas e
vindas de grandes expedições na região do rio Madeira, funda-se o povoado de Crato,em
1797,que surge com a chegada de uma escolta enviada para punir os selvagens, que ali
viviam, a escolta foi à região a mando do governador do Grão-pará e tendo em vista facilitar
as transações comerciais do Pará com Mato Grosso e Goiás. Em 1802 a povoação é
transferida para um sítio entre os rios Baetas e Arraias. Pela Lei nº. 96, de 04.07.1858, é
criada a freguesia de São João Batista do Crato. E em 06.07.1868, pela Lei nº. 177, a sede
da freguesia é transferida para o povoado de Manicoré, passando a denominar-se Nossa
Senhora das Dores de Manicoré. A denominação de “Manicoré”, dada à população e à
freguesia, provém do rio Manicoré, no Madeira. O nome do rio procede de “Anicoré”, tribo
indígena que habitava a região. Em 02.06.1877, pela Lei nº. 362, Manicoré é elevada à
categoria de Vila. Em 1877, é criado o termo judiciário. Em 1878, pela Lei nº. 385, Manicoré
torna-se sede da comarca do Rio Madeira. A instalação da comarca ocorre em 12/12/1881.
Em 04.05.1896 Manicoré recebe foros de cidade. E em 1955, parte de seu território é
desmembrado para formar o novo município de Auxiliadora.
Novo Aripuanã
O recém-criado município de Novo Aripuanã é constituído de território desmembrado
do município de Borba e Manicoré, por isso está a sua história ligada estritamente à desses
municípios, notadamente o primeiro. O rio Madeira é a principal via de acesso de toda a
zona a que dá o nome. As primeiras penetrações no grande rio foram efetuadas logo após a
expedição de Pedro Teixeira, ligando Belém do Pará a Quito no Peru em 1637. Antes de
1716, o caudaloso Madeira já era explorado pelos coletores de “drogas do sertão”.
Na divisão administrativa de 1933, o município de Borba figura apenas com o distritosede, o que indica que foram extintos os demais distritos, inclusive o de Alto Aripuanã. Por
força do decreto-lei n. 176, de 1º de dezembro de 1938, o município de Borba passou a
constituir-se de cinco distritos e entre estes os de Foz de Aripuanã e Sumaúma, a lei
estadual n. 96, de 19 de dezembro de 1955, criou o município de Novo Aripuanã,
desmembrado dos municípios de Borba e Manicoré e constituído pelo território dos distritos
de Foz do Aripuanã e Sumaúma, do primeiro e dos subdistritos de Alvorada, Manicorezinho
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e Itapinima do segundo, tendo como sede a vila de foz do Aripuanã elevada então à
categoria de cidade.
A instalação do município ocorreu a 10 de fevereiro de 1956, até essa data ainda
não tinha sido criado o termo judiciário. Em 01.12.1938, no Decreto-Lei Estadual no. 176, a
divisão administrativa atribuída ao município de Borba prevê 5 distritos, entre os quais os de
Samaúma e o de Foz do Aripuanã. Em 19.12.1955, pela Lei Estadual no. 96, esses dois
distritos são desmembrados de Borba, passando a constituir o novo município autônomo de
Novo Aripuanã. Em 10.12.1981, pela Emenda Constitucional no. 12, Novo Aripuanã perde
parte de seu território, em favor do novo Município de Apuí.
Porto Velho
Oficializada em 2 de outubro de 1914, Porto Velho foi criada por desbravadores por
volta de 1907, durante a construção da E.F. Madeira- Mamoré. Em plena Floresta
Amazônica, e inserida na maior bacia hidrográfica do globo, onde os rios ainda governam a
vida dos homens, é a Capital do estado de Rondônia. Fica nas barrancas da margem direita
do rio Madeira, o maior afluente da margem direita do rio Amazonas.
Desde meados do sec. XIX, nos primeiros movimentos para construir uma ferrovia
que possibilitasse superar o trecho encachoeirado do rio Madeira (cerca de 380 km) e dar
vazão à borracha produzida na Bolívia e na região de Guajará Mirim, a localidade escolhida
para construção do porto onde o caucho seria transbordado para os navios seguindo então
para a Europa e os EUA, foi Santo Antônio do Madeira, província de Mato Grosso.
As dificuldades de construção e operação de um porto fluvial, em frente aos
rochedos da cachoeira de Santo Antônio, fizeram com que construtores e armadores
utilizassem o pequeno porto amazônico localizado 7 km abaixo, em local muito mais
favorável. Em 15/01/1873, o Imperador Pedro II assinou o Decreto-Lei nº 5.024, autorizando
navios mercantes de todas as nações subirem o Rio Madeira. Em decorrência, foram
construídas modernas facilidades de atracação em Santo Antônio, que passou a ser
denominado Porto Novo. O porto velho dos militares continuou a ser usado por sua maior
segurança, apesar das dificuldades operacionais e da distância até S. Antônio, ponto inicial
da EFMM. Percival Farquar, proprietário da empresa que afinal conseguiu concluir a ferrovia
em 1912, desde 1907 usava o velho porto para descarregar materiais para a obra e, quando
decidiu que o ponto inicial da ferrovia seria aquele (já na província do Amazonas), tornou-se
o verdadeiro fundador da cidade que, quando foi afinal oficializada pela Assembléia do
Amazonas, recebeu o nome Porto Velho. Hoje, a capital de Rondônia.
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Humaitá
Os primeiros habitantes da região foram os indígenas, com a chegada dos primeiros
colonizadores, dentre os quais o comerciante José Francisco Monteiro, que se instalou
definitivamente no local a fim de explorar a comercialização de produtos oriundos do
extrativismo na região. O comerciante se instalou num lugar chamado Pasto Grande onde
era a Sede da Freguesia de São Francisco, no Rio Preto, próximo à atual cidade, no
entanto, devido aos ataques constantes dos índios, em 1888, a sede da Freguesia foi
transferida para o lugar onde hoje está a cidade de Humaitá, com o nome de Freguesia de
Nossa Senhora da Conceição do Belém de Humaitá. Já em 1890 é fundado o município de
Humaitá. Em 1891, foi criada Comarca de Humaitá, e em 1894 foi elevada a condição de
cidade.
Tapauá
A história desse Município está vinculada a Canutama, de onde teve origem o seu
território. No ano de 1955, através da lei estadual nº. 96, seu território é desmembrado de
Canutama e é criado o Município de Tapauá. Pelo mesmo ato, sua sede é elevada à
categoria de cidade. “Tapauá”, denominação dada ao município e à respectiva sede, provém
do rio do mesmo nome, um dos principais afluentes do rio Purus e que atravessa o
município de um extremo a outro numa extensão de cerca de 500 Km². Na zona do rio
Purus, o povoamento civilizado iniciou muito mais tarde que em outras zonas do Amazonas.
Em 1852, a serviço do governo da Província, subiu o rio Purus uma expedição confiada ao
prático Serafim Salgado. No ano 1861 outra expedição também navegou pelas águas do
caudaloso rio, esta confiada a Manuel Urbano da Encarnação, perito em coisas de sua terra,
cujos segredos sabiam desvendar dos indígenas. O primeiro núcleo de povoamento
organizado na zona do rio Purus foi, provavelmente, a Missão de São Luiz Gonzaga,
fundada em 1854, por Frei Pedro Ceriano, com índios Muras, Cauinicis, Mamuris, Jamadis,
Purupurus, etc. A Missão, no entanto, teve existência efêmera, porque o Frei Ceriano
enfermo, teve que abandoná-la.
Em 1871, começaram a chegar os nordestinos, na terra-firme do Amaciari, hoje
Lábrea, naquele ano trazidos pelo Coronel Antônio Rodrigues Pereira Labre. Em 1874,
Manuel Urbano da Encarnação já citado anteriormente, “mestiço de grande tato e
consumado explorador do Purus” fundou Canutama. Em 1878, o Comendador João Gabriel
de Carvalho, com vários companheiros, desembarcou em terras do atual município de Boca
do Acre. O povoamento dos afluentes do rio Purus, foi então se processando a partir daí.
Em 1891, pela Lei Estadual nº 22 de 10 de novembro, o município de Canutama foi criado,
com território desmembrado do de Lábrea. Em 01.12.1938, pela Lei Estadual nº176, foi
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criado no distrito de Canutama, o distrito de Boca do Tapauá. Em 19.12.1955, pela Lei
Estadual nº 96, esse distrito é desmembrado de Canutama, passando a construir o
município de Tapauá, cuja sede é elevada à categoria de Cidade. Em 31.01.1956, dá-se a
instalação do Município de Tapauá, sendo seu primeiro prefeito, nomeado pelo Governador
do Estado, o Sr. Antônio Ferreira de Oliveira. Em 10.12.1981 pela Emenda Constitucional nº
12. Tapauá perde partes de seu território, em favor dos novos municípios de Auxiliadora,
Camaruã e Itamarati.
Análise histórica da implantação da rodovia e sua interface com os municípios
interceptados

As razões políticas que levaram a elaboração de estratégias logísticas ao processo
de integração territorial da Amazônia ao cenário nacional e ao mundo consistem no ponto de
partida desta análise. Os anos 1970 constituem um marco no projeto geopolítico de
ocupação da Amazônia, cujo principal objetivo era integrar a Amazônia ao projeto político
desenvolvimentista do país, com a criação de estradas e projetos de utilização potencial dos
recursos naturais existentes. A intervenção de governos militares tinha por objetivo garantir
a segurança das fronteiras, levando outras populações para povoá-las, ligando-as aos
centros urbanos e reduzindo tensões e demandas fundiárias.
Esta frente pioneira na Amazônia não teve vínculos com a agricultura tradicional,
mas um interesse declarado em favorecer os grupos industriais nacionais, estrangeiros e
multinacionais, cujos investimentos foram respaldados pelos incentivos fiscais (MELLO,
2006:25). O que interessava era a ocupação das terras virgens e valorização dos espaços,
com isso a inserção no mercado econômico mundial. Deste modo, pouco importava quem
seriam os homens que fariam esse projeto funcionar, as conseqüências que estas ações
teriam em suas vidas.
Nesse

processo,

é

possível

destacar

três

aspectos

que

determinaram

significativamente esta política de ocupação e integração nacional: o primeiro aspecto a ser
considerado era a segurança nacional, fortalecendo a presença nas fronteiras nacionais.
Para isso, em segundo lugar, era preciso transferir as populações envolvidas nos conflitos
fundiários e assim garantir o reequilíbrio regional. Por fim, investir do processo de
colonização de novas terras, garantindo os direitos de posse aos novos colonos, oriundos,
sobretudo, do nordeste, sul e centro-oeste. E o grande impulso para a consolidação deste
projeto de colonização seria a construção de estradas, vias que permitissem a formação de
correntes migratórias para a Amazônia.
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Deste modo, o governo federal concentrou forças no sentido de garantir a criação
dos eixos de integração e desenvolvimento entre as regiões brasileiras, para isso foram
construídas inúmeras rodovias, entre as quais a Transamazônica. Em 1970, o governo
militar brasileiro deu início às obras para a construção da rodovia Transamazônica, dividindo
ao meio a região amazônica de leste para oeste. Neste mesmo pacote foram anunciadas
outras rodovias, que seriam parte deste complexo sistema de integração e desenvolvimento.
Sem dúvida, a quantidade de estradas planejadas e anunciadas excedeu o que
poderia ser justificado pelos benefícios econômicos da melhoria de transporte, considerando
que o projeto de construção de estradas estava, em parte, incentivado por questões de
controle territorial. Segundo Fearnside, em 1971, “um Decreto-Lei (No. 1.164) deu o controle
ao governo federal todas as terras localizadas até 100 km das rodovias planejadas, até
mesmo se a “rodovia” fosse nada mais que uma linha riscada no mapa” (2005:02). Segundo
ao autor, este anúncio resultou no controle de uma vasta área, somando 2,2 milhões de km2
(quase a metade da Amazônia Legal). Mas em 1987 este decreto foi revogado (Decreto-Lei
No. 2.375), de modo que qualquer terra dentro de 100 km de uma rodovia que não tivesse
ainda sido alocada a um propósito específico se tornaria “terra devoluta” sob controle
estadual.
A rodovia BR-319 possui uma extensão de 877 km de norte ao sul de Manaus a
Porto Velho e foi construída em 1972 (680 km) e 1973 (197 km). Um dado singular no
processo de construção da estrada é que o governo federal determinou que todas as
rodovias, na época, fossem primeiramente construídas como estradas sem pavimento, para
posteriormente serem pavimentadas, à medida que as estradas apresentassem demandas
em seu tráfego. Entretanto, a rodovia BR-319 caracterizou-se como uma exceção. A rodovia
foi pavimentada imediatamente durante sua construção, inclusive, no período da estação
chuvosa. Esta prioridade foi dada como compensação para os investimentos federais mais
pesados no Estado de Pará.
Grande parte dos investimentos eram realizados no Pará, acirrando ainda mais a
competição

entre

este

estado

e

Amazonas.

A

sede

da

Superintendência

do

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) foi estabelecida em Belém, e a grande maioria dos
projetos pecuários e outros financiados pela agência estavam localizados no Pará. O Estado
do Pará adquiriu também a maior parte da rodovia Transamazônica, incluindo todas as suas
áreas de colonização, além da construção da rodovia BR-163 e a pavimentação da rodovia
Belém-Brasília (BR-010), seguida logo após pela hidrelétrica de Tucuruí. O Estado do
Amazonas recebeu do governo federal a Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), a
hidrelétrica de Balbina e as rodovias BR-174 e BR-319.
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Entretanto, de pouco valeu a construção da rodovia BR-319, a mesma teve pouco
tráfego, já que a produção industrial de Manaus era exportada de forma mais barata por
meio de navios, e até via aérea, como ainda continua sendo feito nos dias de hoje.
Conseqüentemente, Rondônia passou a ser o destino da maioria dos migrantes do Paraná e
de outras áreas que seguiram a rodovia BR-364 (Cuiabá - Porto Velho). Em pouco tempo
Rondônia estava repleta de migrantes, disputando áreas de terras. Por outro lado, a BR-319
apresentou péssimas condições de trafegabilidade, inibindo a corrente migratória em
direção ao norte, Amazonas. No entanto, ainda que serviço de transporte coletivo (Porto
Velho - Manaus) estivesse suspenso desde 1988, muitos migrantes seguiram rumo a
Manaus e, especialmente, a Roraima. As más condições da rodovia BR-319 conduziram
facilmente os migrantes de Rondônia no sentido Acre ou o sul do Estado do Amazonas
(FEARNSIDE, 2005:03).
Em muitos trechos a camada fina de asfalto na rodovia se tornou intrafegável, de
modo que parte da sua rota tinha que ser desviada para trilhas temporárias ao lado da
estrada, mais do que o próprio leito da rodovia. O trecho da estrada de Porto Velho até
Humaitá permaneceu trafegável desde que a rodovia foi construída, e os primeiros 200 km
ao norte de Humaitá foi colonizado por pequenos agricultores em lotes de 100 ha
distribuídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) Ver figura. A
maioria destes lotes foi vendida para outros “pequenos fazendeiros”, havendo uma relativa
concentração fundiária na área (cerca de 500 ha ou mais).
Em 2001, os primeiros 58 km da rodovia BR-319 depois do entroncamento com a
rodovia Transamazônica, a 30 km ao oeste de Humaitá, foram repavimentados, assim como
os 100 km no extremo norte da rodovia, no sentido Manaus-Careiro Castanho. Um trecho de
340 km no meio da rota permanece intransitável, embora comboios ocasionais de veículos
fizessem este percurso no pico da estação seca em alguns anos. A relutância em gastar
recursos limitados na reconstrução da rodovia BR-319 é, indubitavelmente, um resultado
combinado da existência de uma via fluvial (hidrovia) no rio Madeira paralela à rodovia, e o
custo muito alto de manter uma rodovia em uma região aonde a chuva média anual chega
até 2.200 mm (FEARNSIDE, 2005:04).
- Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo
As técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento tornaram-se ferramentas
úteis e indispensáveis no monitoramento da dinâmica de uso do solo e cobertura vegetal,
pelo fato de propiciar maior freqüência na atualização de dados, agilidade no
processamento e ser economicamente viável.
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Portanto, a extração da informação temática é a fase principal do processamento de
mapeamento do uso e ocupação do solo. Os principais métodos para extração dessas
informações são: análise visual das imagens, classificação automática de imagens e
processo semi-automático.
A análise visual de imagens consiste na identificação visual de áreas com a mesma
classe de ocupação do solo e na sua delimitação, exigindo utilização das normas de
interpretação visual e a seleção da composição colorida que melhor permita a identificação
das classes de interesse.
O objetivo da classificação automática é substituir a análise visual do dado de
imagem por técnicas avançadas de identificação automática de feições da cena. Isto
normalmente envolve a análise de dados multiespectrais e a aplicação de regras de
decisão, baseadas em estatísticas, para determinação da identidade da cobertura do solo
em cada pixel da imagem. A finalidade deste processo é categorizar todos os pixels de uma
imagem digital dentro de várias classes ou temas de cobertura do solo. O resultado da
classificação é apresentado numa imagem que é utilizada para produzir um mapa temático
que pode ser utilizado nos processos de tomada de decisão.
O processamento da classificação da imagem para obtenção dos mapas de uso e
cobertura vegetal das AID e AII foi realizado no software ERDAS IMAGINE 9.1 e foi então
supervisionada por pixel, onde foi utilizado o classificador Maxver, cujo limiar de aceitação
foi de 99,9%.
Após a classificação, o mapeamento de classes foi executado, onde foi possível
quantificar o uso e ocupação do solo em cada classe. Para realização do mapeamento da
cobertura vegetal e uso do solo, foram utilizadas técnicas de fotointerpretação e
interpretação visual das imagens orbitais.
- Caracterização e Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo na Área de Influência
Indireta
Para fazer à caracterização do uso do solo e cobertura vegetal que compõem a área
de influência indireta, utilizou-se o mosaico de imagens LANDSAT GeoCover SA-20 (2000),
AS-21 (2000) e AS-20 (2005), dados do Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal e
levantamento de campo.
Após a classificação automática, o mapeamento de classes foi executado, onde foi
possível quantificar o uso e ocupação do solo em cada classe.

Para realização deste

mapeamento, foram utilizadas técnicas de fotointerpretação e interpretação visual das
imagens orbitais.
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As classes de uso do solo e cobertura vegetal analisadas na área de influência
indireta com a imagem LANDSAT foram: agricultura comercial, agricultura de subsistência,
espécie diversas em áreas de floresta e de campinarana, pecuária extensiva em pastos
plantados e/ou naturais, pecuária extensiva em pastos plantados, pecuária extensiva em
áreas sujeitas às inundações periódicas, massa d’água e a cobertura vegetal encontrada na
região do interflúvio Purus-Madeira.
O mapa com as classes de uso e ocupação do solo gerado para área de influência
indireta, com as respectivas áreas (km2) e em porcentagem está relacionado na Tabela 166
e sua espacialização na Figura 247.
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Tabela 166 – Percentual das classes de uso do solo e cobertura vegetal da área de influência indireta.

ID

1

2

CLASSES DE USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL
Agricultura comercial baseada principalmente nos cultivos de mandioca, milho,
banana, melancia, guaraná, juta, malva, citrus e/ou horticultura associada à
agricultura de subsistência e à pecuária tradicional, vinculadas ao extrativismo
vegetal e à pesca
Agricultura de subsistência associada à pecuária pouco expressiva fortemente
vinculadas ao extrativismo, extração de madeira e/ou à pesca

3

ÁREA
(Km²)

%

6.859,10

4,60%

2.136,34

1,43%

9.210,40

6,18%

1.508,26

1,01%

2.389,70

1,60%

1.791,99

1,20%

592,13

0,40%

44.169,41

29,63%

74.773,78

50,16%

1.475,39

0,99%

381,92

0,26%

2.032,00

1,36%

1.739,01

1,17%

149.059,42

100,00

Espécies diversas em áreas de savana
4

5

Massa d'água
Pecuária extensiva em pastos plantados e\ou naturais, em médias e pequenas
propriedades, predominando amplamente sobre áreas agrícolas. Localmente
associam-se ao extrativismo vegetal e/ou extração de madeira

6

Pecuária extensiva em pastos plantados, em médias e grandes propriedades
localmente associada ao extrativismo vegetal e/ou extração de madeira

7

Pecuária extensiva, em áreas sujeitas à inundações periódicas, localmente
associada ao extrativismo vegetal, extração de madeira e/ou a pesca

8
9
10
11
12
13

Floresta Aberta
Floresta Densa
Formação Pioneiras
Contato Savana/Floresta Ombrófila
Savana
Desmatamento
Área de Influência Indireta (Total)

A classe de agricultura comercial ocupa 4,6% da área de influência indireta. A
agricultura comercial, aqui enquadrada, se estabeleceu na parte norte da Área de Influência
Indireta e pequenas áreas de agricultura de subsistência estavam dispostas nas
proximidades do Rio Purus e também em trechos nas margens da rodovia, especialmente
na parte norte.
A agricultura de subsistência ocupa 1,43% do total da área. Esta classe está
associada à pecuária pouco expressiva fortemente vinculada ao extrativismo, extração de
madeira e\ou à pesca. É baseada principalmente nos cultivos de mandioca, milho, banana,
melancia, guaraná, juta, malva, citrus e\ou horticultura associada à agricultura de
subsistência e à pecuária tradicional.
A pecuária extensiva em pastos plantados e/ou naturais ocupa 1,6% da área de
influência. A Pecuária extensiva em pastos plantados e\ou naturais ocorre em médias e
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pequenas propriedades, predominando amplamente sobre áreas agrícolas. A pecuária
extensiva em áreas sujeitas às inundações periódicas ocupa 0,4% do total da área. A
pecuária extensiva em pastos plantados ocupa 1,2% do total da área. Esta classe ocorre,
em médias e grandes propriedades localmente associada ao extrativismo vegetal e\ou
extração de madeira.
O que podemos perceber é que na região do interflúvio Purus-Madeira, a pecuária
extensiva não se encontra de forma significativa, há uma grande predominância de áreas
florestadas, ocupando mais de 70% da região.
A cobertura vegetal na área de influência indireta, especialmente no interflúvio PurusMadeira, apresenta uma rica diversidade vegetal e com várias faciações de tipologias
vegetacionais ocorrentes na região. De acordo com a classificação oficial da vegetação pelo
IBGE (1992) e IBAMA (2001), distingui-se pelo menos quatro tipologias vegetacionais
dominantes que são as Floresta Ombrófila Densa (Floresta de Terra Firme), Floresta
Ombrófila Aberta (Áreas de Transição), Savanas (Cerrados) e Formações Pioneiras
(Campos de Várzeas).
A Floresta Ombrófila Densa, destaca-se entre as Floresta Ombrófila Densas das
Terras Baixas e Florestas Ombrófila Densa Aluvial (Floresta Terra Firme e Várzea,
respectivamente). As Florestas de Terra Firmes são constituídas por árvores de grande
porte nos terraços aluviais e nos tabuleiros terciários, e árvores de médio porte nas
encostas. E as Florestas de Várzea, a formação florestal que ocupa os terrenos quartanários
das planícies e terraços, periodicamente inundáveis e/ou só eventualmente inundados,
ocorrem principalmente nas proximidades dos municípios de Borba, Careiro, Beruri, Novo
Aripuanã e Manicoré.
Também ocorrem como característica da cobertura vegetal da AII da rodovia BR319, as "Áreas de Transição" entre a Amazônia e o espaço extra-amazônico, que são
denominadas de Florestas Ombrófilas Abertas, que possuem fisionomia florestal composta
de árvores mais espaçadas, com estrato arbustivo pouco denso. Estas áreas ocupam
prioritariamente os espaços intermediários a sul do grande vale do Amazonas, entre o
domínio da Floresta Ombrófila Densa com a Floresta Estacional Semidecidual e a Savana
(Cerrado), ou seja, o contato da Savana com a Floresta Ombrófila.
As Savanas (Cerrados) são encontradas nas regiões do sul do Amazonas,
distribuídos principalmente, nos municípios de Humaitá, Lábrea e Canutama. Esta
fisionomia são ecossistemas dinâmicos determinados pela umidade e nutrientes disponíveis
para as plantas, pelo fogo e herbivoria.
As Formações Pioneiras com Influencia Fluvial e/ou Lacustre, que são os "Campos
de Várzea", ocorre ao longo da rodovia no pequeno trecho compreendido entre o km 510,4
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ao km 511,2. Estas formações são formações vegetais abertas inundadas, que são
caracterizadas pela presença de diversas espécies de gramíneas e a pouca presença de
ciperáceas Há poucos arbustos ou árvores.
Podemos perceber que as áreas desmatadas ocorrem em toda a extensão da
rodovia, sendo mais intensificada nas proximidades de Careiro da Várzea, Manaquiri,
Iranduba, e Careiro. Na parte central entre a Comunidade Igapó-Açu (km 255) e a
Comunidade Realidade (km 594) não há grandes áreas desmatadas. Entretanto, na outra
extremidade da rodovia Porto Velho e Manaus, observamos grandes áreas desmatadas no
município de Humaitá e principalmente em Porto Velho.
As características do uso e ocupação do solo foram formadas a partir do inicio da
década de 1970, conforme dados levantados junto ao IBGE. No período de 1971 a 1976 se
estabeleceu a mudança no uso e na cobertura do solo na parte noroeste na área de
influencia indireta. Num período de dez anos, ou seja, de 1977 a 1987, a ocupação foi se
estabelecendo para o leste da área, e ocorreram primeiramente nas proximidades da capital
Manaus. No período de 1988 a 1991, a ocupação se estende em áreas em torno da rodovia
e também nas proximidades do Rio Madeira sendo que a partir de 1988 não houve mais a
manutenção da estrada.
Como se percebe, o solo na Área de Influencia Indireta comporta múltiplos fatores de
ocupação e cobertura que datam de temporalidades diferenciadas, permitindo um padrão
com atividades predominantemente extrativistas ou de agricultura de subsistência, exceto ao
norte, onde a proximidade com Manaus permitiu o estabelecimento de uma agricultura mais
comercial.
A seguir a Figura 247 (Apresentada em maiores detalhes no Volume 8: mapas 21 e
21.1) mostra como as classes de uso e cobertura vegetal estão distribuídas na área de
influência indireta
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Figura 247 – Distribuição das classes de uso do solo e cobertura vegetal.
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- Caracterização e Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo na Área de Influência
Direta
Na área de influência direta utilizou-se as imagens SAR/SIPAM obtidas por aeronave
aerotransportada, modo quad L+X, polarização (HH, VV, HV, VH e banda X), com resolução
de 18 metros, adquirida junto ao Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) em 2007 e
observações de campo.
O imageador SAR difere dos sensores ópticos (LANDSAT) no que diz respeito à
forma de aquisição dos dados, a faixa de comprimento de onda que opera e a forma de
interação energia-matéria. Enquanto as informações fornecidas pelo sensor óptico
relacionam-se às características físico-química dos materiais superficiais, o SAR detecta as
propriedades elétricas e geométricas do alvo.
As classes de uso do solo e cobertura vegetal analisadas na área de influência direta
com a imagem SAR foram: desmatamento, solo exposto, área de cultivo, cultivo, floresta,
savana, contato savana/floresta, massa d’água.
O mapa com as classes de uso e ocupação do solo gerado para área de influência
indireta, com as respectivas áreas (km2) e em porcentagem estão relacionadas na Tabela
167 e sua espacialização na Figura 265.

Tabela 167 – Percentual das classes de uso do solo e cobertura vegetal da área de influencia direta.

A classe de desmatamento ocupa 6,79% da área de influência direta. Ocorre
principalmente as margens da rodovia, onde normalmente estão localizadas as áreas com
solo exposto. O solo exposto ocupa 1,12% do total da área. Esta classe está associada às
áreas utilizadas como caixa de empréstimo ao longo da rodovia.
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Na área de Influência Direta, podemos observar principalmente as margens da
rodovia, onde a vegetação nativa foi suprimida para dar lugar a outros usos da terra, como
pastagens, agricultura, moradias, etc. As áreas antropizadas nas margens da rodovia são
utilizadas como áreas de pasto para a criação de gados, algumas comunidades que
usufruem dos recursos naturais e uma ou outra moradia isolada e alguns empreendimentos
como serrarias e madeireiras dispersas ao longo da rodovia BR-319.
A pecuária extensiva é bastante caracterizada no trecho entre o km 655,7 e o km 594
nas imediações do município de Humaitá. Existem várias fazendas de gado e os pastos
geralmente chegam a ultrapassar 4.000 metros de frente.
As áreas de cultivo ocupam 1,24% da área de influência. Estas áreas apresentam-se
com cobertura vegetal rala e normalmente estão associadas às pastagens espontâneas que
sobrevêm aos desmatamentos. A classe cultivo ocupa 0,14% do total da área. Algumas
áreas de cultivos (arroz e soja) nas proximidades de Humaitá foram abandonadas e hoje
estas áreas encontram-se apenas com uma vegetação rala, com presença de gramíneas e
pequenos arbustos.
A classe denominada floresta ocupa 90,55% da área da bacia. As áreas de floresta
referem-se aos povoamentos de floresta ombrófila aberta, floresta densa, formações
pioneiras e áreas de savanas. As áreas de savana ocupam 0,04% e a classe de solo que
identifica o contato savana/floresta ocupa 0,05% da área total amostrada.
As florestas ombrófilas localizada nas margens da estrada, entre os rios Igapó Açu e
Jutaí, em toda essa extensão (Norte/Sul e Leste/Oeste), encontra-se em estado de
conservação e preservação estabilizado, praticamente sem utilização dos recursos naturais
pela ação antrópica.
A partir do rio Jutaí (sentido Manaus/Humaitá) até o km 655,7, a vegetação encontrase com vários níveis de antropização, que vão desde o solo exposto, passando por
pastagens formadas e em formação, áreas agrícolas, áreas construídas. Estes trechos são
mais intensificada nas proximidades de Careiro da Várzea, Manaquiri, Iranduba, e Careiro,
principalmente nas áreas urbanas e nas fazendas localizadas próximas às sedes
municipais. Na parte central entre a Comunidade Igapó-Açu (km 255) e a Comunidade
Realidade (km 594) não há grandes áreas desmatadas, somente poucas fazendas são
encontradas na área.
No município de Humaitá e principalmente em Porto Velho, ocorrem áreas em
regeneração em diferentes graus por conta da plantação de arroz e soja.
A seguir a Figura 248 mostra como as classes de uso e cobertura vegetal estão
distribuídas na área de influência indireta (Apresentada em maiores detalhes no Volume 8:
mapa 21.1).
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Figura 248 – Distribuição das classes de uso do solo e cobertura vegetal.
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- Caracterização das Interferências da Rodovia nos Trechos que Interceptam
Comunidades

Comunidades Igapó Açu e Jacaretinga

Os fatores que definem as impressões acerca dos impactos provenientes da
pavimentação da rodovia BR-319 no tocante à realidade pela qual os residentes das
comunidades Igapó Açu e Jacaretinga se encontram refletem a totalidade de suas opiniões
sobre a matéria. Tais condições apontadas em entrevista com os moradores vão desde
acesso aos serviços públicos até o escoamento de produção agrícola, todos permeados
pela questão do transporte. Nesse sentido, as informações obtidas em campo nortearão as
análises referentes aos impactos, tanto positivos quanto negativos, e as resoluções
possíveis.
A relação da população residente nas comunidades Igapó-Açu e Jacaretinga com a
rodovia BR-319, os moradores das comunidades em análise são a favor da recuperação da
estrada. Os aspectos positivos mais genéricos, como a facilidade que o transporte trará para
todos os aspectos de sua vida, ou mais específicos, como a possibilidade de continuação da
formação escolar dos filhos sem custos com manutenção destes na cidade são algum dos
motivos que justificam o posicionamento dos moradores.
As entrevistas revelaram que tal influência diz respeito tanto à melhoria das
condições de trabalho, o que permitiria maiores perspectivas por parte dos agricultores que
são limitados pela impossibilidade de escoar sua produção, quanto ao deslocamento até a
cidade para o acesso aos serviços públicos de saúde, educação e abastecimento, por
exemplo.
O maior contato com familiares residentes na cidade também foi apontado como
benefício a partir da pavimentação da estrada a exemplo dos moradores que vieram sós
para a comunidade e esperam o dia em que haja possibilidade de trazer a família para
morar na comunidade sem abrir mão da formação escolar dos filhos, principalmente.
Os aspectos negativos apontados estão relacionados a segurança. Os moradores
dão ênfase à violência e criminalidade que poderão se instalar ao longo da estrada, e ao
desmatamento pela possível instalação de grandes propriedades ao longo da estrada o que
poderá refletir uma mudança na configuração do espaço no que tange ao uso da terra.
Em relação ao desmatamento na área das comunidades, os residentes não
acreditam haver aumento, pois a presença do IBAMA tem inibido a ação dos agentes e a
inacessibilidade não justifica a instalação de grandes propriedades.
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Segundo os moradores, as medidas que podem ser tomadas para a mitigação dos
impactos negativos estão ligadas à presença do estado ao longo da rodovia. Estes apontam
à presença incisiva da polícia rodoviária como forma de garantir a segurança na rodovia. A
maior e mais ostensiva fiscalização por parte do IBAMA é apontada para conter os fatores
responsáveis pelo desmatamento como a grilagem de terras por parte de grandes
empreendedores.
As iniciativas do Estado para agenciar as iniciativas de mitigação dos impactos
devem ser acompanhadas por campanhas informativas para a população residente nas
comunidades. O esclarecimento da comunidade torna-se necessário para a participação nos
processos decisórios o que resultará, também, na contribuição desta com os órgãos na
fiscalização em sua respectiva comunidade.

Comunidade Realidade

Esta análise foi construída com base nas informações obtidas na própria comunidade
Realidade, durante reunião com moradores locais para a elaboração conjunta da Matriz de
Impacto Sócio-Ambiental.
Os tópicos a serem apresentados serão: transporte, educação, saúde, demografia,
desmatamento, violência, prostituição e fiscalização. Para cada um, serão indicados
possíveis impactos negativos e positivos relacionados aos aspectos sociais e ambientais.
Junto à indicação dos impactos serão apresentadas medidas de mitigação para os mesmos,
possíveis soluções para a resolução dos problemas e implantação dos aspectos positivos.
O transporte é, sem dúvida, um dos temas mais importantes. Este representa
destaque junto aos moradores locais quando se aborda a questão da rodovia. No que diz
respeito aos aspectos positivos, foram indicados benefícios como geração de renda, pois,
uma vez a rodovia pavimentada, os moradores poderão escoar a produção para centros
urbanos próximos, prestar serviços, desenvolver atividades comerciais, além de ter acesso a
serviços como abastecimento, saúde e educação além da possibilidade de maior circulação
de informação.
A maioria dos moradores da comunidade Realidade se autodenomina agricultor,
embora atualmente se produza apenas em pequena escala, justamente em função da falta
de transporte para o escoamento, estes agricultores demonstraram interesse em continuar
com a atividade. Outros moradores mostraram interesses na criação de gado e abertura de
estabelecimentos comerciais como pousadas, lanches, restaurantes, borracharias, entre
outros.
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Contudo, há também aspectos negativos relacionados ao transporte sendo o
principal deles os acidentes de trânsito. Atualmente os moradores transitam por ela
habitualmente sem se preocupar com possíveis acidentes. A escola que se localiza na parte
recente da comunidade, o que significa que as crianças que residem na área antiga da
comunidade precisam atravessar a rodovia todos os dias. Além disso, a comunidade possui
um número significativo de crianças menores de 10 anos, que estão acostumadas a circular
por todo seu entorno.
Para que os acidentes de trânsito sejam evitados serão necessárias medidas
rigorosas de segurança, sobretudo, com as crianças. As crianças deverão ser orientadas por
seus pais e professores para os cuidados com o trânsito, para tanto a inclusão desse tema
nas aulas apresenta-se como uma alternativa. Os pais e responsáveis dessas crianças
deverão controlar suas entradas e saídas da escola. A educação é um fator com
promissoras melhorias na opinião dos moradores, uma vez que a pavimentação da estrada
permitirá o acesso e permanência nas escolas. Entretanto, isso depende de uma rigorosa
fiscalização da Secretaria de Educação no que diz respeito às demandas de transporte para
os estudantes e ainda da permanência dos professores, no caso da implantação de uma
escola na comunidade.
Com relação à saúde pode se ressaltar uma projeção para os aspectos positivos, na
medida em que sejam realizados os investimentos necessários, como a construção de um
posto de saúde e contratação de profissionais especialistas. Isso significa a possibilidade de
trabalho para os moradores locais, representando uma oportunidade de melhoria da renda
familiar. Além disso, a construção de um posto de saúde poderá trazer mais qualidade de
vida para as famílias locais, com a contratação de especialistas.
A melhoria das condições de vida local tenderá a atrair um número maior de
pessoas, este fator pode ser tanto positivo, quanto negativo. Para alguns moradores o
aumento populacional poderá gerar mais emprego, com a possibilidade de maior
comercialização e diversificação dos seus produtos. Para outros moradores, o aumento
populacional também poderá trazer perda da tranqüilidade que possuem atualmente,
considerando que um maior número de pessoa resultará na maior incidência de conflitos por
terras, recursos naturais e competição pelo espaço.
Com o crescimento demográfico, também surgirão os problemas presentes nas
rodovias brasileiras como violência, criminalidade e prostituição. Uma das coisas que
preocupa consideravelmente os moradores locais é a vinda de assaltantes e criminosos
para a comunidade, gerando situações de risco para as famílias. Segundo os moradores,
estes problemas poderão ser amenizados com um rigoroso controle rodoviário e
policiamento em toda a rodovia.
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A fiscalização deveria ser feita desde os primeiros momentos da obra, uma vez que
apenas a especulação acerca da pavimentação da rodovia já gerou uma movimentação de
pessoas para o local. Esta fiscalização deverá ser feita, inclusive, entre os próprios
trabalhadores como uma alternativa para assegurar a entrega da obra concluída, sem que
haja desvio de verbas e materiais. Este é um fator fundamental para garantir a segurança
das famílias, pois além da obra, deverão ser fiscalizados os próprios trabalhadores. Uma
alternativa viável seria a contratação dos próprios moradores das comunidades para
trabalhar na rodovia.
De todos os problemas e sugestões assinalados acima o que apresenta maior
singularidade é a ocorrência de desmatamento. Esta não é uma preocupação apenas dos
pesquisadores e professores envolvidos neste estudo, mas, sobretudo, dos próprios
moradores da comunidade Realidade. Esta preocupação refere-se à relativa ineficácia das
políticas de fiscalização do Governo, no que diz respeito à vinda de grandes fazendeiros que
praticam monocultivos e criam gado. Segundo informações dos moradores, o controle é
realizado de modo eficaz com os pequenos produtores, entretanto, não tem apresentado
resultados satisfatórios com relação aos grandes.
Expressiva parcela dos interessados em adquirir lotes no Projeto Realidade alegou
ter a intenção de criar gado, por esta razão, muitos apontam brechas no controle e
fiscalização territorial, uma vez estes têm interesses em desmatar uma área maior que a
permitida por lei. Esse é um dos maiores problemas relacionados aos projetos de
assentamento em todo o Brasil, contudo, no tocante à região amazônica este deve ser um
problema ainda maior, tal qual mostram as estatísticas do desmatamento no sul do
Amazonas.

Comunidades Fortaleza e São Carlos

Ao longo do trecho que compreende do km 655,7 ao km 500 onde estão localizadas
os domicílios pertencentes às comunidades Fortaleza e São Carlos, as crianças e os
moradores acostumaram-se a vida tranqüila que levam atualmente, fazendo da rodovia uma
extensão de suas moradias, onde as crianças brincam e os adultos se sentem à vontade
para conversar.
Com a reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319, o hábito que se tem hoje será
alterado pelo fluxo constante de cargas e veículos que passará a ser rotina, o que poderá
aumentar o risco de atropelamentos e acidentes nas proximidades destas comunidades.
Também dentre as interferências negativas que poderão ocorrer com a implantação
do empreendimento, segundo apontamento dos moradores, está o aumento da
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criminalidade/marginalidade, com a intensificação do tráfico de drogas e assaltos e ainda
atropelamento de animais de criação, decorrente da maior movimentação de veículos. Outro
ponto negativo será o possível aumento do desmatamento na região, pois haverá uma
demanda muito maior por áreas agricultáveis pela ocupação desordenada na região através
especulação e grilagem de terras para plantios de monocultivos em larga escala e também
para a pecuária.
Com relação às interferências positivas que a pavimentação/reconstrução da rodovia
BR-319 poderá trazer, de acordo com os moradores serão melhores condições de
habitação, acesso aos serviços básicos de saúde, educação, transporte (transporte mais
seguro e maior número de linhas de ônibus para a sede do município de Humaitá),
crescimento das atividades econômicas e a possibilidade de chegar até Manaus via estrada.
- Estrutura Fundiária e uso da terra

A ocupação humana na Amazônia antecede aos processos de colonização e a
implementação dos modelos políticos destinados a questão agrária e a ocupação
estratégica de um “vazio demográfico”. A contribuição dos povos ameríndios e do
colonialismo europeu na região amazônica originou uma sóciodiversidade cultural de
elementos híbridos, e uma representação do mundo vivido muita rica que se sobressai nos
modos de ocupação, no uso dos recursos naturais e na apropriação da terra enquanto lugar
de vida.
No entanto, este processo esteve relacionado com os ciclos econômicos e políticos
na Amazônia que marcaram profundamente as características da questão agrária na região.
Os ciclos econômicos da borracha que atraíram a grupos sociais nordestinos e a ocupação
do vale do Juruá no sul do Amazonas são exemplos bastante concretos para pensarmos
inicialmente não a ocupação, mas a formação de um modo de vida característico e uso dos
recursos naturais e da terra na Amazônia.
A intervenção econômica e política do cultivo das fibras da juta/malva como reflexo
da decadência do ciclo econômico da borracha, a introdução da pesca comercial, a frente de
expansão colonizadora do sul e o avanço/inicio da agropecuária e do monocultivo por meio
das políticas de colonização, assim como a criação da Zona Franca de Manaus também são
exemplos da introdução do modo de produção capitalista na Amazônia, que reordenaram o
uso e a ocupação da terra.
Pensando na perspectiva da estrutura fundiária da região amazônica verificamos
que, do ponto de vista de sua situação atual, possui características muito singulares que
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formam um complexo sócio-ambiental desigual e combinado do ponto de vista do uso e da
ocupação humana.
A relativa ocupação humana com a combinação de práticas polivalentes e
tradicionais de produção econômica aliado ao monocultivo agroindustrial, as políticas
ambientais que transformaram grandes áreas do Estado em Unidades de Conservação, são
elementos que condicionam a realidade dos grupos sociais na região, sobretudo, quando
envolvem processos de legalização, regularização da terra e das propriedades no estado. A
este processo, se insere também, os assentamentos e a regularização fundiária de grupos
humanos que, recentemente, ocupam e vem ocupando o sul do estado do Amazonas
através das políticas do Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA ou de maneira
desordenada, procurando melhoria na qualidade de vida e, principalmente, um lugar para
chamar de seu.
O desenvolvimento do modo de produção capitalista aliado com a agricultura
ocasionou um processo de ocupação muito singular das últimas frentes fronteiriças
consideradas de expansão do norte do país, compreendendo, os estados do Pará,
Rondônia e Amazonas. Este processo ocasionou uma gama de transformações ocorridas no
campo. A ocupação da terra por meio dos assentamentos rurais congregou grupos sociais
distintos que, a duras penas e com o mínimo de infra-estrutura conseguiram se estabelecer
nesses locais, sem deixar de pensar naqueles que ficaram no caminho deste processo, esta
realidade tornou-se o que foi denominado de modernização dolorosa (Silva, 1981).
Neste sentido, a questão fundiária sempre foi um dos problemas de maior relevância
para o estado do Amazonas. As ocupações ordenadas e desordenadas através dos
modelos de assentamento geraram grupos sociais divididos pelo uso da terra através das
grandes e pequenas propriedades legalizadas, dos assentamentos, das terras de
propriedades “legitimadas” pelo processo de grilagem, e dos posseiros que usam e ocupam
de maneira ilegal as terras do estado, mas que possuem uma constituição histórica e
política das terras que ocupam. Esta realidade atual reflete historicamente um modelo
desordenado de ocupação da terra.
A região Norte possui uma superfície de 386,9 milhões de hectares e uma área
cadastrada no INCRA de 59,6 milhões de hectares, ocupadas por 131.174 imóveis rurais
(Carmen et al, 1998). Do ponto de vista geográfico isso representa 45,2% da superfície do
país, porém apenas 19,2% desta área é cadastrada no INCRA. Sua relação entre área
cadastrada e superfície é de 15,4%. Os imóveis rurais são categorizados em minifúndios,
pequenas, médias e grande propriedades.
Na região Norte, 44,8% do total de imóveis é representado pelos minifúndios (4,1%
das áreas cadastradas), as grandes propriedades correspondem a 4,9% do número de
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imóveis, ocupando uma área correspondente a 72, 3% da área cadastrada (Cardim et al,
1998).
A situação do uso e ocupação da terra no Amazonas compreende as informações
citadas e representam a realidade das comunidades identificadas no estudo que
compreende a área de influência direta do trecho da rodovia. Para tanto a realidade das
condições fundiárias de uso e ocupação das terras que envolvem o trecho de estudo é
apresentada abaixo considerando a história e a situação socioeconômica dos grupos sociais
agrupados em comunidades rurais, casas isoladas e grande propriedades. O mapa de
estrutura fundiária da área de influência direta é apresentado no Volume 8 - Mapas e Cartas
Imagem.

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A predominância na estrutura fundiária na comunidade São Sebastião do Igapó-Açu
é de posseiros que chegaram com o estabelecimento da rodovia, muito embora alguns mais
antigos já estivessem ali se estabelecido muito antes, vivendo em função do rio Igapó-Açu.
O domicílio destacado nas adjacências da comunidade São Sebastião do Igapó-Açu,
como é de caráter privado, possui, segundo o entrevistado, documentos comprobatórios que
legitimam a posse da terra (Figura 249). No entanto este documento se encontrava de
posse do dono da fazenda que não foi encontrado no local.

Figura 249 - A imagem apresenta a forma de ocupação fundiária com regime de propriedade de caráter
privado

b) Comunidade Jacaretinga

Na comunidade Jacaretinga, o regime de posse destinado as áreas de uso pelos
moradores é quase que exclusivamente marcada pelos posseiros. Este fenômeno indica a
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caracterização de inúmeras questões voltadas para a organização do espaço, as relações
de trabalho, os processos históricos e políticos que demarcam as singularidades da
comunidade (Figura 250).
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Figura 250 - Estrutura fundiária da comunidade Jacaretinga.

As áreas que correspondem aos proprietários legalizados (20%) são regimes de
posse muito recente ou que sofreram um processo de regularização fundiária, o que denota
a preocupação frente o registro e legalização dos espaços habitados e onde são
desenvolvidas as atividades cotidianas.
Assim, é possível verificar que a comunidade é formada por mais de 80% de
moradores com situação ilegal do ponto de vista jurídico ao uso e ocupação da terra. Porém
inúmeros moradores vivem acerca de 9 a 7 anos, o que traz a tona sua legitimidade de fato
por suas razões históricas e pela lógica diferenciada dos grupos humanos existentes no
local (100% dos domicílios entrevistados são provenientes de outras regiões do país) e o
interesse em ocupar e apropriar-se dos recursos.

c) Comunidade Realidade

Na comunidade Realidade a maioria dos entrevistados se declarou posseiro, ou seja,
não possuem um documento que lhes outorgue a titularidade da terra. Na Figura 251 vemos
o número de posseiros, proprietários da terra, arrendatários e assentados desta
comunidade.
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Figura 251 - Estrutura fundiária da comunidade Realidade.

d) Comunidade Fortaleza

Na comunidade Fortaleza, o regime de posse das áreas de uso dos moradores é
quase que exclusivamente de propriedades legalizadas pelo INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) com títulos definitivos expedidos pelo Cartório de 1°. Ofício
de Humaitá (92,8%), outras propriedades legalizadas são cedidas a vizinhos, parentes ou
amigos (Figura 252). As propriedades seguem uma padronização no loteamento, que
medem 500m de frente x 2000m de fundo.
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Figura 252 - Estrutura fundiária da comunidade Fortaleza.

e) Comunidade São Carlos
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A comunidade São Carlos é um assentamento do INCRA formado há cerca de 35
anos com pessoas provindas da própria região (localidade do Ipixuna, de Humaitá e
Manicoré). Como podemos observar na Figura 253 a maioria das propriedades visitadas é
legalizada (66,6%) com títulos definitivos, expedidas pelo cartório de 10. Ofício de Humaitá.
As titulações datam de 1988 a 1998 e mais recentemente de 2005.
Nas entrevistas realizadas foi identificado apenas um caso, onde o morador do
domicílio não possuía o documento de posse da propriedade. O mesmo alegou que já se
encontra na propriedade há quase 11 anos. Outros moradores vivem em propriedades
legalizadas cedidas somente da área limpa que está no entorno da casa e para pequenos
roçados de 1 hectare para subsistência da família.
Na comunidade São Carlos os loteamentos dos terrenos medem 500m de frente x
2000m de fundo, o que equivale a propriedades de 100 hectares. Geralmente encontram-se
uma área limpa ao redor da moradia, um pomar agroflorestal com cultivos de espécies
frutíferas, um roçado, uma parte de pastagem e uma área de florestal.
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Figura 253 - Estrutura fundiária da comunidade São Carlos.

f) Empreendimentos

Todos os empreendimentos entrevistados localizados ao longo da Rodovia BR-319
possuem titulação ou algum documento que comprove a posse da propriedade, seja título
definitivo, carta de ocupação e recibo de compra e venda expedidos pelos órgãos
competentes, INCRA, IDAM e o Cartório de 1.0 Ofício de Humaitá. As titulações e
comprovantes datam de 1973 até recentemente em 2007.
As propriedades possuem área de terreno diferenciado. As fazendas medem em
média 2.000 hectares, podendo encontrar fazendas com 60 hectares e até 16.000 hectares
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e as serrarias e madeireiras possuem uma área média de 550 hectares. Para as fazendas
que medem até 16.000 hectares, os donos se identificam como grandes proprietários, para
as fazendas que medem até 2.000 hectares, as serrarias e madeireiras identificam-se como
pequenos proprietários (Figura 254).
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Figura 254 - Categoria de Propriedade nos empreendimentos visitados ao longo da rodovia BR-319

A situação fundiária da área de estudo do trecho correspondente diretamente à
rodovia apresenta condições muito características que são profundamente marcadas pela
diversidade dos modelos de ocupação humana da região. Verificamos que em cada
localidade apresentada, a realidade social do uso e ocupação das terras se apresenta de
maneira diferenciada: a situação das terras ocupadas pelos posseiros, daqueles que
possuem a terra de fato pela constituição histórica de ocupação e ação humana sob o
ambiente, revelam uma situação marcante e quase que preponderante entre as
comunidades, revelando a inexistência ou a fraca administração de projetos políticos
voltados para a regularização fundiária do ponto de vista do governo estadual e/ou federal.
Paralelo a esta realidade, verificamos que existe uma considerável representação
das terras que apresentam regularização ou proprietários com algum tipo de titulo que
legitime sua ocupação, este processo está condicionado pela preocupação de manifestar
interesses comuns no uso da terra, como as práticas agropecuárias das grandes e médias
propriedades, a produção em sítios de pequenas propriedades, enfim em modos que
apresentam a organização e a distribuição (re) ordenada da terra no sul do Amazonas.
Além da estrutura fundiária já descrita no que se refere às comunidades visitadas na
área de influência direta do empreendimento, no decorrer de todo o trecho da rodovia BR319 há outros modais de estrutura e formas jurídicas de ocupação do espaço, conforme
assinalado no mapa da estrutura fundiária.
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Logo após os municípios de Manaquiri e Careiro, de ambas as margens da rodovia,
há o Projeto Agroextrativista (PAE) Tupana Igapó-Açu I e II, numa faixa que se estende por
entre os municípios de Beruri, Tapauá e Borba. No caso específico da gleba Tupana IgapóAçu II, a criação é do ano de 2007, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), numa área de 930.000 hectares do imóvel rural Tupana. Quanto ao
Tupana Igapó-Açu I, sua área abrange parte do município de Borba, na margem esquerda
da rodovia BR-319, entre os quilômetros 165 e 245. Trata-se, portanto, de uma área
reservada a um projeto federal, componente da estrutura fundiária nas áreas direta e
indireta do empreendimento.
Compondo a estrutura fundiária na área da rodovia BR-319, no município de
Manicoré, foi criada a RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) Amapá, em terras
pertencentes ao estado do Amazonas, criada pela Lei 3.135, de 05 de junho de 2007, que
instituiu a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. A RDS Amapá se estende por um trecho de
cerca de 45 quilômetros na margem esquerda da rodovia, no município de Manicoré.
Numa área limítrofe à RDS Amapá, foi estabelecida por meio de Decreto
Presidencial em junho de 2004 a Reserva Extrativista do Lago Capanã Grande, também no
Município de Manicoré e na margem esquerda da rodovia.
Segundo o Artigo 2º. Do Decreto, a Resex Amapá possui os seguintes
dimensionamentos geográficos:
A reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande abrange uma área de 304.146,28
hectares, localizado na margem direita do Rio Jutaí, sobre a rodovia BR319; segue pela
margem direita do Rio Jutaí, no sentido jusante, por uma distância aproximada de 4.917,41
metros, localizado no Rio Jutaí com a foz de um igarapé sem denominação; deste, segue
por este igarapé sem denominação, no sentido montante, por uma distância aproximada de
13.745,48 metros, até a nascente do referido igarapé sem denominação; deste, segue por
uma reta de distância aproximada de 730,62 metros, até uma das nascentes do Rio Amapá,
seguindo pela margem direita deste rio, no sentido jusante, por uma distância aproximada
de 51.268,68 metros, até a confluência de um igarapé sem denominação com o Rio Amapá;
deste, segue pela margem esquerda do referido igarapé, no sentido montante, por uma
distância aproximada de 2.722,04 metros, até a confluência do citado igarapé com outro
igarapé sem denominação; deste, segue pela margem esquerda deste igarapé sem
denominação, no sentido montante, por uma distância aproximada de 24.952,35 metros,
deste, segue por uma reta de uma distância aproximada de 4.035,57 metros; deste, segue
por uma reta de distância aproximada de 2.056,00 metros, até a nascente de um igarapé
sem denominação, tributário do igarapé Parananema. A cobertura do perímetro da Resex
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ainda comporta dimensões do Lago Capanã e outros igarapés nas áreas de influência direta
e indireta do empreendimento na rodovia BR-319, totalizando um perímetro aproximado de
391.536,31 metros de área federal, componente da estrutura fundiária. Na área de
abrangência do Empreendimento.
No município de Humaitá, na margem esquerda da rodovia, está localizado o Projeto
Agroextrativista Botos. Trata-se também de uma reserva federal, cujo potencial reside,
sobretudo na extração de castanha-da-Amazônia. Há ainda na margem direita da rodovia o
Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Realidade, localizado na comunidade do
mesmo nome, também no município de Humaitá. O PDS Realidade possui uma área de
47.773 hectares, atendendo a cerca de 144 famílias.
Como se pode perceber, a estrutura fundiária na área da rodovia BR-319 é composta
de múltiplos aspectos no que se refere à apropriação, visto ali existirem unidades de
conservação em níveis federal e estadual, com projetos de assentamento para atendimento
a famílias. Tal realidade requer atenção especial quando a circulação de veículos for
reiniciada, pois as formas de apropriação e uso da terra podem mudar significativamente em
direção a uma dimensão de mercado, o que pode acarretar no desvio das propostas
originais das unidades de conservação, bem como em eventuais conflitos pela posse da
terra.

- Vetores de Crescimento Regional
Este item já foi apresentado no tópico 5.3.4.
- Possibilidade de Maximização dos Impactos Ambientais da Pavimentação

A maximização dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento pode
ocorrer de múltiplas formas, dentre os quais a do aumento do desmatamento. Isso, contudo,
poderá ser minimizado por meio de ações que visem ao controle de áreas com maiores
possibilidades de ocorrer tal atividade, como aquelas próximas à área de influência direta da
rodovia BR-319, cujo nível de circulação será dinâmico, ligando duas capitais.
Um segundo nível de maximização dos impactos ambientais diz respeito à abertura
indiscriminada de ramais a partir da rodovia. A abertura de ramais pode estar ligada à
atividade madeireira e também da expansão de atividades agroprodutivas, especialmente a
pecuária, que apresenta grandes possibilidades de expansão com a reativação de um nível
de circulação significativo na rodovia, produzindo uma geografia baseada no padrão
“espinha de peixe”, em que os ramais vão se estabelecendo no entorno da rodovia para
ambas as margens.
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Os impactos advindos com a abertura indiscriminada de ramais podem encontrar a
minimização na criação de Unidades de Conservação em níveis estadual e federal, de
acordo com a posse pública em cada esfera de poder, bem como no cadastro e
mapeamento de todos os atuais moradores da área, evitando dessa forma a expansão e
abertura de ramais de forma indiscriminada.
Existe ainda outra forma de maximização dos impactos ambientais que podem
resultar do asfaltamento. Esta está relacionada aos níveis de poluição dos vários cursos
d’água atravessados pela rodovia e que podem, por meio do aumento da circulação, sofrer
os impactos advindos de uma utilização deficiente desses cursos, com a emissão de
efluentes das comunidades, que tendem a aumentar sua população, ou do aumento da
atividade turística, que pode trazer o conseqüente aumento do lixo que podem poluir os rios.
O fator desmatamento é de fundamental importância para a análise de maximização
do impacto ambiental, visto que as atividades em vários níveis, inclusive a de turismo,
podem aumentar na área de influência direta.
Quanto ao estabelecimento de novos ramais de acesso a partir da rodovia, a
pavimentação da rodovia BR-319 pode acrescentar um modal a mais de conexão entre as
cidades do Amazonas. As sedes municipais de Beruri, Tapauá e Canutama, localizadas na
Calha do rio Purus podem até ser beneficiadas pelo estabelecimento de ramais de acesso a
partir da BR, quebrando assim uma tradição de acesso a essas cidades somente por via
fluvial. Sedes municipais localizadas na calha do rio Madeira como Borba e Novo Aripuanã
também poderiam ser beneficiadas pelo estabelecimento de uma rede de ramais que as
ligasse à rodovia BR-319.
O percurso rodoviário entre as sedes municipais da área de influencia indireta do
empreendimento, ou seja, do interflúvio Madeira-Purus poderá ser alternativo ao modelo
dendrítico de estabelecimento de cidades construído desde a colonização da Amazônia
Ocidental. Poderá igualmente reduzir significativamente o tempo de percurso para se chegar
a cidades como Tapauá e Canutama, localizadas na calha do Purus, um rio meandrante,
onde se percorre muito e se avança pouco pelas muitas e acentuadas curvas do seu
percurso. Neste sentido, as estradas secundárias a partir da BR seriam uma alternativa
viável para esses núcleos urbanos.
Contudo, há que se enfatizar a necessidade de cuidados no que se refere à pressão
pela terra, pois o estabelecimento de ramais sempre pode trazer consigo a pressão pela
posse, especialmente sobre os pequenos produtores. Há a necessidade também da
intensificação da fiscalização nas unidades de conservação, o que requer a parceria entre
os governos estaduais e o governo federal, uma vez que a estrutura fundiária da área do
empreendimento apresenta Unidades de Conservação estaduais e federais. As propostas e
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projetos de assentamento devem manter o foco nas origens de seu estabelecimento, não
permitindo o uso da terra de forma comercial, ou a possibilidade de estabelecimento de
latifúndios via grilagem de terras.
A construção de ramais de acesso às demais sedes municipais, portanto, pode ser
ao mesmo tempo uma solução e um problema.
Apresenta-se uma solução quando se pensa em diminuição do tempo de percurso
entre essas sedes e capitais como Manaus e Porto Velho, num processo de integração e
maximização das economias municipais. Ao mesmo tempo, a saída de um modal único de
circulação baseado apenas nas vias fluviais rompe com uma visão romântica de uma
Amazônia exótica, construída a partir de idéias preconceituosas e quase sempre contrárias
ao progresso da região, como se as coisas sempre tivessem que ficar no exotismo.
Os ramais, igualmente, podem se constituir um problema quando se podem
mensurar os conflitos pela posse da terra, como ocorre em outras áreas da Amazônia,
especialmente na parte oriental. Esses conflitos são mais freqüentes nas proximidades de
rodovias e ramais de acesso, podendo ocorrer na área da rodovia BR-319 se não forem
estabelecidas políticas públicas preventivas, mesmo nas áreas onde existem unidades de
conservação.

- Previsões de Mudança na Cobertura Vegetal

O aumento do desmatamento na Amazônia legal é um fenômeno de natureza
bastante complexa que não pode ser atribuído a um único fator (Alencar et al., 2004). Uma
das causas históricas do desmatamento na Amazônia legal foi a implantação do Programa
de Integração Nacional (PIN), que investiu em infra-estrutura, sobretudo a abertura de
estradas e a pavimentação (MMA, 2004). O PIN visava desenvolver a Amazônia legal
através dos incentivos fiscais e políticas de colonização, as quais desencadearam uma forte
migração como válvula de escape para os problemas sociais de outras regiões; recorrentes
conflitos fundiários motivados pela ausência de titularidade da terra e pela pressão da
reforma agrária (Fearnside, 1985); até recente cenário macroeconômico, envolvendo o
avanço da exploração madeireira (Nepstad et al., 2001), da pecuária e o boom do
agronegócio, notadamente a expansão das culturas de soja sobre áreas de pastagens.
As

estradas

são

reconhecidamente

um

dos

maiores

responsáveis

pelo

desmatamento da Amazônia legal (Ferreira, 2005). Nepstad et al. (2002) demonstraram que
três quartos dos desmatamentos entre 1978 e 1994 ocorreram dentro de uma faixa de 100
km de largura ao longo das rodovias BR 010 (Belém-Brasília), BR 364 (Cuiabá - Porto
Velho) e PA 150, que permitiram a expansão humana e a ocupação irregular de terras à
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exploração predatória de madeiras nobres. Assim, converteu-se a floresta explorada em
agricultura e pastagens para criação extensiva de gado, sendo este fator responsável por
cerca de 80% das florestas desmatadas na Amazônia legal (Ferreira, 2005),
Ao longo das décadas de 60 a 90, a região amazônica se tornou prioridade na
ocupação de terras públicas, habitadas secularmente por índios, ribeirinhos, caboclos e
colonos em geral foram sendo colocadas à venda através em lotes de grandes dimensões
para os novos investidores (Loureiro & Pinto, 2005). Tornaram-se comuns certas práticas
que ainda hoje ocorrem objetivando a grilagem de terras, tais como: a falsificação de
documentos de terra por madeireiros, criadores de gado e especuladores agrários para se
apossar de terras públicas visando sua exploração. Latifundiários contam com a
cumplicidade de cartórios de registro de bens para se apoderar de áreas públicas e usam de
violência para expulsar posseiros, povos indígenas e comunidades tradicionais que têm
direito legítimo a terra (INCRA, 2007).
A grilagem acontece até hoje, devido às deficiências encontradas no sistema de
controle de terras no Brasil. Apesar das diversas propostas, o governo ainda não implantou
um registro único de terras ou ao menos um cadastro específico para as grandes
propriedades. Também não há articulação e cruzamento de dados entre os órgãos
fundiários nos três níveis de governo e ainda há a existência de diversos títulos de
propriedade para uma mesma área e fiscalização ineficiente junto aos Cartórios de Registro
Imobiliário.
O governo federal até a década de 90 criou assentamentos rurais, servindo inclusive
como “válvula de escape” para injustiças sociais em outras regiões do país.
Freqüentemente, o INCRA e órgãos fundiários estaduais têm criado assentamentos em
locais isolados, desconsiderando características da paisagem natural (aptidão agrícola,
topografia, drenagem, flora e fauna, etc.) e a presença de populações tradicionais
(indígenas, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, etc.). Devido às condições precárias dos
assentamentos rurais, muitos produtores familiares acabam por abandonar suas áreas em
busca de emprego ou terras em novas frentes de ocupação na Amazônia (Governo Federal,
2004). Assim, foram vendidas terras nos assentamentos rurais por meio de transações
informais. E a concentração da terra na Amazônia alcançou níveis intoleráveis que foram
sendo revisados, cada vez mais, sob a forma de conflitos (Loureiro & Pinto, 2005), provocou
também uma tendência de aumento do desmatamento, associado à expansão da pecuária
extensiva (MMA, 2004).
A concentração fundiária daquelas décadas permaneceu praticamente inalterada até
hoje. Da mesma forma, a maior parte da terra grilada transformou-se em situações
consolidadas (Loureiro & Pinto, 2005), por exemplo, exploração da madeira e pastagens
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para criação extensiva de gado, especialmente em grandes propriedades, sendo este fator
responsável por cerca de 80% das florestas desmatadas na Amazônia legal (MARGULIS,
2003). Atualmente as pastagens estão dando lugar à agricultura mecanizada, principalmente
aquela ligada à cultura da soja (Loureiro & Pinto, 2005).
As perspectivas de expansão da pecuária na Amazônia são bastante promissoras,
devido a fatores como o crescimento da demanda internacional de carne bovina, a abertura
de novos mercados domésticos, a superação de barreiras sanitárias para a comercialização
do gado e a crise decorrente de doenças no mercado internacional (Alencar et al. 2004).
Segundo o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de
Influência da Rodovia BR 163 Cuiabá-Santarém, há uma clara tendência de forte
crescimento do rebanho em toda a região Amazônica, onde:
Nos últimos dez anos, o rebanho mais que triplicou e é
razoável supor que, nos próximos dez, ele pelo menos
duplique, sem que seja necessária uma substancial ampliação
da área de pastagens, pois esta deve se dar com um aumento
substancial da produtividade e da recuperação de áreas já
abertas e degradadas e ou abandonadas. Dessa forma,
alcançaria cerca de 20 milhões de cabeças em 2015, o que
resultaria numa produção de aproximadamente 800 mil
toneladas/ano de carne (MMA, p. 33, 2004).

Como foi mencionada anteriormente, a pavimentação e a construção de estradas
determinarão os futuros padrões de desmatamento da bacia Amazônica (Soares-Filho,
2005). Segundo Alencar (et al. 2004), ao longo da Transamazônica próxima da cidade de
Altamira, o desmatamento tem sido caracterizado principalmente pela abertura de pequenas
áreas, que se localizam na faixa destinada aos projetos de colonização e rodovias. Grandes
interesses econômicos estão por trás desse projeto que visa a conectar a região produtora
de soja do Mato Grosso a portos de calados internacional do sistema fluvial do Amazonas
(Soares-Filho, 2005).
Vale ressaltar que a pavimentação das rodovias faz parte do projeto de integração da
região Amazônica ao continente Sul americano. Faz parte do projeto do governo brasileiro à
pavimentação da rodovia BR-230 (rodovia Transamazônica), rodovia BR-319 (rodovias
Manaus-Porto Velho), rodovia BR-156 do Amapá Guiana Francesa, rodovia BR-401 de
Roraima a Guiana. A integração continental contempla a pavimentação de rodovias através
dos Andes, ligando não só a Amazônia, mas o restante do Brasil a portos no Pacífico, como
Callao no Peru e Arica no Chile. Dentre esses projetos, prioridade foi dada ao asfaltamento
do trecho da rodovia Transamericana entre Assis Brasil, no Acre, a Pacalpa, no Peru
(Soares-Filho, 2005).
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A previsão de asfaltamento de rodovias da região (Nepstad et al., 2000) estimulará
ainda mais a expansão da fronteira agrícola e da exploração madeireira, podendo acarretar
uma colossal conversão de florestas em pastagens e áreas agrícolas (Soares-Filho, 2005).
A situação do desmatamento é tão crítica que o governo brasileiro criou um Grupo
Interministerial a fim de combater o desmatamento e apontar soluções de como minimizar
seus efeitos na Amazônia legal (MMA, 2004). O desmatamento não é distribuído
homogeneamente, mas sim concentrado ao longo do denominado “arco do desmatamento”,
cujos limites se estendem do sudeste do estado do Maranhão, ao norte do Tocantins, sul do
Pará, norte de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas e sudeste do Acre (Ferreira,
2005).
Os fatores que explicam a expansão de novas frentes de desmatamento são
variados e podem incluir a criação de assentamentos rurais em lugares isolados e o
surgimento de migrações internas, associadas ao fracasso de antigos assentamentos,
pobreza urbana e especulação fundiária (MMA, 2004).
As novas estradas asfaltadas não só aumentarão as suas taxas regionais de
desmatamento, mas também iniciando novas fronteiras de ocupação (Soares-Filho, 2005).
As estradas ou rodovias provocam, inevitavelmente, a extração madeireira em toda a área
de influência direta, sem falar do desmatamento em áreas que vão muito além de suas
margens.
No caso da reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319 no segmento entre o km
250 ao km 655,7 (entroncamento BR-230), no Sul do Estado do Amazonas, as previsões de
mudança na cobertura da vegetação poderão ocorrer com magnitudes diferenciadas de
acordo com as características de cada trecho.
O isolamento das propriedades, sem comunicação, sem acesso aos serviços básicos
de saúde, educação e saneamento e com precárias condições para se locomoverem
(transporte) pode ter sido um dos fatores que inibiram o desmatamento.
No trecho entre o km 250 ao km 590 (nas proximidades da comunidade Realidade –
km 594), há poucos agrupamentos humanos e apenas dois empreendimentos (fazendas),
isto se deve principalmente às péssimas condições em que a estrada se encontra hoje,
completamente abandonada (Figura 255), isso pode ser um dos fatores que retarda o
desmatamento, mantendo grandes áreas de florestas intactas pela inviabilidade de
investimentos.
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Figura 255 – Trechos da rodovia onde a vegetação chega a cobrir parcialmente a estrada e corpos d’água que a
interceptam.

Neste trecho (km 250 ao km 590), o fator impactado diretamente e inicialmente com
a reconstrução da estrada será a vegetação que margeia do lado esquerdo e direito e os
pequenos corpos de água que interceptam a estrada. Como podemos observar na Figura
255, a vegetação secundária adentra a faixa de domínio.
Por outro lado, este trecho é parte da conexão entre dois grandes centros urbanos
(Manaus-Porto Velho), onde a pavimentação poderá provocar efeitos indiretos como
migração. Segundo Soares-Filho (2005) novos corredores de desmatamento tenderão se
entrecruzar, gerando vastas conversões da cobertura florestal em regiões como o entorno
de Manaus e eixos que se radiam em direção a Rondônia – pela rodovia Manaus – Porto
Velho, para norte por Roraima e a leste, ao longo do rio Amazonas.
Isto se torna mais previsível no trecho que vai do km 594 ao 655,7 (da comunidade
Realidade até o entroncamento com a BR-230), onde se concentram um maior aglomerado
de agrupamentos humanos (quatro comunidades e mais de quinze empreendimentos, entre
fazendas e madeireiras) e a rodovia possui acesso “facilitado” à cidade de Humaitá-AM e
outras cidades circunvizinhas (Figura 256).
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Figura 256 – Trechos entre os km 594-655,7 da rodovia BR-319

No trecho entre o km 250 ao km 590 (nas proximidades da comunidade Realidade –
km 594), poderá ocorrer mudança na cobertura vegetal com abertura irregular de ramais e
estradas secundárias. Esta mudança poderá ocorrer nas fases de pavimentação da obra e
na fase de operação regular da rodovia quando a mesma for liberada para fluxo de veículos.
Estes ramais irregulares poderão dar acesso à ocupação ilegal de terras, seja pública ou
privada, poderão extrair ilegalmente a madeira, queimada da floresta para pastagens ou
carvão.
Ao longo da rodovia BR-319, no trecho do km 594 ao 655,7, atualmente já existem
três madeireiras/serrarias em pleno funcionamento. Com a reconstrução/pavimentação da
rodovia BR-319 poderá gerar o aumento extração da madeira ilegal e fixação de novos
empreendimentos do gênero, quando o acesso a mercados regionais (Manaus-Rondônia)
for relativamente facilitado.
Os cenários apresentados por Soares-Filho et al. (2005) consideram que a
pavimentação e a construção de estradas consistem no principal determinante dos futuros
padrões de desmatamento na bacia Amazônica. Contudo, um cenário de ampla governança
poderia reverter essa tendência mediante ordenamento fundiário e territorial, monitoramento
e fiscalização ambiental, fomento as atividades produtivas sustentáveis (MMA, 2004).
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O cenário mais pessimista, denominado “o mesmo de sempre”, considera as
tendências históricas de desmatamento, realizando as projeções pela multiplicação da taxa
do ano anterior por sua densidade média anual entre 1997 a 2002 e adicionando a esse
termo um fator de aceleração advindo da pavimentação de um conjunto de estradas, seria
uma aceleração do desmatamento, com taxas anuais nos patamares atuais de 23 mil e 28
mil km²/ano, para cerca de 40 mil a 48 mil km²/ano (Soares-Filho, 2005).
O cenário otimista de governança também considera as tendências históricas de
desmatamento na bacia, a projeção do desmatamento não ultrapassa 50% da cobertura
vegetal original em propriedades privadas, reflexo do aumento gradual do estado de
governança da Amazônia. Enquanto no cenário “o mesmo de sempre” esse limite é
estendido a 85%.
O cenário de governança assume que a rede de áreas protegidas será expandida,
como proposto pelo Programa ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia) (Montiel, 2004),
sendo que nesse cenário é assegurada a proteção integral das áreas protegidas, enquanto
que em “o mesmo de sempre”, essas áreas podem perder a longo prazo, até 40% de sua
cobertura florestal original por carência de fiscalização ambiental (Soares-Filho, 2005).
O cenário de governança poderá reduzir o desmatamento previsto em até 62% e
55%, respectivamente, para a Amazônia brasileira e a bacia como um todo, mesmo que se
completassem todos os projetos planejados de asfaltamento. Seu resultado se expressa,
portanto, pela expansão e preservação completa das áreas protegidas, aliadas à
manutenção de um arranjo de paisagens rurais ecologicamente sustentáveis. Todas as
medidas de conservação combinadas, mas sem a expansão das áreas protegidas,
garantiriam 86% do desmatamento evitado pelo cenário de governança. Por fim, uma
ampliada rede de áreas protegidas, efetivamente implantadas via ostensiva fiscalização,
seria responsável pela metade da redução no desmatamento atribuído ao cenário de
governança, ou seja, pelo abatimento de um terço nas perdas florestais projetadas dentro do
cenário “o mesmo de sempre” (Soares-Filho, 2005).
Recentes experiências em planejamento regional, zoneamento agro-ecológico e
fiscalização ambiental devem ser refinadas e multiplicadas para conter o desmatamento.
Para Alencar et al. (2004), a estratégia ao desmatamento seria criar o ordenamento do
desenvolvimento da fronteira amazônica, com estudos para classificar os tipos de
desmatamento, separando os desmatamentos legais, daqueles que são considerados
prejudiciais, especialmente do ponto de vista socioeconômico. Outra sugestão seria criar
alternativas econômicas viáveis para as áreas que já foram desmatadas e criminalizar os
desmatamentos futuros, nesse aspecto o uso das riquezas da floresta de madeira
sustentável poderia ser uma alternativa em substituição à derrubada da floresta.
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Fearnside (2002) e Fiedler (2004) recomendam estratégias para reduzir a ação do
desmatamento na Amazônia, por exemplo, penalidades com preços suportáveis para
intimidar o desmatamento; as pastagens deveriam deixar de ser reconhecidas como
benfeitorias nas propriedades; deveriam ser aplicados impostos pesados para tirar lucros
para especulação de terras; os procedimentos para relatório de impactos ambientais
deveriam ser reforçados; oferecer emprego no meio rural e áreas urbanas; adotar novos
modelos de colonização, implantando políticas sustentáveis voltadas para o uso florestal do
solo como o manejo florestal, necessidade de treinamento de produtores e comunidades em
técnicas de substituição do uso do fogo, como os sistemas agroflorestais e criar áreas de
proteção ambiental.
Considerando as características do desmatamento recente na Amazônia brasileira e
as orientações estratégicas do Plano Amazônia Sustentável (PAS), Plano de Ação para a
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e Plano BR 163 Sustentável:
desenvolvimento sustentável para as áreas ao longo da BR 163 e para outras regiões como
a rodovia BR-319, pode-se concluir que uma estratégia de contenção do desmatamento na
região deve se basear na implementação de um conjunto integrado de políticas
estruturantes, inclusive medidas emergenciais.
O Plano Amazônia Sustentável (PAS), não contempla ações específicas, e sim um
conjunto de diretrizes políticas para a região amazônica, dentre as quais se destacam:
incorporar a dimensão ambiental como eixo orientador da política de ordenamento territorial;
orientar as políticas de fomento e crédito ao desenvolvimento rural para o uso sustentável
dos recursos naturais; fortalecer parcerias que favoreçam a incorporação do componente
biodiversidade, tanto nas políticas públicas, quanto no setor privado.
O Plano BR 163 Sustentável: desenvolvimento sustentável para as áreas ao longo
da BR 163 e para outras regiões como a rodovia BR-319, incorporou contribuições dos
diversos segmentos de governo e da sociedade amazônica, embasou as discussões em
torno do modelo de desenvolvimento para a região amazônica; favorecendo a produção
florestal local.
O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
é composto por um Grupo Permanente de Trabalho Interministerial com a participação de 13
ministérios, cujo objetivo é combater o desmatamento na Amazônia, o Plano contempla
ações como o ordenamento territorial e fundiário da região, monitoramento e controle e
fomento às atividades produtivas sustentáveis.
Destaca-se como resultado geral do Plano a queda acumulada de 59% do
desmatamento nos últimos 3 anos, e entre os resultados específicos a ampliação da área de
Unidades de Conservação na região da Amazônia Legal em 20 milhões de hectares;
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medidas de combate à grilagem na região amazônica, implantação de doze bases
operativas

do

IBAMA

nas

áreas

mais

críticas

em

relação

ao

desmatamento;

desenvolvimento e disponibilização ao público via internet do Sistema de Detecção do
Desmatamento em Tempo Real (DETER/INPE/MCT), fruto de parceria entre o INPE/MCT e
o MMA/IBAMA; medidas de combate à corrupção, com o desmantelamento de quadrilhas
que fraudavam autorizações para exploração florestal, por meio de operações conjuntas da
Polícia Federal e IBAMA.
O desmatamento na Amazônia entre agosto de 2006 e julho de
2007, estimado em 11.224 Km² pelo sistema Prodes (Projeto
de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por
Satélite), caiu 20% em relação ao período 2005-2006,
registrando uma queda acumulada de 59% nos últimos três
anos. O número é muito próximo ao menor já registrado
(11.030Km2, em 1991) desde o início do monitoramento do
desmatamento na região, em 1988.

As medidas mais recentes adotadas em 2007 foram:

- Decreto 6321/2007, que aumenta fiscalização contra desmatamento na Amazônia,
estabelecendo o embargo dos desmatamentos ilegais em municípios prioritários, coresponsabilizando os compradores de produtos oriundos de áreas ilegalmente desmatadas
e restringindo financiamentos a atividades insustentáveis.

- Instrução Normativa nº. 44, de 18 de fevereiro de 2008, que estabelece diretrizes para
recadastramento de imóveis rurais de que trata o Decreto nº. 6.321, e Edital de Convocação
para o referido recadastramento, publicado na mesma data.

- Resolução nº. 3.545, de 29 de fevereiro de 2008, que estabelece a exigência de
documentação comprobatória de regularidade ambiental e outras condicionantes, para fins
de financiamento agropecuário no bioma Amazônia.
Instrução Normativa MMA nº. 1, de 04 de março de 2008, que estabelece o procedimento
para o embargo das áreas irregularmente desmatadas.
Do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia
Legal são observadas as seguintes diretrizes (Governo Federal, 2004):
- Valorização da floresta para fins de conservação da biodiversidade, manejo florestal de
produtos madeireiros e não-madeireiros e a prestação de serviços ambientais, como um dos
alicerces de um novo modelo de desenvolvimento regional, objetivando a qualidade de vida
de populações locais com a redução de desigualdades sociais, a competitividade econômica
e a sustentabilidade ambiental;
- Incentivos para a melhor utilização de áreas já desmatadas em bases sustentáveis,
contemplando

inovações

tecnológicas,

como

o

manejo

de

pastagens,

sistemas
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agroflorestais, agricultura ecológica e a recuperação de áreas degradadas, como forma de
aumentar a produtividade e diminuir as pressões sobre florestas remanescentes;
- A tomada de medidas urgentes de ordenamento fundiário e territorial, visando à redução
do acesso livre aos recursos naturais para fins de uso predatório e o fortalecimento de
instrumentos de gestão democrática e sustentável do território, priorizando o combate à
grilagem de terras públicas, a regularização fundiária, viabilização de modelos alternativos
de reforma agrária adequados à Amazônia, e a criação e consolidação de unidades de
conservação e terras indígenas;
- Aprimoramento dos instrumentos de monitoramento, licenciamento e fiscalização do
desmatamento com metodologias inovadoras, contemplando a sua integração com
incentivos à prevenção de danos ambientais e à adoção de práticas sustentáveis entre
usuários dos recursos naturais. Nos últimos anos, investimentos governamentais no controle
do desmatamento têm aumentado, incluindo o crescimento do contingente do IBAMA e o
Desenvolvimento em Tempo Real – DETER do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial
(SOARES-FILHO, 2005).
- Fortalecimento de uma cultura de planejamento estratégico de obras de infra-estrutura,
envolvendo a análise adequada de alternativas (em termos de custo-benefício e impactos
sócio-econômicos e ambientais), medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, e a
execução ex-ante de ações de ordenamento territorial em bases sustentáveis, com
transparência e participação da sociedade.
- Fomento à cooperação entre instituições do Governo Federal, responsáveis pelo conjunto
de políticas relacionadas às dinâmicas de desmatamento na Amazônia Legal, superando
tendências históricas de dispersão e de isolamento da área ambiental;
- Adoção de um estilo de gestão descentralizada e compartilhada de políticas públicas, por
meio de parcerias entre a União, estados e municípios, contemplando as respectivas
necessidades de fortalecimento institucional;
- Estimulo à participação ativa dos diferentes setores interessados da sociedade amazônica
na gestão das políticas relacionadas à prevenção e controle do desmatamento, e à
viabilização de alternativas sustentáveis, como meio para aumentar a qualidade de sua
implementação, com transparência, controle social e apropriação política;
- Valorização da aprendizagem entre experiências piloto bem-sucedidas, dando-lhes escala
por meio de sua incorporação em políticas públicas; e
- Efetivação de um sistema de monitoramento das dinâmicas do desmatamento e políticas
públicas correlatas na Amazônia, permitindo a análise permanente da eficiência e eficácia
destes instrumentos, no intuito de garantir um processo permanente de aprendizagem e
aperfeiçoamento, com transparência e controle social.
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São impactos esperados da implantação da ação da governança:

- Uma forte redução nos índices de desmatamento e queimadas na Amazônia brasileira,
especialmente em termos de práticas ilegais que gerem significativos danos ambientais e
problemas sociais;
- Uma diminuição substancial nas práticas de grilagem de terras públicas em áreas críticas,
associadas ao desmatamento ilegal;
- Uma redução acentuada nos índices de exploração madeireira ilegal, associada a um
crescimento expressivo na área sob manejo florestal para produtos madeireiros e nãomadeireiros;
- Um forte aumento na adoção de praticas de prevenção e controle do fogo, manejo de
pastagens e práticas agrícolas e agroflorestais sustentáveis entre produtores rurais;
- Redução significativa no percentual de propriedades rurais com passivo ambiental
referente à Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, associado a um aumento
nos casos de celebração de Termos de Ajustamento de Conduta e práticas de recuperação
de áreas degradadas;
- Avanços na viabilização de um novo modelo de reforma agrária em bases sustentáveis
para a Amazônia brasileira, com significativas implicações para a redução do
desmatamento;
- Avanços substanciais na criação e implantação de unidades de conservação e terras
indígenas em áreas prioritárias, como elementos fundamentais de uma estratégia de
conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável da Amazônia; e
- Aumento significativo na capacidade institucional de órgãos ambientais e outras
instituições parceiras, inclusive da sociedade civil, na implementação integrada de medidas
de prevenção e controle do desmatamento, e na viabilização de atividades produtivas
sustentáveis.

Como observado nos apontamentos teóricos, o aumento da ocupação regional,
implantação irregular de ramais e acesso a estradas secundárias, aumento da área
agropecuária e da exploração florestal, projetos estatais de rodovias, estradas e
assentamentos rurais poderão propiciar mudanças num curto prazo e até irreversíveis na
cobertura vegetal a partir da pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, se não forem
tomadas medidas estratégicas de governança para conter o avanço do desmatamento sobre
a cobertura vegetal no entorno da rodovia BR-319.
Nesse contexto, são muitos os debates que abordam e discutem o futuro da
Amazônia. O governo federal entende que é possível assegurar o desenvolvimento da
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região e ao mesmo tempo garantir a conservação de seu imenso patrimônio natural. As
políticas de governança adotadas atualmente pelo governo federal são o Plano Amazônia
Sustentável (PAS), o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal e o Plano BR 163 Sustentável: desenvolvimento sustentável para as áreas
ao longo da BR 163 e para outras regiões como a rodovia BR-319.

- Possibilidades de Implantação de Projetos de Assentamentos Rurais na Área de
Influência Direta
Nos últimos anos as discussões em torno das questões fundiárias estão se tornando
cada vez mais acirradas, tanto no cenário político, quanto no cenário acadêmico. O que
demonstra que a demanda por reforma agrária tem obtido reconhecimento social e político,
assim como foram se delineando os parâmetros jurídicos que envolvem problemas com a
posse da terra.
Os assentamentos surgem como uma alternativa viável às lutas pela terra, na
medida em que propõem melhores condições de vida para aquelas famílias que não
dispõem de terra para a sua reprodução social. Tal como sugerem as leis voltadas para as
políticas de assentamento, sua principal finalidade é “criar condições necessárias à fixação
do homem na Zona Rural e promover melhoria em sua condição socioeconômica” (Projeto
de Assentamento, Art. 170, 1º parágrafo). Entretanto, não podemos desconsiderar o caráter
contraditório por trás dessas políticas, na medida em que implica em processos de
urbanização e industrialização, provocando conflitos, expulsão de trabalhadores e
desapropriações.
Como afirma Medeiros et al (2002), embora a consolidação de políticas de
assentamento legitime a luta pela terra, elas induzem a uma visão distorcida de todo o
processo. Em outras palavras, elas acabam se rendendo ao jogo político que subjaz a estas
disputas, onde de forma esmagadora os grandes empresários e fazendeiros “engolem” os
pequenos agricultores e trabalhadores rurais. Portanto, o que poderia ser uma alternativa
para a questão agrária acaba suscitando problemas maiores, como o possível retorno das
famílias ao espaço urbano, em busca da sobrevivência.
Esta discussão se torna fundamental para compreendermos literalmente à realidade
da área estudada. Quando buscamos refletir sobre os agrupamentos rurais da Amazônia,
logo nos deparamos com um espaço cheio de contrastes e contradições. A abrangência de
problemas e dilemas enfrentados no cotidiano dessas pessoas revela a necessidade de
compreender as relações sociais, políticas e ideológicas que estão por trás do quadro
moldurado apresentado em um primeiro momento.
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Os estudos sociológicos permitem compreender, ainda que limitadamente, a
importância da heterogeneidade cultural e social desta vasta região, possibilitando uma
análise particularizada e minuciosa, a fim de entender cada singularidade presente nos
diferentes agrupamentos humanos existentes. Neste estudo, levaram-se em consideração
as condições de vida dos habitantes dessa estrada, com vistas a entender suas
expectativas e frustrações inseridas dentro de um cenário político e econômico nem sempre
comprometido com suas causas.

Projeto Realidade
O Projeto de Assentamento Realidade consiste numa política de assentamento
implementada pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) com o
apoio dos moradores e liderança da comunidade Realidade, tendo em vista estabelecer uma
lista de pessoas interessadas nos lotes de terras ou, em outros termos, nos títulos definitivos
desses lotes, uma vez que alguns deles já foram ocupados. Atualmente, a lista elaborada
pelo INCRA conta com 154 famílias inscritas para o Projeto de Assentamento Realidade, e
um dos requisitos exigidos para garantir seu lote, é estar filiado à Associação do Produtor
Rural da Comunidade Agrícola Realidade.
Foi por intermédio do Projeto Realidade que muitas famílias chegaram à comunidade
Realidade, formando um novo núcleo populacional. Grande parte dessas famílias é advinda
da Região Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso) e Sul do país, formando um núcleo
comunitário que por ora se distingue do antigo núcleo, em todos os aspectos (cultural,
econômico, político). Portanto, para quem chega à comunidade a primeira impressão é a de
uma comunidade dividida em duas realidades, de um lado estão os moradores antigos,
fundadores da comunidade e, do outro lado, os novos moradores, alguns pertencentes ao
Projeto Realidade. Embora esses moradores apresentem interesses diferenciados e até
tentem mascarar os conflitos e problemas existentes entre as lideranças, as instituições
sociais existentes na comunidade não estão divididas, em outras palavras, a igreja, a
escola, a associação, o campo de futebol, a sala de atendimento a saúde, são freqüentados
por todos os moradores independentes do seu local de moradia. Durante as reuniões
realizadas com os moradores foi possível perceber muitas discordâncias entre os moradores
antigos e novos, sobretudo, em relação à forma de ocupação e apropriação das terras por
estas famílias.
Portanto, é importante entender que a comunidade Realidade é hoje formada por
dois núcleos populacionais que compartilham uma vida social e comunitária, embora
apresentem desentendimentos e atritos entre si. Em outras palavras, o elemento essencial
da estrutura comunitária é a inserção dos indivíduos no mesmo ambiente cultural onde cada
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indivíduo contribui para a construção da mesma. Todos acreditam nos mesmos mitos,
praticam os mesmos cultos, não se trata de harmonia, pois numa comunidade, como em
qualquer agregado humano, existem conflitos e paixões (DURHAM, 2004).

- Implantação de projetos e assentamentos junto ao INCRA e ITEAM
Conforme informado em reunião entre representantes da Universidade Federal do
Amazonas-UFAM, Instituto de Terras do Amazonas-ITEAM, Centro Estadual de Unidade de
Conservação do Amazonas e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA,
(ata da reunião apresentada no ANEXO IX deste volume), existem 18 Projetos de
Assentamento na AID do empreendimento, sendo 13 classificadas como Projeto Extrativista,
04 como Projeto de Assentamento Florestal e apenas 01 como Plano de Desenvolvimento
Sustentável. A Tabela 168 a seguir mostram as denominações dos mesmos:
Tabela 168 - Projetos de Assentamento localizados na AID

Plano de Desenvolvimento
Sustentável (PDS)
Mandioca

Projeto Agroextrativista (PAE)

Projeto de Assentamento
Florestal (PAF)

Botos

Panelão

Lago do Acará

Nova Residência

Baetas

Manaquiri I

Matupiri

Manaquiri II

Jenipapos
Canaã
Tupana Igapó-AçuI
Tupana Igapó-Açu II
Castanho
Onças
Uruariara
Flores Ipixuna
São Joaquim

Já na AII são 22 Projetos de Assentamento, sendo 11 Projetos Extrativistas, 08
Projetos de Assentamento Florestais e apenas 03 Planos de Desenvolvimento Sustentável.
Estes estão listados na Tabela 169 abaixo.
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Tabela 169 - Projetos de Assentamento localizados na AII

Plano de Desenvolvimento
Sustentável (PDS)

Projeto Agroextrativista (PAE)

Projeto de Assentamento
Florestal (PAF)

Samauma

Expansão do Botos

Aquidabam

Primavera

Trocanã

Beruri

Realidade

Acará

Caviana

Novo Jardim

Espigão do Arara

Purus

Sampaio

Cabaliana II

São Francisco

Inajá

Umari

Bela Vista II

Paciá

Nossa Senhora Auxiliadora
Novo Oriente
Rio Acua

Na AII também se encontra em processo de conclusão de levantamentos para a
criação de projetos de assentamentos nos municípios de Anori e Manicoré.
Vale ressaltar que tais Projetos de Assentamento sobrepõem-se à Unidades de
Conservação existentes e planejadas, gerando conflito de uso dessas áreas. Essa questão
deverá ser discutida pelos órgãos competentes, a fim de compatibilizar tal problemática.
O mapeamento destas áreas encontra-se no Volume de mapas (mapa 18).
Os Dilemas dos Assentamentos
A história da colonização e do processo de ocupação de terras na Amazônia a partir
da década de 60 e, sobretudo dos anos 70 em diante, constituiu-se de um processo não
democrático e fortemente induzido pelos interesses desenvolvimentistas dos governos da
ditadura militar e de grupos empresariais monopolizadores do mercado de terras no país. O
que se viu foi uma ampla aliança entre o Estado brasileiro, o capital nacional e internacional,
portanto, uma tríplice aliança (OLIVEIRA, 1989).
Todavia, pode-se dizer que o atual cenário político, econômico e cultural da
Amazônia é resultado não apenas das intervenções do Estado neste começo do século XXI.
Os contrastes sociais e o grau significativo de destruição do patrimônio cultural e ambiental
nesta região podem ser entendidos a partir de um processo histórico, no qual o Estado
Nacional é o principal agente responsável pelas disparidades atuais.
Este processo de subordinação da região a uma concepção desenvolvimentista do
Estado brasileiro ocorre principalmente no final do século XX marcado pela ação dos
governos militares e por grandes grupos econômicos, durante 23 anos. Há um estreito
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vínculo dos grupos econômicos - nacionais e internacionais – com os contrastes da
Amazônia, evidenciando as formas de dominação e expropriação dos recursos naturais que
ocorreram desde a extração da borracha até o Projeto Ajuri e o Projeto Carajás, versões
atuais desta monopolização da Amazônia (OLIVEIRA, 1989).
É sobre esta moderna etapa de intervenções que se observa a implantação de
diversos projetos nacionais e internacionais voltados para a mundialização da região, dada a
sua importância econômica e estratégica. “O projeto dos Grandes Lagos do Hudson
Institute, ou Projeto Carretera Marginal de la Selva estão entre muitos outros propostos para
a região” (OLIVEIRA, 1989:11). Com efeito, estas intervenções na Amazônia se deram com
base em uma tríplice aliança constituída autoritariamente entre o Estado, o capital nacional
e internacional.
Para efeito de ação legal sobre a Amazônia o governo militar de Castelo Branco, em
1966, após transformar o Plano de Valorização Econômica da Amazônia - SPVA na
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, criou a Amazônia Legal. Daí
por diante os projetos financiados pela SUDAM incorreram para um cenário de devastação
da Amazônia, onde a floresta foi submetida pelas pastagens de ciclo curta. Além disto,
grandes grupos econômicos passaram a explorar o potencial madeireiro e de minerais da
região acarretando conseqüências drásticas para o equilíbrio ecológico e também para as
condições e modo de vida das comunidades tradicionais.
O governou procurou implementar uma política de exportação dos recursos naturais
da Amazônia, sendo a extração mineral o principal “‘carro-chefe’” deste projeto internacional.
“Tudo isto [foi] feito sob a coordenação dos governos militares que prepararam a região para
que, mesmo sem a sua internacionalização de fato, a internacionalização de seus recursos
naturais se efetivasse” (OLIVEIRA, 1989:14).
Em decorrência desta política de exportação, na qual os grupos empresariais
nacionais e internacionais tiveram participação direta, a Amazônia tornou-se palco de várias
formas de violência contra os trabalhadores, os posseiros, os garimpeiros, os seringueiros,
os coletores de castanhas e, por fim, as populações indígenas.

A expropriação dos

recursos minerais, florestais, dos solos, dos próprios trabalhadores e das populações
indígenas por parte do capital monopolista ocorreu sem qualquer consulta à maioria da
população amazônica, sendo os estrategistas geopolíticos dos governos militares os
principais responsáveis pela incorporação da Amazônia ao capital internacional.
Enquanto o território brasileiro tornava-se monopólio destas empresas, a população
local gradativamente e ou abruptamente perdia os seus direitos, principalmente o direito a
terra para o trabalho e sobrevivência. “[...] estávamos assistindo a um verdadeiro festival de
‘doação por boa ação’ do território brasileiro, enquanto que aos milhões de trabalhadores
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brasileiros sem terra é negado, pelos governos, o acesso a terra para produzirem alimentos”
(OLIVEIRA, 1989:32).
Outra estratégia do Estado, viabilizada para manter o controle das terras e dos
negócios na Amazônia concernia à “nacionalização” dos projetos internacionais, isto é,
colocar à frente das empresas uma diretoria nacional para assumir suas dívida e dar
continuidade à exploração “legal” dos recursos naturais da Amazônia, abstendo os
responsáveis de quaisquer ônus de caráter político e ou econômico. Embora não fosse
correto, “o certo é que isto fazia parte da estratégia militar do ‘desenvolvimento com
segurança’ que estava em marcha, multinacionalizando a economia nacional através de um
ato falsamente interpretado como nacionalizante” (OLIVEIRA, 1989:33).
O Programa Grande Carajás, a Cia. Vale do Rio Doce (privatizada no governo FHC),
a própria Petrobrás, a Eletrobrás, entre tantas outras, podem ser concebidas como um elo
estatal/nacional no processo de formação das multinacionais, e uma das estratégias da
geopolítica mundial. Pode-se afirmar, com base nisto, a consolidação de um modelo de
Estado-empresário, decorrente da associação do regime militar com as multinacionais. O
Estado tornou-se num grande empresário multinacional, sobretudo em relação a sua
atuação sobre a Amazônia (OLIVEIRA, 1989).
Neste sentido, o regime militar manteve uma política de implantação de projetos
agropecuários na Amazônia, financiando o acesso a terra pelos grandes grupos
econômicos. Isto incorreu a sucessivos problemas para as populações indígenas e suas
terras, uma vez que as empresas, para obterem os incentivos fiscais do governo, passaram
a adquirir títulos de propriedades de terras, através da “grilagem legalizada”.
O fato é que no momento da implantação dos projetos os falsos proprietários se
deparavam com posseiros ou índios vivendo nas terras. Os posseiros muitas vezes eram
obrigados a procurarem outras terras para viverem, às vezes terras indígenas. Os povos
indígenas eram realmente dizimados ou envenenados por meio de produtos químicos
jogado sobre suas terras. Assim, o conflito e a violência eram inevitáveis pela posse e ou
permanência na terra, uma vez que a resistência, inclusive ao trabalho, fora uma constante
em muitos casos. É que surge o sistema de pistolagem como instrumento de violência
utilizado por empresários, políticos e outros para assegurar a posse da terra e a consecução
dos seus interesses econômicos e políticos na Amazônia (LOUREIRO & GUIMARÃES,
2007).
As populações tradicionais foram as maiores prejudicadas com as ações tomadas
pelo governo que compactuou com as exigências do capital internacional monopolista. “O
Estado poderia ter optado pela inclusão social das populações locais, estabelecendo bases
para uma sociedade mais eqüitativa e mais justa, mas não o fez. Trata-se, por tanto, de um
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processo de modernização que, ao invés de promover o bem-estar das populações locais,
engendrou a exclusão social (LOUREIRO & GUIMARÃES, 2007:3). Através de muita
violência e expropriação a abertura da Amazônia foi feita ao mundo.
Um dos mecanismos utilizados pelo governo militar para facilitar o acesso e a
inserção das multinacionais ao território do país concerne à política de colonização oficial,
tendo à frente o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. A intenção
desta política foi minimizar as pressões exercidas pelos setores expropriados em regiões de
concentração fundiária e, ao mesmo tempo, atender as demandas de mão-de-obra em
novas áreas ocupadas pelos grupos empresariais. Daí a importância dos assentamentos
rurais.
Com a implantação das políticas de assentamentos rurais, o governo federal atingia
pelos menos três objetivos: dar início a um processo de modernização e desenvolvimento
da Amazônia, integrando-a ao restante do país; reverter o quadro de “vazio demográfico”
que havia, por meio do assentamento de da família oriundas principalmente do Sul e
Sudeste; por último, garantir a mão-de-obra necessária para a viabilização dos projetos
empresariais implantados na região de acordo ao aumento da produção agropecuária
mediante sua modernização.
O objetivo principal da política de assentamento que se inicia com os governos
militares na Amazônia estava bem definido. Tratava-se de uma ação específica articulada a
um conjunto de medidas com a finalidade de viabilizar um grande projeto de modernização e
de desenvolvimento da região, conforme explicitado em outra parte deste relatório. A
colonização arquitetada pelos governos militares não esteve calcada na idéia de distribuição
eqüitativa da terra ou de reforma agrária, já que não havia até a década de 70 uma evidente
concentração fundiária na região14.
Tratava-se de uma lógica instrumental com vistas a cumprir parte dos objetivos da
chamada “Operação Amazônia”. Ao longo de estradas e rodovias, dezenas de loteamentos
foram disponibilizadas com a finalidade de cumprir a ocupação das terras às suas margens
e evitar o desmatamento desordenado, o que resultou em um efeito contrário. Do ponto de
vista socioambiental, as conseqüências foram bastante desastrosas, uma vez que houve um
processo de degradação dos ecossistemas e de deterioração da vida social pelo fato de as
famílias terem sido praticamente abandonadas pelo governo federal.

14

As matas e outros ambientes naturais somavam 87,32% da área da Região Norte. As lavouras e a
pecuária ocupavam um espaço residual (em torno de 12,68% do total as terras e dessas, a metade
dos estabelecimentos rurais – registrados como existentes pelos censos – era ocupada por
posseiros). Até fins da década de 60, os percentuais praticamente não se haviam alterado (IBGE,
Anuário Estatístico do Brasil, 1955, RJ e Censo Agrícola/60 Apud LOUREIRO & GUIMARÃES, 2007).
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As áreas dos assentamentos e também as grandes extensões de terras que havia ao
fundo deles foram alvos de diferentes grupos empresariais – madeireiros, fazendeiros,
mineradores, etc. – que deram início a um processo grilagens das terras, isto é, de
ocupação ilegal por meio de documentos forjados. O que se viu foi a inconseqüente retirada
ilegal de madeira, a caça ilegal, a exploração de minérios e a transformação da mata em
amplos campos de criação de gado. Por falta de apoio técnico e assistência social, grande
parte dos colonos assentados acabou deixando os seus lotes, isto é, vendendo-os para
grandes fazendeiros, grupos empresariais ou mesmo pequenos produtores que os
transformaram em grades propriedades de terras anexando-os uns aos outros.
Ao longo das estradas e rodovias onde há loteamentos públicos e onde
conseqüentemente há a ausência ou pouca presença do Estado no que diz respeito ao
gerenciamento dos assentamentos é comum o uso depredatório da floresta e das terras, o
desmatamento, a criação de gado extensivamente e, sobretudo a venda ilegal de lotes. O
projeto Realidade, localizado na área de influência direta do empreendimento da rodovia
BR-319, é um dos exemplos das limitações do Estado em termos de gestão dos
assentamentos e de provável ocorrência de venda de terras públicas (Figura 257).

Figura 257– Placa de proibição de negociação de terra no assentamento Realidade.

O que freqüentemente ocorreu às margens das rodovias que foram contempladas
com projetos de colonização foi o fracasso destes e a conseqüente venda dos lotes a
grileiros e fazendeiros que os relembraram e os transformaram em grandes fazendas. Na
rodovia BR-319 “a maioria dos lotes mudou de mãos uma ou mais vezes até agora, e está
consolidada em pequenas fazendas (‘fazendolas’) de 500 ha ou mais” (FEARSIDE &
GRAÇA, 2005:3). A situação se agravou em razão do Governo Federal ter retirado
legalmente sua responsabilidade sobre as áreas marginais e também devido à
impossibilidade de atuação dos governos estaduais nas terras já consolidadas.
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Este problema tende a recrudescer em função dos movimentos migratórios para as
terras localizadas às margens das rodovias e em áreas adjacentes o que implica no
aumento dos casos de grilagem, desmatamento e conflitos de terra, seguidos muitas vezes
de violência efetiva. De acordo com Loureiro & Pinto (2005), a migração é motivada pela
busca de melhores oportunidades de trabalho e vida. O estabelecimento dos migrantes
começa com a ocupação de terras ociosas, especialmente aquelas que apresentam
evidências de fraude; as terras onde os incentivos fiscais não haviam sido aplicados ou
terras excessivamente extensas que estavam parcial ou totalmente inaproveitadas, mas que
se localizavam às margens de estradas e rios.
A migração é um processo que poderá indicar um aumento potencial dos processos
de grilagem e de desmatamento ao longo do eixo da rodovia BR-319 (FEARSIDE &
GRAÇA, 2005). Isto poderá ocorrer caso a estrada seja recuperada/pavimentada sem a
implementação de medidas prévias de ordenamento territorial e fundiário.
O que está em questão é a expansão da fronteira do desmatamento de da grilagem,
processo que já começa a ocorrer com o estabelecimento de migrantes ao longo da
Rodovia. Nas proximidades do igarapé Realidade (100 km ao norte de Humaitá) já há um
grupo de migrantes estabelecidos, organizados na forma de comunidade. Os migrantes
reivindicam as áreas com desmatamentos iniciados em várias partes da área fundiária – as
terras públicas atrás da faixa de 2 km dos lotes que foram originalmente distribuídos pelo
INCRA ao longo da margem da estrada. Além dos migrantes, há vários pretendentes que
disputam estas terras: residentes antigos que se ocupam da colheita da castanha-do-pará;
proprietários individuais e empresas, que se intitulam proprietários de blocos de lotes ao
longo da Rodovia (FEARSIDE & GRAÇA, 2005).
O problema da grilagem e do desmatamento tende a se expandir para as áreas
interiores ao eixo da rodovia devido a uma série de estradas laterais planejadas para
conectar a rodovia BR-319 às sedes dos municípios nos rios Madeira e Purus – Manicoré,
Borba, Novo Aripuanã, Beruri, Tapauá. De fato, “experiências anteriores de construção e
melhoria de estradas na Amazônia resultaram em um padrão de desmatamento que se
espalha para além das vias de acesso quando estabelecidas, e que se aceleram quando
estas são melhoradas” (FEARSIDE & GRAÇA, 2005:5).
Em estudo recente, Graça et. al (2007) observou alguns padrões de desmatamento
no sul do Amazonas correspondentes às novas áreas de expansão. Parte destas áreas está
inserida na área de influência direta da rodovia BR-319, é o caso das terras que
correspondem à localidade onde se encontra o Projeto Realidade. A pesquisa analisou o
desmatamento de determinadas áreas localizadas ao longo das rodovias BR-230 e BR-319.
São terras degradas principalmente em conseqüência dos desdobramentos dos
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assentamentos implantados pelo INCRA. Estas áreas desmatadas estão localizadas ao
longo da estrada principal e nas estradas secundárias alinhadas ortogonalmente ao eixo na
estrada principal.
Em relação à BR-230, os resultados mostraram que os desmatamentos aparecem
em forma de “espinhas de peixe”, típicos de áreas de assentamento, e estão concentrados
em lotes pequenos (100 ha) e mais dispersos em locais isolados com presença de
propriedades maiores (acima de 1000 ha) de agricultores capitalizados. Até o ano de 2006
foram desmatados 76.466 ha de florestas primárias na área estudada, com um total de 22
570 ha desmatados entre os anos de 2004 e 2006. A taxa média bruta de desmatamento foi
de aproximadamente 10.000 ha por ano, evidenciando uma expansão acelerada da
ocupação humana nesta região, atrelada principalmente à atividade pecuária (GRAÇA et. al,
2007:923).
Nas áreas de domínio da comunidade Realidade, o estudo identificou uma nova área
em fase inicial de ocupação. Estradas recém-criadas, no sentido paralelo ao eixo da rodovia
319, conectadas a algumas estradas vicinais mostraram uma nova frente de ocupação nesta
localidade. Segundo os autores, estas estradas paralelas estão a uma distância de cerca de
2 km da margem da rodovia, formando uma faixa de floresta e lotes antigos desmatados.
Esta configuração espacial está ligada ao fato de que a área no fundo dos lotes é
reivindicada pelos antigos moradores assentados às margens da rodovia BR-319 pelo
INCRA, conhecida como “área fundiária”.
Conforme os resultados da pesquisa, até o ano de 2006 foram desmatados 3.170 ha
de floresta, sendo que entre 2006 e 2004 apenas uma área de 100 ha de floresta foi
desmatada, obtendo-se um a taxa média bruta de desmatamento de 50 ha/ano. Esta taxa
de desmatamento extremamente reduzida está associada, em grande parte, às condições
precárias de tráfego da rodovia BR-319, que está intransitável desde 1988. Este fato tem
restringido o fluxo de migrantes de outras áreas da Amazônia para esta região. Porém, esta
condição já está se alterando com o anúncio da reconstrução da rodovia BR-319 pelo atual
governo. Outro indício desta fase inicial de expansão da atividade humana nesta região,
além do desmatamento nas “áreas fundiárias”, é a presença de madeireiras ativas próximas
à estrada (GRAÇA ET. AL, 2007:923).
Deste modo, a colonização pretendida pelos governos militares não só cumpriu – em
muitos casos precariamente – com o projeto desenvolvimentista, como também colaborou
com o surgimento de novos problemas de ordem social e ambiental, dentre eles a própria
concentração fundiária e a exploração inadequada das terras públicas.
Mesmo em outras regiões do país, onde havia uma forte concentração fundiária a
implantação dos assentamentos limitou-se a uma ação complementar ao projeto de
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modernização da agricultura, deixando, portanto, de tocar fundamentalmente no problema
do monopólio ao acesso às terras. Os resultados perversos desta modernização podem ser
constatados pela formação de uma classe de assalariados rurais com baixíssimo poder de
compra, pelo desemprego, especialmente o desemprego sazonal, pela precariedade das
condições de trabalho e pela exclusão social, o que levou mais de 28 milhões de pessoas a
deixarem o campo em direção às cidades, entre 1960 e 1980 (BERGAMASCO, 1997:37).
Já nas décadas de 80 e 90, com o fortalecimento dos movimentos de trabalhadores
rurais, a questão da reforma agrária volta a ocupar a agenda política do país sob um novo
ângulo institucional. Os assentamentos implementados de forma lenta e irregular em todos
os Estados da Federação foram criados muito mais para resolver situações de conflitos
localizados do que situações de pobreza e exclusão social, ou mesmo para resgatar o
potencial produtivo da agricultura (IDEM). Esta retomada da política de assentamentos se
deu a partir de uma ampla mobilização política da população, isto é, dos movimentos dos
trabalhadores rurais tendo como palavra de ordem: “ocupar, resistir e produzir”. Assim,
coube ao Estado dar resposta por meio da implementação de assentamentos e da
desapropriação de terras improdutivas.
Pesquisas realizadas sobre os assentamentos implantados pelo Governo FHC
através do INCRA permitiram identificar a persistência de graves problemas sociais ainda
sem equacionamento. O fato de muitas famílias terem conquistado ou adquirido um pedaço
de terra não quer dizer que necessariamente disponham de melhores condições de vida ou
que tenham elevado o seu grau de cidadania, pois não estas terras não são acompanhadas
de infra-estrutura social adequada (saúde, educação, transporte, moradia) e produtiva
(terras férteis, assistência técnica, eletrificação, apoio creditício e comercial, entre outros).
Só para se ter idéia do quadro social em que se encontravam as populações
assentadas em todo o País, quando da realização do I Censo da Reforma Agrária do Brasil
(1996), em termos de escolaridade/educação havia 39,4% de analfabetos ou com
alfabetização incompleta e o mesmo porcentual de titulares com o ensino primário
incompleto (BERGAMASCO, 1997:41). Segundo os resultados da pesquisa este quadro não
vem se alterando, “pois 97,6% do total de titulares dos lotes de assentamento no Brasil
estão fora de qualquer programa de estudos, o que indica a não existência de um programa
minimamente consistente de educação de adultos nos assentamentos brasileiros” (IDEM).
Outro aspecto importante a considerar é que grande a maioria dos assentados em
todo o país (80%) não possuem habilidade não-agropecuária, e os 20% restantes são na
maioria pedreiros, motoristas e garimpeiros. Observa-se, por tanto, um caráter incompleto
nos modelos de assentamentos implementados pelo Governo, particularmente no que tange
às políticas públicas complementares destinadas à promoção do desenvolvimento
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sociocultural e técnico-econômico dos projetos. Tal deficiência tem implicado em limitações
observadas na estrutura produtiva e na capacidade de consumo doméstico das famílias
assentadas.
Entretanto, um aspecto importante a considerar é o fato de que a grande maioria dos
beneficiários já trabalhou na agricultura. Cerca de 19,7% deles foram arrendatários,
parceiros e foreiros; 16,6% foram posseiros e 9,1% ocupantes; 12,4% vendiam sua força de
trabalho na forma de assalariamento. Do total, apenas 16,3% eram proprietários
anteriormente. Assim, os assentamentos representam uma transformação no tipo de
relações sociais nas quais estavam inseridas estas famílias; uma transformação na forma de
uso da terra; uma transformação das práticas de produção agropecuária. Representam uma
nova forma de produzir, um novo controle sobre o tempo de trabalho, a realização de
atividades que até então não faziam parte de suas atribuições nas relações sociais
anteriores. A redefinição das relações sociais em torno da posse da terra pode ser
compreendida como um ponto de partida para a redefinição de um conjunto de outras
práticas sociais (BERGAMASCO, 1997:42).
Apesar da inconsistência das políticas governamentais para os assentamentos a
curto e a médio prazo, o acesso a terra contribui para uma reorganização social das famílias
de trabalhadores rurais em razão de dois fatores: a) abertura de um espaço para a
construção habitacional; e b) o aumento da disponibilidade familiar de alimentos por meio da
prática do autoconsumo. Porém, o mais importante no assentamento para as famílias é a
possibilidade de se assegurar uma renda monetária agropecuária. De fato, “a atividade que
mais intensamente e freqüentemente permite a essas famílias atingir um padrão de vida que
as coloque claramente em uma situação de não-pobreza é, portanto, a geração da renda
agropecuária” (IDEM, p. 44).
Finalmente, um fato importante a destacar tem sido a mudança de filosofia do INCRA
no que tange à política de assentamento. Como se pode ver, este órgão tem trabalhado com
uma nova concepção de projetos de colonização calcado na idéia de projetos agroextrativistas sustentáveis. As famílias assentadas, agora podem utilizar uma área mais
ampla para adquirir o seu sustento, são as chamadas glebas – áreas semelhantes a
Unidades de Conservação delimitada geograficamente para o uso destas famílias.
O pressuposto básico do INCRA nesta nova acepção de projetos de assentamentos
refere-se à noção de desenvolvimento sustentável, isto é, a compatibilização do
desenvolvimento econômico local com a conservação ambiental. Mesmo em face de suas
limitações, o INCRA vem tentando se fazer presente juntos aos PAs por meio de assistência
técnica, monitoramento das atividades de desmatamento, regularização fundiária,
enfrentamento ao trabalho escravo e aos processos de grilagem de terras.
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A transformação dos antigos loteamentos da rodovia BR-319 em projetos
agroextrativistas tem sido a principal ação do INCRA, seccional Amazonas, no que diz
respeito à política de assentamento para aquela região do Estado do Amazonas. Suas
ações visam dar continuidade ao assentamento de famílias e a assegurar as condições
ideais para a viabilização dos PAs.

- Possibilidade de Desenvolvimento de Grilagem
Os processos de grilagem de terra na Amazônia têm como causa fundamental a
atuação do Estado no que diz respeito à efetivação de um novo modelo de desenvolvimento
econômico-social para a região que incorreu em múltiplas formas de ocupação de suas
terras e, conseqüentemente, na transformação de sua estrutura fundiária.
Até meados dos anos de 1960, as terras amazônicas pertenciam basicamente à
União e aos estados, sendo ocupadas por pequenos posseiros que nelas haviam constituído
seu trabalho efetivo – como extrativistas na coleta de frutos, raízes, óleos, resinas e
sementes das matas; como agricultores cultivando pequenos roçados, e como caçadores e
pescadores –, portanto, não havia uma ocupação territorial efetivamente induzida pelo
Estado.
É importante salientar que 87% do total das terras eram constituídas de matas e
terras incultas, exploradas pelas chamadas populações caboclas e ribeirinhas, que viviam
do extrativismo vegetal-animal e da pequena agricultura; apenas 11% constituíam-se de
pastos naturais nos quais foram assentadas fazendas de gados, muitas delas seculares;
finalmente, 1,8% das terras estavam ocupadas com lavouras, e só metade delas possuía
título de propriedade privada. Assim, “a quase totalidade das terras da Amazônia era,
portanto, constituída por terras públicas e ‘livres’ de titulação como propriedade privada. Os
naturais da região habitavam essas terras secularmente, sem disputa ou conflito, assim
como muitos migrantes de longa data” (Loureiro & Pinto, 2005).
Entretanto, o quadro fundiário da Amazônia passou a se transformar a partir de 1970,
quando os governos militares pós-1964 adotaram nova perspectiva de desenvolvimento
econômico para a região com o objetivo de integrá-la ao mercado nacional e internacional.
Para a consecução deste fim, alguns obstáculos precisavam ser superados, dentre os quais
se destacou a insuficiência de capitais produtivos e de infra-estruturas capazes de promover
novos investimentos. Convictos de que seria possível atrair capitais produtivos, em forma de
conglomerados econômicos, vindos de outras regiões do Brasil e do exterior, os governos
militares passaram a adotar medidas que oferecessem vantagens econômicas para a
atração desses capitais à região.
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O Estado brasileiro passou a atuar com base em algumas ações muito importantes e
estrategicamente articuladas para a atração e fixação de capitais, isto é, de grandes
empresários e grupos econômicos nacionais e internacionais interessados em investir em
empreendimentos instalados na região. Uma delas saliente-se, o seu principal instrumento,
refere-se ao oferecimento de incentivos fiscais, reorientados legalmente em 1967, sobretudo
para a pecuária, a extração madeireira, a mineração – atividades que requerem grandes
quantidades de terra. A concessão de grandes extensões de terra constituiu outra ação do
governo para atrair os investimentos previstos para o desenvolvimento regional; além desta,
os governos militares preocuparam-se em garantir infra-estruturas – estradas, portos,
aeroportos e outros – para os novos projetos e mão-de-obra barata oriunda de outros pontos
do Brasil (Loureiro & Pinto, 2005).
Toda essa arquitetura do governo para promover facilidades legais, como o acesso a
grandes extensões de terra e à natureza em geral, foi possível com base na alteração da
legislação existente e na criação de dispositivos extraordinários e de exceção. Foi assim que
o governo conseguiu viabilizar a transferência das terras públicas (devolutas) para os
grandes grupos econômicos e também garantir a propriedade da terra aos pretensos
investidores futuros.
No ano de 1996, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
divulgou o Atlas Fundiário Brasileiro (2001), no qual informou que 62,4% da área dos
imóveis cadastrados foram classificadas como não-produtiva e apenas 28,3% como
produtiva. Para Oliveira (2001), estas informações revelam a contradição representada pela
propriedade privada da terra no Brasil, retida para fins não-produtivos. Nem mesmo o
imposto sobre os imóveis é pago por seus proprietários, pois, de acordo com a Receita
Federal, no ano de 1994, 59% dos proprietários de imóveis de mil a cinco mil hectares e
87% dos proprietários de imóveis acima de cinco mil hectares sonegaram os impostos.
Deste modo, pode-se afirmar que essas grandes extensões de terras estão
concentradas nas mãos de inúmeros grupos econômicos porque, no Brasil, estas funcionam
ora como reserva de valor, ora como reserva patrimonial. Ou seja, como instrumentos de
garantia ao acesso ao sistema de financiamentos bancários, ou ao sistema de políticas de
incentivos governamentais (Oliveira, 2001).
Do ponto de vista econômico e socioambiental, os efeitos das ações dos governos
militares foram bastante onerosos para a região amazônica, a começar pelo fato de os
recursos provenientes dos incentivos fiscais não terem sido aplicados, como planejado, na
implantação de novas empresas pelos empresários, ao invés disso, foram utilizados na
compra de terras para simples especulação futura. Soma-se a isso a ação das empresas na
devastação de grandes extensões de terras com a finalidade de transformá-las em pasto
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para criação de gado, o resultado constatado se ateve a grandes prejuízos ecológicos, ao
desperdício do dinheiro público, a criação de poucos empregos, a concentração de terra nas
mãos dos empresários e no fracasso do desenvolvimento prometido.
Quanto aos investimentos em infra-estruturas, estes tendem a provocar uma forte
valorização de terras em sua área de influência indireta, mesmo antes de sua realização.
Com o anúncio do empreendimento, estimulam-se processos de especulação fundiária,
desmatamento, grilagens de terras públicas, migrações, abertura de novas frentes de
desmatamento e a ocupação desordenada do espaço (Governo Federal, 2004). Estes
problemas tendem a variar em níveis de intensidade dependendo da existência e eficácia
das ações prévias de ordenamento territorial e fundiário, de prevenção e mitigação de danos
ambientais.
O fenômeno do desmatamento e da grilagem de terras públicas muitas vezes
inerentes aos investimentos em infra-estruturas desempenha uma forte relação entre si,
porém, sua ocorrência é produto de uma série de fatores, como: 1) a falta de supervisão
adequada do poder público sobre cartórios de títulos e notas, que freqüentemente
reconhecem transações fundiárias ilegítimas; 2) fragilidades nos processos discriminatórios
e outras ações de averiguação de legitimidade de títulos, e 3) interesses político-eleitorais,
tipicamente com apoio de funcionários de órgãos fundiários.
É importante ressaltar que a grilagem de terras também se relaciona a outros atos
ilícitos, como o porte ilegal de armas, trabalho escravo e outras violações dos direitos
trabalhistas, evasão de impostos, exploração ilegal de madeira, lavagem de dinheiro do
narcotráfico, etc. Toda uma cadeia de fatores e conseqüências que estruturam o quadro
fundiário de uma dada região, podendo incorrer em sérios problemas de ordem econômica,
política e socioambiental.
No caso da abertura das estradas, observa-se que em suas margens a devastação
florestal foi rápida e a disputa pelas terras privilegiadas nestas áreas gerou, ainda no final da
década de 60, conflitos de diferentes tipos, que recrudesceram à medida que o modelo de
desenvolvimento se estruturava. De fato, a abertura e/ou pavimentação de rodovias em
áreas isoladas de floresta têm sido os principais vetores do desflorestamento na região
amazônica. Ao facilitar o acesso e, portanto, aumentar a oferta de terras baratas em áreas
de floresta, as estradas expandem a fronteira de degradação e contribuem para intensificar
a disputa pela terra e os conflitos em torno do uso dos recursos naturais. Estima-se que
entre 1978 e 1994, cerca de 75% do desflorestamento na Amazônia ocorreram dentro de
uma faixa de 50 km de cada lado das rodovias pavimentadas da região (Governo Federal,
2004).
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Afora a concentração de renda provocada pela política de incentivos fiscais na
região, a concentração e a apropriação ilegítima da terra foi se tornando, em meados de
1970 e 1980, um dos maiores problemas da Amazônia, resultando em diferentes tipos de
conflitos e violência, os quais variaram em número e em intensidade em toda a região. A
terra pública que outrora fora habitada secularmente por colonos, ribeirinhos, índios,
caboclos em geral, foi sendo colocada à venda em lotes de grandes dimensões para os
novos investidores, que muitas vezes eram os próprios responsáveis em demarcar suas
terras. O resultado não poderia ser outro: os novos proprietários demarcaram as terras
numa extensão maior do que a dos lotes que originalmente haviam adquiridos, este
acontecimento revelou-se como uma das primeiras facetas da grilagem de terras na
Amazônia, facilitadas por funcionários dos órgãos fundiários (Loureiro & Pinto, 2005).
Embora a grilagem de terras tenha ocorrido com mais freqüência a partir da década
de 70, devido à atuação do Estado na implantação de um novo modelo de desenvolvimento
para Amazônia, esta prática já acontecia desde os anos de 1960. Entretanto, ela se
acentuou e se diversificou através de diferentes meios, tais como: a venda de uma mesma
terra a compradores diversos; a revenda de títulos de terras públicas a terceiros como se
elas tivessem sido postas legalmente à venda através de processos licitatórios; a
falsificação e a demarcação da terra comprada por alguém numa extensão muito maior do
que a que foi originalmente adquirida, a confecção ou adulteração de títulos de propriedade
e certidões diversas; a incorporação de terra pública a terras particulares; a venda de títulos
de terra atribuídos a áreas que não correspondem aos mesmos; a venda de terra pública,
inclusive indígena e em áreas de conservação ambiental, por particulares a terceiros; a
compra de pequenos lotes para fins de reforma agrária às margens das grandes estradas
federais, transformando-os em grandes fazendas de gado; e ainda, mais recentemente, a
venda de terra pública pela Internet como se os vendedores fossem seus reais proprietários,
com base em documentação forjada.
Por meio destes processos, as terras, que antes eram ocupadas secularmente pelas
populações locais, foram expropriadas destas e vendidas a grandes empresários e grupos
econômicos. Em conseqüência, a ocorrência de conflitos e de violência física nas disputas
de terras foi se tornando cada vez mais freqüente, revelando-se como reflexo da
concentração fundiária na Amazônia, cada vez mais acentuada e intolerável. A aquisição
das terras pelos empresários se dava à revelia do conhecimento das populações locais, de
modo que somente quando os novos proprietários começavam a queimar a mata para
formar pastos ou derrubá-la para vender a madeira, os antigos moradores se deparavam
com o fato de que as terras em que moravam haviam sido vendidas, em geral para grandes
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sociedades anônimas, cujos proprietários habitavam fora da região. A expulsão dos
moradores tornava o conflito uma prática cotidiana (Loureiro & Pinto, 2005).
O conflito social no processo de disputa pela terra tem sua materialização cabal nos
casos de violência física efetiva, seja em casos de agressões e/ou mortes. Para Oliveira
(2001), a violência tem sido a principal característica da luta pela terra no Brasil.
Na Amazônia, particularmente, a partir de 1972, houve a concentração de um maior
número de assassinatos no campo, embora continuassem presentes também no Nordeste e
no Centro-Sudeste. Esta década foi marcada pela luta dos posseiros – constituídos
principalmente pelas chamadas populações tradicionais – na Amazônia. Em síntese, “o
governo militar com sua política territorial voltada para os incentivos fiscais aos empresários,
de um lado, e de outro fomentando, também na Amazônia, a colonização como alternativa à
Reforma Agrária nas regiões de ocupação antiga, criou o cenário para a violência”
(OLIVEIRA, 2001) (Figura 258).

Figura 258 - Brasil: mortos em conflitos no campo 1964-2000. FONTE: OLIVEIRA, 2001.

O que chama a atenção nos processos de grilagem na Amazônia foi a conivência
dos governos militares com esta situação, regularizando a aquisição de terra demarcada ou
comprada fraudulentamente, muitas delas já aquinhoadas com incentivos fiscais. Neste
sentido, o Governo Federal fez uso das Medidas Provisórias 005 e 006, de 6/6/1976 da
Casa Militar da Presidência da República, para regularização as terras griladas e
conseqüentemente promoveu a expulsão dos antigos moradores. Por tanto, o próprio
Estado autorizou a grilagem na região e instituiu-a como uma prática tolerável, não só
legitimando e legalizando, mas também concedendo empréstimos e financiamentos para
investimentos nas terras. Os diversos estados da região amazônica acompanharam a
medida federal criando leis estaduais que também legitimaram a compra de terras griladas
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ou adquiridas de forma irregular. E as conseqüências desses atos permanecem até hoje
(Loureiro & Pinto, 2005).
Em virtude destas medidas de regularização das terras griladas, a concentração de
terras cresceu significativamente na mesma medida em que foi acompanhada pela
ocorrência de casos de expulsões cada vez mais violentos, isto é, pela generalização dos
conflitos sociais nas disputas pelas terras. O que houve, na verdade, foi a costura de uma
aliança política e de múltiplos interesses particulares entre grileiros, empresários,
aventureiros e órgãos públicos, especialmente os federais. Por efeito desta aliança, que
ainda perdura em maior ou menor grau, a estrutura fundiária da Amazônia foi transformada
abruptamente com reflexos bastante representativos no âmbito da vida social daqueles que
já ocupavam secularmente suas terras, utilizando seus recursos com base numa lógica
totalmente inversa a dos grandes grupos econômicos que passaram a desflorestar a região
intensivamente.
A partir de 1970, vão dominando crescentemente as madeiras e a criação de gado
para os mercados internos e externos. Como estas atividades, em geral, vinham sendo
praticadas de forma desordenada na Amazônia, demonstraram-se altamente predatórias da
natureza e exigiram grandes extensões de terras (Loureiro & Pinto, 2005).
Já nos últimos anos, têm surgido novas frentes ou fronteiras de desmatamentos na
Amazônia, muitas delas possivelmente vinculadas a casos de grilagem de terras públicas. O
crescente desmatamento tanto em áreas adjacentes à chamada “fronteira consolidada” no
Arco do Desmatamento como em locais previamente isolados na Amazônia Central tem
chamado a atenção da sociedade e dos governos federais e estaduais para esta meso
região. O avanço do desmatamento ou de suas novas fronteiras pode ser explicado por
alguns fatores como o avanço da pecuária, a exploração madeireira, a expansão da soja
mecanizada, a grilagem de terras públicas, a abertura de estradas, a criação de
assentamentos rurais em lugares isolados e o surgimento de migrações internas,
associadas ao fracasso de antigos assentamentos, pobreza urbana e especulação fundiária
(Governo Federal, 2004).
O fenômeno do desmatamento e da grilagem de terras está estritamente vinculado à
abertura de estradas e rodovias na Amazônia. Tornou-se um acontecimento recorrente
como conseqüência do novo modelo de desenvolvimento adotado para a região. Como
parte dos projetos de infra-estruturas, as rodovias tem sido uma das principais causas do
desflorestamento amazônico ainda hoje. Com efeito, “existe uma relação direta entre a
implantação de obras de infra-estrutura e a degradação dos recursos naturais,
especialmente quando os investimentos ocorrem sem médias prévias de ordenamento
territorial e em áreas nas quais predominam ecossistemas frágeis” (Governo Federal, 2004).
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A indústria madeireira aproveita-se da abertura de novas rodovias e estradas como
fator de facilitação de seu acesso a lugares isolados na Amazônia. Da mesma forma,
procuram fazer aberturas clandestinas de estradas em locais até, então, sem acesso, para
retirar madeira ilegalmente. Esta ação facilita a entrada de grileiros e posseiros na região
que praticam derrubadas para estabelecer a posse da terra. Assim, o papel da industrial
madeireira é o de praticar o desmatamento ilegal e o de facilitar a grilagem de terras em
áreas de difícil acesso e sem o devido controle por parte do Estado.
As possibilidades de processos de grilagem de terras localizadas privilegiadamente
às margens de rodovias ainda são recorrentes nos dias de hoje, principalmente se estas
passam a constar nas ações do Governo Federal para receber os serviços de
recuperação/pavimentação como é o caso da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho) e da
BR-163 (Santárem - Cuiabá). De acordo com Loureiro & Pinto (2005), na época do
asfaltamento da BR-163 não havia um conjunto de medidas sendo implantado efetivamente
e de forma antecipada para conter a crescente grilagem de terras nas marginais desta
estrada. Os autores mencionam que o plantio de soja no Pará teve seu início em áreas já
degradadas, mas também se expandiu sobre áreas de florestas do oeste paraense que
foram desmatadas (próximas de Santarém).
Para Becker (2005), as corporações da soja pressionam o governo para a
pavimentação rápida da BR-163 porque esta é considerada um elemento central para o
escoamento da produção, pelo Norte, o que encurta a distância e baixa os custos. As
possibilidades de degradação das margens da rodovia, bem como de suas áreas interiores,
fez com que o Governo Federal, provocado por grupos ambientalistas e por produtores
familiares, contrários à pavimentação da rodovia, propusesse a elaboração de um modelo
para transformar a Santarém-Cuiabá numa estrada indutora de desenvolvimento, em vez de
depredação.
As terras localizadas às margens das rodovias federais foram confiscadas na década
de 70 pelo Governo Federal que justificou esse ato como sendo necessário à “segurança e
ao desenvolvimento nacional”. Por meio do Decreto Federal n° 1164, de 1971, o Governo
Federal retirou dos estados às terras situadas dentro de uma faixa de 100 km de cada lado
de todas as estradas federais existentes, em construção ou simplesmente projetadas e não
iniciadas. O processo ficou conhecido como a “federalização das terras amazônicas”
(Loureiro e Pinto, 2005; Fearnside e Graça, 2005).
A federalização das terras às margens da rodovia cumpriu papel importante e
estratégico na implantação do novo modelo de desenvolvimento econômico na região. A
partir de 1971 esse processo passou a ocorrer por meio de decretos sem aviso prévio aos
estados ou indenização posterior. Assim, o Governo Federal teve a sua disposição terras
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privilegiadas que foram destinadas a várias finalidades: venda; implantação de grandes
projetos de interesse regional e nacional; projetos de colonização oficial.
Mesmo com parte de suas terras confiscas, os estados continuaram a vender lotes
de terras sem precisão ou cuidado cartográfico, sem plano de ocupação e com desrespeito
às condições ambientais. Todo esse processo corroborou fundamentalmente para acelerar
os processos de grilagem de terras, ocupação desordenada e, principalmente, para
aumentar o desmatamento da Amazônia. Os maiores prejudicados foram, sem dúvida, os
pequenos produtores rurais.
Mesmo com a revogação do Decreto n° 1164, as terras confiscadas pelo Governo
Federal não foram devolvidas aos estados de origem. A revogação também não resolveu a
situação das terras marginais das rodovias que terminou se consolidando. Como os estados
não puderam atuar nas áreas que já haviam se consolidado, a questão das terras marginais
foi simplesmente abandonada pelo Governo Federal, o que resultou no agravamento dos
problemas fundiários e dos conflitos de terra (Loureiro & Pinto, 2005).
O que freqüentemente ocorreu às margens das rodovias que foram contempladas
com projetos de colonização foi o fracasso destes e a conseqüente venda dos lotes a
grileiros e fazendeiros que os transformaram em grandes fazendas. Na rodovia BR-319 “a
maioria dos lotes mudou de mãos uma ou mais vezes até agora, e está consolidada em
pequenas fazendas (‘fazendolas’) de 500 ha ou mais” (Fearnside & Graça, 2005). A situação
se agravou em razão do Governo Federal ter retirado legalmente sua responsabilidade
sobre as áreas marginais e também devido à impossibilidade de atuação dos governos
estaduais nas terras já consolidadas.
Para se ter idéia disto, é importante salientar que em determinados trechos da
rodovia BR-319, mais precisamente próximo a Humaitá, “a reivindicação de grandes áreas
por grileiros (grandes pretendes ilegais) tem levado a um padrão de violência no qual
pistoleiros são contratados para remover quaisquer pretendentes concorrentes” (Fearnside
& Graça, 2005). Esta situação foi denunciada pelo próprio delegado do INCRA no
Amazonas.
A migração para as terras localizadas às margens das rodovias e em áreas
adjacentes é outro processo que acentua os casos de grilagem, desmatamento e conflitos
de terra, seguidos muitas vezes de violência efetiva. De acordo com Loureiro & Pinto (2005),
a migração é motivada pela busca de melhores oportunidades de trabalho e vida. O
estabelecimento dos migrantes começa com a ocupação de terras ociosas, especialmente
aquelas que apresentam evidências de fraude; as terras onde os incentivos fiscais não
haviam sido aplicados ou terras excessivamente extensas que estavam parcial ou
totalmente não aproveitadas, mas que se localizavam as margens de estradas e rios.
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Em muitos casos o estabelecimento dos migrantes acarreta uma série de prejuízos
ao ambiente e termina corroborando para o aumento dos casos de grilagem. Embora não se
possa generalizá-lo, o processo de ocupação feito pelos migrantes pode ser resumido da
seguinte maneira, ao chegar, uma parte dos migrantes trabalha na derrubada da mata, em
garimpos (em terra indígena ou não).
Outros cultivam pequenos lotes utilizando processos que, face ao expressivo número
de migrantes pressionando os recursos naturais da região, também se tornar danosos à
natureza: em geral, trocam a madeira nobre existente no lote por uma precária picada de
terra aberta pela madeireira para que, através dela, alcancem a estrada para a venda da
produção; queimam e plantam algumas poucas safras e (como as terras amazônicas ao
ficarem desprotegidas de sua cobertura florestal empobrecem rapidamente), esses
posseiros vendem a terra ocupada a terceiros e saem em busca de outras. Os novos
compradores vão unindo os pequenos lotes, ‘esquentando a documentação’ e formando
áreas maiores que são revendidas a futuros criadores de gado ou a simples especuladores
da terra (Loureiro & Pinto, 2005).
A migração é um processo que poderá indicar um aumento potencial dos processos
de grilagem e de desmatamento ao longo do eixo da rodovia BR-319 (Fearnside & Graça,
2005). Isto poderá ocorrer caso a estrada seja reconstruída/pavimentada sem a implantação
de medidas prévias de ordenamento territorial e fundiário.
O que está em questão é a expansão da fronteira do desmatamento de da grilagem,
processo que já começa a ocorrer com o estabelecimento de migrantes ao longo da
Rodovia. Nas proximidades do igarapé Realidade (100 km ao norte de Humaitá) já há um
grupo de migrantes estabelecidos, organizados na forma de comunidade. Os migrantes
reivindicam as áreas com desmatamentos iniciados em várias partes da área fundiária – as
terras públicas atrás da faixa de 2 km dos lotes que foram originalmente distribuídos pelo
INCRA ao longo da margem da estrada. Além dos migrantes, há vários pretendentes que
disputam estas terras: residentes antigos que se ocupam da colheita da castanha-do-pará;
proprietários individuais e empresas, que se intitulam proprietários de blocos de lotes ao
longo da Rodovia (Fearnside & Graça, 2005).
O problema da grilagem e do desmatamento tende a se expandir para as áreas
interiores ao eixo da rodovia devido a uma série de estradas laterais planejadas para
conectar a rodovia BR-319 às sedes dos municípios nos rios Madeira e Purus – Manicoré,
Borba, Novo Aripuanã, Beruri, Tapauá. De fato, “experiências anteriores de construção e
melhoria de estradas na Amazônia resultaram em um padrão de desmatamento que se
espalha para além das vias de acesso quando estabelecidas, e que se aceleram quando
estas são melhoradas” (Fearnside e Graça, 2005).
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Esta situação tende a ocorrer em maior ou em menor grau, dependo da presença e
atuação do poder público – governo federal e estadual – na área em questão. Entretanto, de
modo geral, o que se observa na Amazônia é justamente o contrário: é a ausência, a
ineficiência e o descaso do Estado brasileiro. Neste sentido, o Grupo de Assessoria
Internacional do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, afirma,
entre suas principais conclusões, que é notória a ausência do Estado, seja do Governo
Federal, seja dos Governos Estaduais, nas regiões de influência das obras, o que favorece
a desordem, os conflitos e a violência, além de legar ao futuro o custo ampliado da solução
de tais problemas. Em outras palavras, não há condições institucionais para o ordenamento
preventivo dos fenômenos descritos (Governo Federal, 2004).
Por fim, pode-se afirmar que o novo modelo de desenvolvimento adotado para a
Amazônia pelo governo militar contribuiu para introduzir uma série de problemas e
desigualdades quanto ao uso da terra. A implantação de projetos de infra-estruturas
engendrou uma nova forma de ocupação da terra, baseada no ilegalismo, no banditismo,
nos conflitos e na violência contra os antigos posseiros das terras amazônicas, a saber, os
quilombolas, os indígenas, os “ribeirinhos”, os “caboclos”, entre outros grupos que nelas
viviam secularmente. Essas populações foram expulsas de suas terras na medida em que a
fronteira agrícola da Amazônia se expandia.
- Verificação junto ao DNPM da presença de áreas com direito de lavra ou documento
equivalente
Segundo técnicos do DNPM, não existem concessões de lavra ao longo do trecho
sob estudo de Impacto Ambiental (km 250 ao 655,5). Existem apenas duas conceções a
empresa Petrobrás para sais de potássio nos municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte
(Ver Volume 8: mapa 2). As informações e shapes foram fornecidas pelo site do DNPM 8º
Distrito/AM. Segue abaixo Tabela 170 com a situação minerária.
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Tabela 170 – Situação mineraria junto ao DNPM
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- Demonstrar e avaliar dados secundários de modelagem e simulação de cenários de
desmatamento
São muitos os estudos já realizados, nos mais diversos países, tentando apontar as
causas do desmatamento. Muito embora alguns resultados não sejam consensuais, segundo
Geist e Lambin (2001), alguns aspectos, acerca da natureza e características do fenômeno do
desmatamento, podem ser considerados como evidências aceitas pela literatura. A seguir, são
listadas algumas dessas conclusões (evidências), segundo os autores que a enunciaram e,
que, na verdade, apontam em uma mesma direção:
–

Desmatamento resulta de um processo socioeconômico complexo, e, em muitas
situações, é impossível isolar uma única causa (Walker, 1987);

–

Não há uma definição muito clara sobre desmatamento, nem existem estimativas
plausíveis sobre sua extensão ou, mesmo, suas causas primárias (primary causes)
e, como reflexo destas, suas causas derivadas (underlying causes) (Angelsen, 1995);

–

Relatórios acerca do desmatamento em florestas tropicais indicam que ocorre em
diversas circunstâncias, o que dificulta a construção de um padrão comum de
desmatamento, levando à conclusão de que desmatamento tem múltiplas causas,
com o mix particular de causas variando de lugar para lugar (Rudel; Roper, 1996);

–

Os fatores que influenciam o desmatamento são diferentes em diversos continentes,
de tal forma que não se pode generalizar que um ou alguns fatores são mais
importantes que outros (MURALI; HEDGE, 1997);

Geist e Lambin (2001), no âmbito do projeto International Human Dimensions
Programme on Global Environmental Change – IHDP procuram entender o padrão e as
mudanças nas taxas de transformação ambiental, em termos das forças impulsionadoras que
agem globalmente, regionalmente e em nível dos tomadores de decisão, responsáveis por
essas transformações.
Assim, os autores apresentam uma ampla revisão bibliográfica da literatura internacional
acerca dos fatores causais sugeridos como responsáveis pelo desmatamento nos mais
diferentes países.
Fazendo uma análise das causas primárias e subjacentes, bem como de suas
interligações em 152 estudos de casos nacionais, os autores apontam os seguintes resultados:
existem variações regionais identificáveis de sinérgicas combinações de causas e agentes, nos
quais os fatores econômicos, institucionais, e as políticas nacionais são proeminentes.
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Tentando classificar as diferentes causas, a partir de algumas características comuns, os
autores fazem uma divisão acerca dos fatores causais em três grandes grupos: i) causas
agregadas primárias (diretas) e relacionadas, em número de três: expansão da agricultura,
extração de madeira e expansão da infra-estrutura. E tendo como principal característica
operarem em nível local; ii) fatores ou forças direcionais subjacentes, que incluem uma ampla
gama de categorias: fatores demográficos, econômicos, institucionais/de política, culturais e
político-sociais. Teriam como características formarem o ambiente, em que atuam as causas
primárias; iii) um terceiro grupo de fatores bastante heterogêneos entre si, com características
distintas e que comporiam todos os demais fatores não incluídos nas duas classificações
anteriores. Aqui apareceriam fatores relacionados à pré-disposição ambiental – forças biofísicas
e eventos aleatórios relacionados a elas. Também existiria toda uma gama de fatores aleatórios
de natureza social, como guerras, crises econômicas e de saúde, movimentos migratórios
intensos, entre outros, e que formam a sistemática, motivam ou intensificam a pressão sobre o
uso dos recursos naturais existentes e, desse modo, promovem o desmatamento.
Concorreria, entre as causas primárias, a expansão da cultura temporária, cultura
permanente, pecuária extensiva, extração da madeira para diversos usos e fins comerciais e a
infra-estrutura existente, que permite o acesso, o deslocamento, e a fixação dos diferentes
agentes que integram as atividades econômicas da agropecuária e de exploração florestal,
especialmente de madeira. Assim, os movimentos de migração interna, colonização,
assentamento populacional, bem como todos os fatores que os atraem, como a logística de
transporte e comercialização da produção e o processo de urbanização (com suas dotações de
serviços públicos), poderiam ser causas primárias.
As causas subjacentes comporiam o ambiente econômico, social, cultural e institucional,
associados às atividades econômicas da agropecuária e exploração florestal, uma vez que
limitam, inibem ou motivam a expansão de tais atividades. Aqui aparece todo o aparato jurídico,
inclusive, quanto ao direito de uso da terra (propriedade), que define a atuação dos agentes
econômicos privados e mesmo do setor público, por meio das políticas públicas direcionadas
direta ou indiretamente para o setor. Incluem-se, também, as restrições tecnológicas relativas
aos processos de utilização produtiva dos recursos naturais, especialmente a terra e recursos
florestais madeireiros. Os fatores culturais que definem o comportamento das famílias,
inclusive, quanto ao tamanho das famílias, com repercussões, portanto, demográficas:
crescimento demográfico, densidade demográfica e distribuição espacial populacional. Mas,
que incluem, também, quais os valores culturais associados ao modo como a terra e recursos
naturais devem ser utilizados. Os fatores econômicos, especialmente ligados ao grau de
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urbanização e de industrialização, que acabam sendo fatores adicionais de pressão de
demanda sobre os recursos naturais.
Outro aspecto importante é o relativo à hipótese da pobreza ambiental, isto é, a relação
direta entre a pobreza da população e a degradação ambiental. O que foi denominado de
círculo vicioso entre pobreza e degradação ambiental, também foi discutido por diversos
autores, como Reardon e Vosti (1995), Cavendish (1999) e Chomitz (2007). Todavia, como
apontam os primeiros, a literatura sobre o assunto ainda é pouco conclusiva.
As evidências para a Amazônia
A dinâmica do desmatamento da Amazônia guarda uma relação direta com o processo
de ocupação e as diversas formas de utilização do solo na região, muito embora, com
características distintas bastante marcantes entre os diversos estados que compõem a
Amazônia Legal, especialmente, quando se considera sua porção ocidental e oriental.
Segundo o Plano Amazônia Sustentável – PAS, em 2004, cerca de 62% da Amazônia
Legal tinha ainda sua cobertura florestal original, 20% correspondia aos cerrados e
ecossistemas de transição e cerca de 18% teria sido alterada pela ação antrópica. Além disso, a
diversidade interna da Amazônia, tanto para com as suas características naturais quanto ao seu
processo de ocupação, poderia ser resumida em três macrorregiões: 1) Arco do Povoamento
Adensado, que corresponde aos Estados do Mato Grosso, Rondônia,Tocantins e as partes do
sudeste e nordeste do Pará, sudeste do Acre e sul do Amapá; 2) Amazônia Central, que
compreende o oeste e norte do Estado do Pará, norte do Estado do Amapá e o Vale do Rio
Madeira, no Estado do Amazonas e 3) Amazônia Ocidental, que congrega o Estado de
Roraima, todo restante do Estado do Amazonas e as partes central e oeste do Estado do Acre.
Esta conformação territorial (e ocupacional) está relacionada direta ou indiretamente aos
meios de acesso à região e como estes vão servindo de canalizadores do processo migratório,
o crescimento demográfico e os adensamentos urbanos decorrentes. O arco do povoamento,
por exemplo, está diretamente relacionado ao adensamento de estradas, com um aumento da
densidade demográfica no cinturão que se forma entre 300 a 500 quilômetros de largura
quadrados para essas (Becker, 2006).
O histórico do desmatamento, pelos números do MMA (2004), apresenta, pelo menos,
dois recortes distintos: até 1980 e a partir da década de 1980, com aumento da velocidade e da
espacialidade.
Na primeira “etapa”, em que a região totalizou 300 mil Km2 de perda da floresta original
(6% do território regional), o desmatamento auferido está relacionado a um processo de
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desbravamento induzido pela Amazônia, com a abertura de estradas e os projetos de
colonização oficiais.
Na segunda etapa, o processo de desmatamento ganha um caráter espontâneo movido
pela lógica da valorização econômica do território ocupado e maximização dos resultados
privados da exploração dos recursos naturais, especialmente pelas madeireiras e pecuárias.
Nesse período, na década de 1980, o desmatamento atinge cerca de 130 mil Km2, enquanto
que na década de 1990, 150 mil Km2, e só nos primeiros anos do século XXI cerca de 120 mil
Km2. (MMA, 2004).
Em relação à Amazônia Oriental (Arco do Povoamento Adensado e Amazônia Central),
os estados da Amazônia Ocidental têm apresentado uma lógica menos devastadora, a exceção
do Estado do Acre, com menor pressão, portanto, sobre a base de recursos naturais. A Tabela
171 apresenta as taxas de crescimento do PIB, da população e a contribuição ao
desmatamento, em termos médios entre as décadas de 1980 e 2004.
Tabela 171 – Taxas de Crescimento do PIB, População Residente e Contribuição para o Desmatamento - Amazônia
Legal: 1985 – 2003.

Estados
da
Taxa
de Contribuição % Média
Taxa de crescimento médio
Amazônia
crescimento médio para o Desmatamento a.a.
da população residente a.a.
Legal
do PIB a.a.
*
Acre
3,66
4,55
3,11
Amazonas
3,86
2,71
4,92
Amapá
5,90
5,82
0,41
Maranhão
1,94
3,60
5,76
Mato Grosso
3,51
6,95
36,17
Pará
3,25
2,91
31,60
Rondônia
4,14
3,03
13,98
Roraima
6,24
3,74
1,56
Tocantins
1,03
8,44
2,49
Fonte: Elaborado a partir do IPEADATA.
Nota: Taxas de crescimento calculadas por ajustamento de funções exponenciais (lineares nos logaritmos),
2

estimadas por mínimos quadrados, onde para a população o R -ajustado foi superior a 0,90 em todos os casos, e
para o PIB foi superior a 0,45.

Segundo Fearnside (2007) o desmatamento toma lugar na Amazônia no contexto de
uma diversa coleção de atores com uma grande diferença entre localizações em termos de
quem é o responsável.
Muito se tem debatido acerca dos fatores que afetam o desmatamento na Amazônia.
Durante algum tempo, foi pacífica entre os estudos, a tese de que os vetores principais do
desmatamento seriam: a expansão da fronteira agropecuária motivada pela facilidade ao crédito
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propiciada pelos incentivos fiscais, a correlação positiva entre a “criação” de corredores de
acesso à região, como as rodovias, a migração e a especulação fundiária (Reis e Margullis,
1991; Young 1998). Ao mesmo tempo, também, foi observada uma correlação positiva entre o
avanço dessa fronteira econômica na Amazônia Legal e o próprio crescimento econômico
nacional. Entretanto, nos últimos anos, segundo Ferreira (2005), essa relação começou a se
modificar, pois a taxa de desmatamento foi crescente, apesar de certa estagnação do
crescimento da região.
Isso sugere que a nova dinâmica está ligada ao mercado de exportação impulsionada
pela alta rentabilidade das principais atividades econômicas, como a pecuária, extração de
madeira e atualmente a agroindústria.
A atividade pecuária de corte na Amazônia Oriental15 ou na chamada fronteira
consolidada16 é altamente rentável, do ponto de vista privado, apresentando taxas de retorno
superiores às da pecuária nas regiões tradicionais do país. A taxa de retorno da pecuária na
Amazônia estrita (excluindo a venda de madeira) é consistentemente acima dos 10%. Esses
valores são potencialmente alcançados por pecuaristas estabelecidos e capitalizados na
fronteira consolidada da Amazônia Oriental.
Dessa forma, recentemente, a responsabilidade dos desmatamentos na Amazônia é
basicamente impulsionada pela atividade pecuária de média e grande escalas e todas as
conseqüências que isso traz, como por exemplo, o corte de madeira e a construção de
estradas, onde o impacto ambiental/desmatamento é evidente.
As Figuras 259 e 260, a seguir, ilustram o crescimento da atividade pecuária na
Amazônia Legal, quando comparada com a desenvolvida em outros estados e centros
produtores.

15
Amazônia Oriental comporta os Estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, e Amapá.
16
Toda fronteira é, em princípio, especulativa, e, deixa de ser fronteira, quando o processo deixa
de ter essa característica. Ao mesmo tempo, a fronteira consolidada, em verdade, não configura uma
fronteira strictu sensu. Mas, à medida que a prática de agentes é expansionista e, no caso específico da
Amazônia, tira proveito da conversão de florestas em terras agropecuárias, eles situam-se no limite da
fronteira e o termo “consolidado” simplesmente, diferencia dos agentes com estratégias mais
especulativas (Banco Mundial, 2004).
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Figura 259 – Efetivo de Rebanhos – Amazônia Legal e Resto do Brasil.
Fonte: IBGE, 2007 – Pesquisa Mensal de Abate de Bovinos

As razões do avanço da pecuária são atribuídas a um conjunto de fatores, como a taxa
de retorno, relativamente mais alta que em outras atividades econômicas afetas à realidade da
região. De fato, como acentuaram Piketty et. al. (2004), em pesquisa realizada na Amazônia
Oriental, com os atores envolvidos, existe um ambiente favorável à expansão da pecuária na
região. O número de bovinos, na Amazônia Legal, é maior, como também a taxa de
crescimento é superior que a média no Brasil.
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Figura 260 – Taxas de crescimento anual do rebanho bovino.
Fonte: IBGE, 2007 – Pesquisa Pecuária Municipal.

A tese de que a elevada taxa de retorno da pecuária de corte é o que tem estimulado a
expansão do desmatamento na Amazônia é sustentada, também, por Margulis (2003). De fato,
para este autor a pecuária (especialmente de média e larga escala) seria o principal agente do
desmatamento, uma vez que a sua expansão tem sido um processo contínuo e de caráter
inercial. Isto ocorreria, em função da alta taxa de retorno observada para o setor pecuário
(estrito, excluindo a venda da madeira) acima de 10%, para distintos pontos do Arco do
Desmatamento, bem superior a outras áreas do país.
Assim, mesmo sem os incentivos (subsídios do Governo), o que ocorreu, a partir da
interdição da SUDAM em 2002, a lucratividade da pecuária seria o fator de propulsão que
alimenta a inércia do processo. Entre os fatores que contribuiriam para essa elevada
rentabilidade estariam: a) condições geoecológicas favoráveis, em que pese às altas
temperaturas, elevada pluviosidade e umidade, garantem uma boa produtividade das
pastagens; b) disponibilidade de terra barata, a qual pode ser acrescentada, também, a
característica extensiva da criação que exige pouca mão-de-obra, em geral, com baixa
qualificação e, portanto, com baixo custo para o produtor.

514

Outros fatores seriam subsidiários ou reforçariam o efeito do crescimento da pecuária. A
especulação fundiária e a abertura de estradas (com a exploração madeireira) são processos
que corroboram o efeito da exploração pecuária sobre o desmatamento e só existem, em
função desta última. Além do mais, o efeito da fronteira especulativa seria diretamente
proporcional à falta da presença do Estado. Assim, a abertura de estradas “per si”, com
objetivos mais geopolíticos exógenos não seriam responsáveis pelas elevadas taxas de
desmatamento.
Na verdade, a rentabilidade da pecuária, por sua vez, é que levaria à pressão por
abertura de estradas endógenas, criadas pelos próprios pecuaristas, para baratear os custos de
transportes. Ao mesmo tempo, o efeito das estradas exógenas (aquelas surgidas por motivos
geopolíticos) tem um efeito considerável sobre o desmatamento somente a partir da mesma
lógica da criação das estradas endógenas, de manter, em última instância, a rentabilidade do
setor pecuário. Por esses motivos, os subsídios e os créditos do Governo (que evidenciaram
queda na década de 1990) não poderiam ser considerados como fatores relevantes para
explicar o processo de desmatamento.
Reportando-se especificamente acerca da correlação entre a provisão de infraestrutura e
o crescimento demográfico Weinhold (2001) e Reis (1996) concluem que existe mais evidência
empírica para sustentar que o crescimento da população urbana leva ao desenvolvimento da
infraestrutura e não vice-versa. Assim, apontam o melhoramento na provisão de infraestrutura
na Amazônia como improvável de ser a maior causa do desmatamento na região. Esses
melhoramentos parecem ter favorecido o crescimento da população urbana.
Por outro lado, melhoramentos urbanos, como a provisão de eletricidade e água potável,
teriam o papel de frear a necessidade de explorar florestas como fonte de energia e outros
serviços, de modo que o melhoramento da infra-estrutura urbana pode ajudar a mitigar o
impacto de áreas urbanas sobre o meio ambiente, inclusive, com uma redução da população
rural.
Além dos efeitos diretos e indiretos das atividades pecuária e madeireira sobre o
desmatamento, como destacados acima, outros fatores são sustentados por Fearnside (2007),
como a lógica de desmatar para manter a posse da área e defender o investimento contra
posseiros ou da expropriação do Governo (como terra devoluta); as formas de desmatamento
que servem para propósito de lavagem de dinheiro, especialmente quando os fundos são
derivados de fontes ilegais, como tráfico de drogas, corrupção, venda de áreas roubadas ou
evasão de impostos; e a perda da cobertura vegetal “oficial” induzida pelo próprio Governo,
como é o caso das inundações provocadas pelas barragens hidroelétricas, que, no Brasil, já
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teria somado cerca de 10 milhões de hectares (2% da Amazônia Legal e 3% da porção original
da floresta).
Para testar o efeito dessas diferentes causas, vários autores têm utilizado modelos
econométricos, sob diferentes escopos. São os casos, por exemplo, de Garcia e Moro (2006) e
Andersen et al. (2002). Os primeiros autores, utilizando a metodologia da modelagem espacial
do desmatamento, a partir de três modelos, com vistas a avaliar o desmatamento, no período
entre 1997 e 2001, para uma amostra de 339 municípios entre aqueles que tiveram crescimento
positivo no período, apontam para existência de correlação espacial quanto ao desmatamento.
O primeiro utilizou, como variável dependente, a percentagem de área da floresta original
desmatada, por município, em 1997. O segundo, a percentagem de área da floresta original
desmatada, por município, em 2001 e o terceiro, a diferença entre a percentagem entre a área
de floresta original desmatada em 2001 e 1997, por município.
Entre as variáveis testadas pelos autores estavam: 1) distância média da rodovia
asfaltada; 2) densidade da malha urbana; 3) cabeças de gado por km2; 4) valor da lavoura por
km2; 5) percentagem da área plantada; 6) densidade populacional; 7) densidade da população
rural; 8) densidade da população rural ajustada pelo índice de concentração fundiária; 9) taxa
líquida de migração (1995/2000); 10) saldo migratório (1995/2000); 11) saldo migratório km2;
12) volume migratório; 13) volume migratório por km2; 14) percentual da população natural por
município; 15) população ocupada no setor agropecuário; 16) população ocupada; 17)
população total; 18) percentual do emprego no setor agropecuário; 19) população ocupada no
setor agropecuário por km2; 20) percentual dos rendimentos do setor agropecuário; 21)
rendimento do setor agropecuário; 22) rendimento per capita do setor agropecuário por km2;
23) área protegida; 24) percentual da área protegida; 25) índice de concentração demográfica;
26) índice de governança; 27) índice de desenvolvimento econômico; 28) índice de infraestrutura agrária; 29) índice de atividade agropecuária e de atividade florestal; e 30) índice de
desenvolvimento socioeconômico.
O resultado do modelo, com ajuste para os outliers, concluiu pela significância das
seguintes variáveis: distância média das rodovias; cabeças de gado por km2; densidade da
população rural; rendimento per capita do setor agropecuário por km2; taxa líquida de migração
1995/2000; índice de governança; e percentual da área municipal plantada em 2000.
Essas variáveis, de certa forma, corroboram àquelas testadas por Andersen et al. (2002),
onde os autores utilizam dados municipais, no período de 1970 a 1996, para dados do Censo
Agropecuário de 1975, 1980, 1991 e 1996. Os autores chegam a um modelo na “formareduzida”, onde eles partem de um conjunto muito amplo de variáveis os quais podem ser
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relevantes e deixam os dados “decidirem”, quais as variáveis que devem ser incluídas no
modelo. Usam a estratégia chamada de “general-to-simple”, que tem a vantagem de controlar
para o viés de variável-omitida. Outros estudos sobre o assunto são listados na Tabela 172.

Tabela 172– Modelos econométricos para o Desflorestamento.

Estudos
IPCC (2000)
Geiste e Lambim (2002)

Angelsen
(1999)

e

Kaimowitz

Vicent e Yusuf (1991)
apud Vicent e Ali (1997)

Reis (1996)

Reis e Margullis (1991)

Young (1998)

Ferraz (2000)

Variáveis explicativas
População defasada até 25 anos
Expansão Agrícola
Extração de madeira
Expansão de infra-estrutura
Terras acessíveis (por rodovias)
Preços de produtos agrícolas
Preços de madeira
Níveis de salários
Empregos na zona rural
Empregos na zona urbana
Crescimento populacional
Pobreza
Renda nacional
Dívida externa
Reformas econômicas
Densidade populacional
Crescimento da população
Taxa de crescimento da renda
Densidade espacial
Qualidade do solo, florestas, etc
Trabalho
Capital
Acesso a mercados (infra-estrutura)
Atividades agropecuárias
Expansão das rodovias
Densidade da população
Efetivo rebanho bovino
Áreas de culturas agrícolas
Extração de madeira
Rodovias
Créditos
Variações dos preços agrícolas
Preço da terra
Salário rural
Preço da produção
Preço dos insumos (Terra e salário rural)
Extensão das rodovias
Crédito agrícola

Observações
Baseados 152 estudos de
caso

Resenha de 140 modelos

Usou um modelo de curva
logística

Fonte: Rodrigues (2004)
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Os modelos de desflorestamento
Vários são os esforços para modelar o desflorestamento tropical: Dickinson e
Henderson-Sellers, 2006; Jepma, C.J. 1995; Henderson-Selleres et. al., 1993; Frey, 2002, entre
outros. No entanto, todos esses modelos sofrem de deficiências metodológicas e carências de
dados em séries históricas que fazem com que tais esforços sirvam mais como alertas. Há dois
estudos porém que merecem maior consideração para fins de entendimento da dinâmica do
uso do solo na área da Rodovia BR-319 e o potencial de desmatamento nessa área: Andersen
et. al. (2002) e Soares-Filho et. al. (2004).
Andersen et.al. analisam a dinâmica do desmatamento na Amazônia a partir de uma
visão econômica e espacial com a melhor série de dados disponível. O estudo procura
considerar os fundamentos do comportamento humano que levam ao desmatamento da
Amazônia. Ou seja, a preocupação central dos autores é mostrar que o desmatamento existe
porque existem certos incentivos que levam as pessoas a desmatar e que se tais incentivos
forem propriamente considerados o padrão atual pode ser modificado.
Soares-Filho et. al. por sua vez desenvolvem uma aproximação diferente para a análise do
desmatamento na Amazônia. Os autores desenvolvem um modelo de simulação espacial que
dá respostas a cenários de possíveis diferentes políticas para o corredor da BR 163 na região
mais a sudeste da Amazônia. Ou seja, os autores simulam cenários de diferentes níveis de
governança e seu impacto sobre o uso da terra e o desmatamento.

Modelagem e simulação de cenários de desmatamento e ocupação da região entre os
rios Purus e Madeira
Soares-Filho et. al. (2005) apresentam que várias são as causas que levam ao
desmatamento na Amazônia. Segundo os autores, a pavimentação e a construção de estradas
consistem no principal determinante dos futuros padrões de desmatamento da região.
Entre os vários projetos de infraestrutura para Amazônia internacional está a
repavimentação de parte da rodovia BR-319. Esta rodovia encontra-se localizada no interflúvio
dos rios Purus e Madeira na porção sul-sudeste daquela Região. O modelo desenvolvido por
Soares-Filho desenvolvido para toda a Amazônia contempla resultados para essa bacia. Mais
especificamente, Soares-Filho et. al. (2006) mostra resultados do modelo para casos extremos
para a Bacia do rio Madeira.
O modelo de simulação desenvolvido em 2005 foi rodado para oito cenários, em passos
anuais, por um intervalo de tempo de cinqüenta anos a partir de 2001. O cenário mais
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pessimista, denominado “o mesmo de sempre”, considera as tendências históricas de
desmatamento através da bacia, realizando as projeções pela multiplicação da taxa do ano
anterior por sua derivada média anual entre 1997 e 2002 e adicionando a esse termo um fator
de aceleração advindo da pavimentação de um conjunto de estradas.
O cenário otimista de governança também considera as tendências históricas de
desmatamento através da bacia, mas, nesse caso particular, a projeção do desmatamento
assume uma curva na forma de U invertido, reflexo do aumento gradual do estado de
governança através da Amazônia. Seis cenários intermediários foram também analisados,
alternando-se alguns pressupostos.
As projeções de desmatamento para os cenários extremos mostram trajetórias distintas.
Sob o cenário “o mesmo de sempre”, as taxas anuais ascendem dos patamares atuais de 23
mil e 28 mil km2ano-1, respectivamente para o Brasil e para a bacia como um todo, para cerca
de 40 mil a 48 mil km2ano-1, perto de 2030, declinando-se levemente daí em diante. Em
contraste, no cenário de governança, as taxas assumem uma trajetória descendente graças ao
aumento gradual do estado de governança através da bacia (Figura 261).

Figura 261 - Projeção do desmatamento sob vários cenários para a Amazônia brasileira. Fonte: Soares-Filho et. al.
(2005).

Como resultado, a tendência prevista de desmatamento dentro do cenário “o mesmo de
sempre” levará, em meados deste século, a uma redução de cerca de 40% nos atuais 5,4
milhões de km2 de florestas da bacia Amazônia. Para a Amazônia brasileira, esses números
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são ainda mais assustadores, já que as perdas podem ultrapassar 50% de seus atuais 3,3
milhões km2 de florestas.
Em contraste, um cenário de governança poderia reduzir o desmatamento previsto em
até 62% e 55%, respectivamente, para a Amazônia brasileira e a bacia como um todo, mesmo
que se completassem todos os projetos planejados de asfaltamento. Seu resultado se
expressa, portanto, pela expansão e preservação completa das áreas protegidas, aliadas à
manutenção de um arranjo de paisagens rurais ecologicamente sustentáveis. Nesse aspecto,
os cenários intermediários servem para analisar o papel das áreas protegidas na conservação
da Amazônia.
Soares-Filho et. al. (2006) argumentam que ainda no cenário de governança é
fundamental que ocorra o monitoramento por satélite de reservas privadas, zoneamento agroecológico e expansão das áreas protegidas. Adicionalmente, os autores recomendam que
exista um processo de planejamento participativo.
Para a área do interflúvio Purus-Madeira o estudo acima desagregou os efeitos da
pavimentação de rodovias considerando apenas os efeitos da pavimentação de três
importantes eixos: o da rodovia BR-163, a Interoceânica (Assis Brasil-Cuzco) e a rodovia BR319 localizada no referido interflúvio. A figura 262 ilustra o pior e o melhor cenário.

Percentual de perda de floresta para o ano de 2050 no cenário
“o mesmo de sempre”.

Percentual de perda de floresta para o ano de 2050 no cenário
de “governança”.

Figura 262 – Cenários de desmatamento segundo Soares-Filho et al (2006)

Observe-se que no pior cenário, mapa à esquerda, 8 das 12 bacias perdem mais de 50%
da cobertura de floresta. No cenário de governança 2 das 12 bacias perdem mais de 50% da
cobertura de floresta. No que diz respeito à bacia do rio Madeira, observa-se que há uma
melhoria substancial de um cenário pior para melhor.
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Soares-Filho et. al. (2007) estimou um modelo que utilizou dados socioeconômicos,
demográficos e de estratégias de conservação para distintos cenários. Os dados sociais e
demográficos são provenientes dos censos demográficos de 1996 e 2000. Os resultados
ratificam Soares-Filho (2006) que criação de áreas protegidas é uma condição suficiente, mas
não necessária para conter o desmatamento na Amazônia. Seria necessário também existir um
cenário de governança para se minimizar o desmatamento na Região.

Possível desmatamento na rodovia BR-319

Não cabe aqui neste estudo se fazer uma avaliação de qual tipo de abordagem seria
mais apropriada para a rodovia BR-319. É possível que diferentes aspectos de ambas as
modelagens referidas nas seções anteriores precisem ser vistas com atenção.
Em qualquer estudo que busque modelar algum comportamento ou situação há algumas
condições iniciais e de contorno que são fundamentais para a qualidade e tipo do produto
resultado do modelo. O estudo de Soares-Filho et. al. (2004) considera cenários com dados
agregados dos censos agrícola e populacional do período de 1991 a 2000. Portanto, o início
desses dados não reflete perfeitamente o momento histórico atual. Ou seja, no início da década
de 90 havia menos políticas públicas para a proteção da Amazônia. Em anos mais recentes
essa situação foi revertida, mas a área modelada já possuía uma grande pressão conversão da
vegetação, uma atividade econômica com um elevado grau de endogenia e algumas condições
físicas e climáticas favoráveis à sua utilização. Em outras palavras, pode-se dizer que na área
BR 163 já existia muita gente, um meio físico mais apropriado ao desenvolvimento de culturas
agrícolas e uma dinâmica econômica mais autônoma e dependente dos recursos naturais
disponíveis naquela região.
Não se pode dizer que o que foi projetado para a BR 163 ou para a Amazônia é aquilo
que irá acontecer com a Rodovia BR-319. Uma situação inicial importantíssima para está última
é a preocupações que estão sendo tomadas pelos Governos Federal e do Amazonas para
proteger a floresta na área de influência direta e indireta da rodovia BR-319, um corredor muito
bem conservado. A quantidade de áreas protegidas neste corredor é atualmente muito grande.
Veja por exemplo o Relatório de Gestão 2003/200617 da SDS/Governo do Amazonas e ações
recentes nos sítios de internet do IBAMA e SDS. Outra condição inicial importante é aquela
relativa ao meio físico.

17

Governo do Amazonas. 2006. Relatório de Gestão 2003-2006.

521

As condições climáticas e pedológicas são muito diferentes ao longo do corredor da
rodovia BR-319. Em geral o solo não é apropriado para o cultivo de monoculturas em larga
escala e tampouco o clima mais chuvoso é propício para tal. Além do mais, como será visto na
seção seguinte, a economia do Estado do Amazonas tem sua motivação em bases totalmente
distintas daquela da rodovia BR-319.
Conforme considerado por Andersen et. al (pág. 206), a pavimentação de estradas pode
promover sustentabilidade se essa pavimentação melhorar as condições de infraestrutura em
áreas já desmatadas e assim elevar o preço da terra. Aspectos econômicos articulados dentro
de um cenário de governança apresentado por Soare-Filho et.al. podem levar à situação do uso
do solo ao longo do corredor da Rodovia BR-319 a ser um exemplo de governança para a
proteção da Amazônia, favorecendo assim a presença do Estado Brasileiro na região e gerando
as condições necessárias para a melhoria do bem-estar social e desenvolvimento econômico.
O baixo desmatamento no Estado do Amazonas
Segundo a CEPAL (2007), cerca de 98% da floresta amazônica do Estado continua
conservado e as taxas de desmatamentos têm apresentado valores decrescentes. Atualmente,
as Unidades de Conservação Estaduais – EC somadas às federais correspondem a mais de
22% da superfície total do Amazonas. Além disso, há 45,7 milhões de hectares de terras
indígenas.
No Amazonas, o processo de desmatamento ocorre de forma desigual. O sul do Estado,
em particular, os municípios de Apuí, Humaitá e Lábrea, apresentam taxas maiores e
crescentes de desmatamento do que as demais regiões do Estado.
Uma

particularidade

importante

verificada

na

Amazônia

foi

a

estratégia

de

industrialização adotada no Estado do Amazonas, a partir do Pólo Industrial de Manaus. Essa
estratégia tem resultado, nesse Estado, em “elevados níveis de conservação da natureza e de
biodiversidade” (CEPAL, Op. cit.), denotando que este modelo industrial, além dos benefícios a
própria economia e demais estados na área de abrangência dos incentivos fiscais da
SUFRAMA, tem gerado externalidades positivas – externalidades ambientais relativas ao custo
evitado do desmatamento e outras ações danosas ao ambiente amazônico. Uma importante
evidência de que os efeitos positivos do PIM extrapolam o âmbito das economias locais, tendo
repercussões nacionais e mesmo internacionais (globais). Algumas dessas externalidades
estão relacionadas a se evitar o dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) que seria lançado na
atmosfera com o desmatamento, e, com isso, aumentar o aquecimento global.
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A despeito dos aspectos apresentados, fica muito claro que as características da
estrutura produtiva predominante ou de maior efeito dinâmico local têm um nexo causal muito
significativo para explicar esse processo ao longo do tempo. Assim, dois casos são bastante
representativos, o do Estado do Amazonas, em contraste ao do Estado do Pará. No primeiro
caso, o modelo da industrialização, e verticalização da produção que o Pólo Industrial de
Manaus induziu no Estado do Amazonas criou uma lógica que não tem o seu processo de
crescimento vinculado à utilização mais intensiva da base de recursos naturais existentes,
especialmente os recursos florestais. No segundo caso, como a estrutura produtiva foi montada
e organizada, a partir da exploração dos recursos florestais e minerais, criou-se uma lógica
perversa em que o uso da terra e seu processo de valorização estão ligados a uma
sobrexploração dos recursos naturais. Implantou-se um sistema baseado na vinculação direta
entre a exploração madeireira e o avanço da fronteira agropecuária.
Em relação ao efeito do perfil do desmatamento no Amazonas, Rivas (1998) foi pioneiro
na estimação dos efeitos do PIM sobre o sobre ess desmatamento. Os resultados encontrados
pelo autor sugerem que o estoque de capital afetou negativamente a taxa de desflorestamento.
O autor concluiu que o PIM é um fator de inibição do desflorestamento, dado que o capital é
insumo básico para as indústrias, que receberam incentivos para a acumulação desse capital.
Reportando-se exclusivamente ao problema do desmatamento no Estado do Amazonas, no
período de 1980 a 1985, ele utiliza as seguintes variáveis para explicar o desmatamento, cuja
proxy deste é a soma das áreas, em Km2, com culturas perenes, pasto (área com pecuária) e
área em pousio (alqueivada): a) estoque de área desmatada em 1980, seguindo a mesma proxy
anterior; b) variação do PIB real entre 1980 e 1975; c) densidade de estradas (proxy do
consumo governamental), em km/km2, calculada pela divisão da extensão das rodovias federais
e estaduais pavimentadas e não-pavimentadas pela área dos municípios; d) consumo de
energia elétrica pelo setor industrial (proxy do stock de capital físico) em Kwh; e e) número de
estudantes matriculados no ensino secundário (proxy do capital humano).
Os resultados empíricos obtidos mostram que: i) o estoque da área desmatada
apresentou uma influência negativa sobre a variável dependente; ii) a variação do PIB denotou
uma relação positiva com a variável dependente; iii) a densidade de estradas também
apresentou uma influência positiva sobre a variável negativa; iv) a variável proxy do capital
físico apresentou uma relação negativa sobre a variável dependente; v) a variável proxy do
capital humano apresentou uma correlação positiva com a variável dependente.
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5.3.6- Reassentamento e Desapropriação

- Estimativa das áreas para indenização e desapropriação
Neste tópico consideramos as casas/moradias que necessitam serem desapropriadas no fase
de reconstrução da Rodovia BR-319, àquelas que no momento da coleta de dados se
encontravam há pelo menos 5 metros de cada lado da margem da estrada. Nesta condição,
pudemos observar situações de desapropriação apenas nas comunidades do Igapó-Açu e
Realidade.
As informações referentes às moradias encontram-se nas Tabelas 1 e 2 abaixo,
contendo número da casa, nome do proprietário e documentação pessoal, localização,
georrerefenciamento, tipo de habitação e tamanho dos terrenos, assim como, as fotografias das
moradias.

- Comunidade Igapó-Açu
Considerando as possibilidades de transformações do modo de vida das comunidades
tradicionais, que historicamente localizam-se habitando diretamente o trecho da BR319, onde
serão

executados as obras, considerando também a influência direta das ações que

propiciariam impactos nas transformações socioculturais do modo de vida que constitui material
e simbolicamente a reprodução destes grupos sociais, faz-se necessário viabilizar e caracterizar
o modo de vida, as relações organizacionais e a distribuição do uso e ocupação das áreas ao
entorno da estrada onde localiza-se a comunidade Igapó-Açu. Desta maneira, compreendemos
que a partir destes pressupostos será possível pensar na viabilidade de medidas que possam
ressarcir ao direito de uso da terra e de seus recursos naturais, bem como medidas de
reassentamento ou realocação dos grupos sociais rurais que habitam o local através de
indenizações por meio das atividades de desapropriação causadas pelo empreendimento.
A Comunidade Igapó-Açu, está localizada no limite norte do trecho de influência direta
do estudo, a sua distribuição espacial carateriza-se pelo uso e ocupação do solo de maneira
dispersa e concentrada das habitações. Suas habitações são características constituintes do
modo tradicional de ocupação das áreas rurais da Amazônia, resultado das hibridações
culturais entre os grupos sociais ameríndios locais e os agrupamentos humanos resultado das
migrações intra-regionais frutos dos processos de expansão da fronteira agrícola colonialista
que trouxe para região diversos grupos, constituídos estes por seus valores, dimensões de
percepção do mundo derivados de culturas muito singulares, resultando num processo de
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organização

sócio-espacial,

as

comunidades,

abrangendo

elementos

pertencentes a

sociodiversidade do uso dos recursos voltados para o imperativo de subsistência ao modo de
vida local, dimensão econômico-ambiental do uso da terra e de seus recursos e dimensões
simbólicas e representativas da constituição imagética do lugar de moradia.
Quando se trata da territorialidade e da ocupação das áreas em torno da estrada,
onde seria desenvolvido o empreendimento, verificamos que as habitações da comunidade
Igapó-Açú encontram-se delineadas racionalmente a partir de dois fatores fundamentais para a
compreensão da estruturação social da mesma, os elementos estrada e rio. A comunidade é
dividida em duas partes de ocupação e distribuição habitacional das moradias que são
separadas pelo rio igapó-Açu. A relação com o rio que divide a comunidade, está diretamente
ligada ao modo de apropriação e ocupação das áreas rurais da Amazônia, geralmente remetida
ao fato de usar o rio como instrumento e veiculo de navegação/transporte e pelo uso de seus
recursos, garantindo a subsistência local. Assim, verificamos que a comunidade possui parte de
sua ocupação habitacional assentada horizontalmente às margens do rio que mantem relação
direta com a estrada. Outro elemento importante é a relação existente entre as habitações
dispostas ao longo das margens da estrada, o aglomerado de casas é constituído pelo
processo histórico de ocupação do espaço e na sua transformação em lugar, em comunidade,
aparecendo também como uma alternativa de circularidade entre a estrada e as margens do rio
ocupado.
Assim, verificamos que as habitações ao longo da margem do rio e da estrada
compreendem-se pela dimensão de espacialização delineada pelas relações estabelecidas com
o uso histórico do local, resultado deste processo é sua organização social e as dimensões de
sociabilidade que constituem o agrupamento humano enquanto comunidade. Os moradores da
comunidade Igapó-Açu possuem estreita relação com a disposição habitacional que se delineia
ao longo deste trecho da estrada, esta relação é evidenciada pelo uso da terra e de seus
recursos naturais disponíveis e circundáveis ao local, estabelecendo áreas de plantio agrícola,
extrativismo animal e vegetal, ou seja, compreendo-se como totalidade pertencente ao modo de
vida local, a comunidade desenvolve ao entorno da estrada suas atividades de subsistência,
dos recursos ainda disponíveis podemos compreender como se dá as dimensões
representativas da organização social da comunidade e a importância que possuem as
percepções sobre o rio e sobre a ocupação da estrada, dando ao mesmo tempo significado ao
modo de vida rural tradicional e as novas expectativas de desenvolvimento econômico do local
com a trafegabilidade da estrada neste trecho da rodovia.
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Compreendemos que a comunidade Igapó-Açu encontra-se como um local passivo de
transformações ocorridas diretamente pela execução do empreendimento de revitalização da
estrada, inferindo na possibilidade de realocação e indenização dos moradores locais.
Pensando sobre a possibilidade de intervenção direta na estrada a partir do empreendimento,
faz-se necessário, e crucial, internalizar as questões acima apresentadas referentes não só a
dimensão espacial de distribuição das habitações ao longo deste trecho da estrada, pensando,
sobretudo, na correlação importante de medidas compensatórias sobre a dimensão do modo de
vida tradicional e das representações constitutivas da reprodução simbólica da vida e do lugar
historicamente habitado, assim como das alternativas para a resiginificação de seus modos de
vida bem como da sua reprodução material por meio de suas atividades agrícolas/extrativas
que garantem a reprodução das unidades familiares.
Desta maneira, para que a execução do empreendimento torne-se coerente e garanta
o direito e o respeito para com os grupos sociais locais, é necessário implementar ações que
legitimem a preocupação sobre o contato e transformação socioeconômica e cultural da
comunidade neste local. As estratégias que possam repercutir frente as soluções encontradas
para o desenvolvimento da obra neste trecho devem ser acionadas pela construção de um
diálogo entre as instituições responsáveis pelo empreendimento e as comunidade a partir das
representatividade de lideranças locais, afim de que sejam debatidos as formas e as possíveis
soluções dadas ao impacto de realocação ou reassentamento das famílias em outro local,
considerando seus aspectos materiais e simbólicos constitutivos do modo de vida tradicional do
local.
Na comunidade Igapó-Açu (município de Borba - km 255 da BR-19, as moradias que
necessitam de desapropriação, de acordo com as condições impostas encontram-se na Tabela
173.
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Tabela 173- Moradias da comunidade Igapó-açu que necessitam de desapropriação
N./Casa
Lado
(sentido
ManausHumaitá)

Coordenada
Geográfica

Casa 1 esq.

04.71023º

Casa 2 esq.

04.71035º

Casa 3 esq.

04.71042º

Casa 4 esq.

04.71056º

Casa 5 esq.

04.71063º

Casa 6 esq.

04.71070º

Casa 7 esq.

04.7186º

Casa 8 esq.

04.71097º

Casa 9 esq.

04.71101º

Casa 10
- dir.

04.71005º

Casa 11
- dir.

04.71020º

Casa 12
- dir.

04.71025º

061.29139º

061.29137º

061.29146º

061.29152º

061.29153º

061.29153º

061.29164º

061.29164º

061.29166º

061.29139º

061.29155º

061.29156º

RG/CPF

Tipo de
Habitação

Número
de
Cômodos

Tamanho
da casa
(m)

Tamanho
do
Terreno
(m)

Número
de
Pessoas
na Casa

Manoel Luidi
de Almeida

-

Madeira e
palha

Três

8x5

15x10

07

Júlio
Rodrigues de
Sá

-

Madeira e
brasilit

cinco

6,5x9

10x15

09

Raimundo
Correia
de
Assunção

-

Madeira e
palha

Três

12x4

15x10

07

Não
se
encontrava

-

Madeira e
alumínio

Dois

4x6

-

-

Francisca
Marques
Sales

-

Madeira e
palha

Três

5x8

7x15

08

Oswaldo

-

Madeira e
alumínio

-

9x6

10x15

-

Jerry

-

Madeira e
brasilit

-

6x4

10x10

-

Sabá

-

Madeira e
brasilit

-

7x5

8x10

-

Losiney

-

Madeira e
brasilit

-

4x4

8x8

-

Nilton

-

Madeira e
palha

Três

5x7

-

08

Francisco

-

Madeira e
alumínio

-

6x5

-

-

Francisca

-

Madeira e
alumínio

-

7x6

-

-

Nome do
Proprietário

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.
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As fotografias das moradias encontram-se na prancha abaixo, identificadas pelo
(N./Casa) da primeira coluna da tabela (Figura 263).

Figura 263 - Fotografias das casas possíveis de desapropriação na comunidade Igapó-Açu.
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

- Comunidade Realidade
Nos últimos anos as discussões em torno da questão fundiária estão se tornando cada
vez mais acirradas, tanto no cenário político, quanto no cenário acadêmico. A demanda por
reforma agrária tem obtido reconhecimento social e político, assim como foram se delineando
os parâmetros jurídicos que envolvem problemas com a posse da terra. Nesse cenário,
algumas regiões do Brasil se destacaram no que diz respeito aos conflitos e emergência pela
reorganização do espaço. Em outras regiões a visibilidade em torno dessas tensões sociais e
territoriais tem sido menor, é o caso da Amazônia.
Em face destas variadas condições territoriais, os assentamentos surgem como uma
alternativa viável, na medida em que propõem melhores condições de vida para famílias sem
terra. Tal como sugerem as leis voltadas para as políticas de assentamento, sua principal
finalidade é “criar condições necessárias à fixação do homem na Zona Rural e promover
melhoria em sua condição socioeconômica” (Projeto de Assentamento, Art. 170, 1º parágrafo).
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Entretanto, não podemos desconsiderar o caráter contraditório por trás dessas políticas, na
medida em que incentivam à industrialização e urbanização, provocando conflitos, expulsão de
trabalhadores e desapropriações.
Embora a consolidação das políticas de assentamento legitimem a luta pela terra, elas
induzem a uma visão distorcida de todo o processo. Em outras palavras, elas acabam se
rendendo ao jogo político que subjaz a estas disputas, onde de forma esmagadora os grandes
empresários e fazendeiros engolem os pequenos agricultores e trabalhadores rurais. Portanto,
o que poderia ser uma alternativa para a questão agrária, acaba suscitando problemas maiores,
como o possível retorno das famílias ao espaço urbano, em busca da sobrevivência.
Esta discussão se torna fundamental para compreendermos literalmente à realidade da
área estudada. Quando buscamos refletir sobre os agrupamentos rurais da Amazônia, logo nos
deparamos com um espaço cheio de contrastes e contradições. A abrangência de problemas e
dilemas enfrentados no cotidiano dessas pessoas revela a necessidade de compreender as
relações sociais, políticas e ideológicas que estão por trás do quadro moldurado apresentado
em um primeiro momento.
Os estudos sociológicos permitem compreender a importância da heterogeneidade
cultural e social desta vasta região, possibilitando uma análise particularizada e minuciosa, a fim
de entender cada singularidade presente nos diferentes agrupamentos humanos existentes.
Com base nessas considerações buscamos realizar o estudo de impacto ambiental e social na
rodovia BR-319 levando em consideração as condições de vida dos habitantes dessa estrada,
com vistas a entender suas expectativas e frustrações inseridas dentro de um cenário político e
econômico nem sempre comprometido com suas causas.
A comunidade Realidade se enquadra no projeto político de integração nacional e
desenvolvimento da região amazônica, sendo criada durante os anos de 1970, juntamente com
uma série de obras planejadas pela política de ocupação territorial e segurança nacional
apresentada pelos governos militares. Durante a implantação da estrada inúmeras famílias
foram atraídas, espontaneamente e induzidamente, para a ocupação imediata das margens da
rodovia. Muitas eram as promessas e expectativas de melhorias de vida, garantindo um pedaço
de terra e recebendo incentivos para a produção agrícola.
Entretanto, a promessa de dias melhores não durou muito. Em pouco tempo a rodovia
perdeu totalmente sua viabilidade. Sendo, inclusive, pouco utilizada pelos grandes
interessados, sobretudo, os empresários instalados no Pólo Industrial de Manaus. Se em um
primeiro momento a rodovia BR-319 havia sido projetada para compor o eixo de integração da
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Amazônia ao restante do país, agora ela estava sendo abandonada. No ano de 1988 a rodovia
deixou de ser mantida, sendo definitivamente restringida ao tráfego.
Das famílias que mudaram para a região poucas permaneceram morando às suas
margens. Como é o caso da comunidade realidade, suas famílias são compostas, em média,
por 3 a 4 membros, o que revela um número considerável de pessoas que iniciaram suas
famílias recentemente, o que pode ser confirmado com o tempo médio de moradia destas
famílias na localidade que varia entre 1 a 3 anos. Entretanto, não podemos desconsiderar a
presença de famílias antigas na comunidade18, cuja composição familiar não é mais a mesma,
pois muitos membros da família foram morar em outras localidades. Além disso, os moradores
mais recentes no local são aqueles pertencentes ao Projeto de Assentamento Realidade.
Entre as principais razões alegadas para vinda para a comunidade está à busca de
terras, tanto no primeiro momento, anos 1970, quanto no segundo momento, anos 2000. É claro
que relacionado a este interesse em adquirir terra estão outras justificativas como, a busca por
trabalho, melhoria de renda, melhores condições de vida para a família. Muitas destas famílias
visualizam a possibilidade em acumular riqueza, sobretudo na produção agropecuária, uma vez
que nas suas regiões de origem essa possibilidade é remota, em função da distribuição
fundiária já estar definida.
Estas famílias são procedentes de vários Estados brasileiros, entretanto, é importante
observar que o maior número de moradores são nascidos no Estado do Amazonas. Apesar
disso, há um número considerável de pessoas procedentes de Estados que possuem sérios
problemas com a questão fundiária, como é o caso do Paraná-PR e da Região Centro-Oeste e
Região Nordeste. Estas famílias permaneceram morando na área em função da distância
existente dos seus locais de nascimento (Figura 264).

18

Os moradores mais antigos chegaram no local no período da terraplanagem da Rodovia BR-319, em função das expectativas em
torno da rodovia, permaneceram no lugar mesmo depois da desativação da rodovia, o equivalente a 30 anos. É interessante
observar que os novos moradores também mudaram para a localidade em função das expectativas em torno da rodovia.
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Figura 264 – Família dos primeiros moradores da comunidade Realidade

Muitos dos novos moradores chegaram a comunidade para garantir seus lotes de terra
e, posteriormente, formaram suas famílias, entretanto, muitos deles chegaram à comunidade
apenas com suas esposas e posteriormente tiveram seus filhos, ampliando suas famílias. Por
outro lado, com relação aos moradores mais antigos a alteração se deu com a redução de suas
famílias, muitos dos seus filhos saíram de casa para morar em outras localidades ou para
constituir suas próprias famílias na comunidade.
A infra-estrutura encontrada na comunidade Realidade é relativamente boa quando
comparada com outras comunidades no interior do Estado do Amazonas, considerando que a
comunidade possui uma escola recentemente reformada, onde uma de suas salas está
destinada ao atendimento médico na comunidade. Além disso, a infra-estrutura encontrada nas
próprias casas não é comum encontrar na região, tal como: poço artesiano, motor de luz,
bomba d’água, antena parabólica, serra elétrica, entre outros. Consideramos que com a
pavimentação da estrada, a escola local não terá que ser retirada da área onde esta localizada
atualmente. Como é possível observar na figura abaixo, a escola está situada aproximadamente
uns 10 metros do trecho que permaneceu asfaltado na rodovia (Figura 265).
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Figura 265 – Escola da comunidade Realidade

Atualmente a comunidade possui duas igrejas, uma católica e uma evangélica. A igreja
católica está localizada na parte antiga da comunidade e a igreja evangélica esta sendo
construída na parte nova da comunidade. A igreja católica está situada em uma área alta da
comunidade, próxima a parte ainda asfaltada da rodovia, embora não seja atingida pela
pavimentação. A igreja evangélica está sendo construída de modo distanciado da comunidade,
não sendo, portanto, atingida com a reconstrução da estrada.
Em resumo, apenas algumas casas localizadas próximas da ponte situada na
comunidade

serão

retiradas

da

área.

Considerando

que

estas

estão

construídas

aproximadamente uns três metros do trecho asfaltado da estrada. As duas casas pertencentes
à família Santana (casa azul na foto abaixo) terão que ser retiradas da área, tal como as casas
localizadas a frente, sendo que algumas estão ocupadas e outrasestão abandonadas. Na figura
abaixo é possível visualizar as casas, destacamos suas proximidades com a estrada e ponte,
mais a frente.
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Figura 266 – Casas que serão atingidas com a pavimentação da estrada

Além dos aspectos relacionados aos imóveis da comunidade, é importante destacar a
carência de serviços públicos básicos. A Amazônia tem sido cenário de grandes
empreendimentos e projetos de integração, rodovias, ferrovias, gasodutos, construção de
hidrelétricas, pontes, entre outros; sempre com o intuito de dar continuidade ao processo de
industrialização. Nesse processo a energia possui um papel fundamental, como se pode levar a
frente um projeto de industrialização sem energia? Impossível. Portanto, todos os esforços
gastos com esta questão estão voltados para o espaço urbano.
Segundo André Miki, o desafia de criação de um modelo energético sustentável para a
Amazônia deve levar em consideração as particularidades de cada microrregião, incorporando
alternativas energéticas e respeitando os diversos ambientes naturais amazônicos. Entretanto,
esta viabilidade energética está vinculada à elaboração de políticas públicas eficientes, uma vez
que estamos diante de um esgotamento das fontes de energia tradicionais, é preciso diversificar
o uso de recursos energéticos (2004:132-133).
Na comunidade Realidade (município de Humaitá - km 594 da BR-19, as moradias
que necessitam de desapropriação, de acordo com as condições impostas encontram-se no
Tabela 174.
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Tabela 174- Moradias da comunidade Realidade que necessitam de desapropriação
N./Casa
RG

Tipo de
Habitação

Número
de
Cômodos

Tamanho
da casa
(m)

Tamanho
do
Terreno
(m)

Número
de
Pessoas
na Casa

RG
104.884

Madeira e
brasilit

Oito

8x10

20x40

02

Não
se
encontrava

-

Madeira s/
cobertura

-

-

-

-

Maria
Monteiro da
Silva

RG
116.51733

Madeira e
palha

Três

6x5

12x40

03

Casa
de
Apoio
da
Comunidade
Ribeirinha

-

Madeira e
brasilit

Um

4x5

8x10

-

Nilza
Francisca
Santana

RG
592.056

Madeira e
brasilit

Três

6x8

8x20

01

Nilza
Francisca
Santana

RG
592.056

Madeira e
brasilit e
palha

Nove

13x16

-

04

RG
19221207

Madeira e
palha

Quatro

8x5

12x15

04

Lado
(sentido
ManausHumaitá)

Coordenada
Geográfica

Nome do
Proprietário

Casa 1 esq.

06.98501º

Otávio
Oliveira
Costa

Casa 2 esq.

06.98510º

Casa 3 esq.

06.98520º

Casa 4 esq.

06.98532º

Casa 5 esq.

06.98541º

Casa 6 dir.

06.98510º

Casa 7 dir.

06.98547º

063.09799º

063.09807º

063.09811º

063.09814º

063.09815º

063.09827º

063.09849º

Zulene
Ferreira
Santana

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.
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As fotografias das moradias encontram-se na prancha abaixo, identificadas pelo
(N./Casa) da primeira coluna da tabela (Figura 267).
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- Procedimentos e medidas para desapropriação e reassentamento das populações
atingidas.
Para a verificação, quantificação e valoração das propriedades a serem desapropriadas
e em seguida reassentadas serão adotados os seguintes procedimentos e medidas.

a) Desapropriação
i) Avaliação dos imóveis:
Será realizada atendendo às determinações contidas na NBR 14.653 (Norma Brasileira
para Avaliação de Bens), baseada nos Custos Unitários Básicos de projetos padrão do Sistema
Nacional de Pesquisa e de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPE).

ii) Método de avaliação:
Será utilizado o custo de reprodução das benfeitorias estimado com a utilização do
Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, combinado com o Método Comparativo
Direto de Custo (conforme Norma acima). A avaliação para a indenização das árvores frutíferas
se dará a partir de fatores como: árvore produtiva ou não e pelo seu tamanho.

iii) Vistoria os imóveis:
Será efetuada pelo engenheiro responsável, para a constatação das benfeitorias
existentes na propriedade e avaliação do imóvel.

iv) Cadastramento socioeconômico e Coleta de documentação:
No cadastramento (efetuado com o proprietário) será levantado dentre outras
informações o número de pessoas que residem na casa, grau de instrução, renda familiar, a
opção de ser ressarcido em dinheiro ou reassentado.

v) Locação georreferenciada das estacas de projeto:
Para a locação correta dos imóveis a serem indenizados se procederá a um
levantamento georrefenciado das estacas de projeto da rodovia, que dará origem à Planta de
Situação e de Localização dos imóveis.
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vi) Audiência pública:
Este procedimento se dará para garantir a divulgação e transparência das ações de
desapropriação e se dará com a presença do maior número de autoridades.
b) Reassentamento
i) Caracterização da população:
Para a condução do processo de reassentamento se procederá à caracterização da
população afetada independente da situação legal das propriedades e do tipo de construção
existente.

ii) Cadastramento da população:
O cadastramento da população servirá para identificar os proprietários da área afetada,
avaliar os bens que serão perdidos, levantar a situação legal das propriedades e a infraestrutura comunitária existente. Para isso serão utilizadas as informações obtidas durante o
Cadastramento Socioeconômico realizado.

iii) Caracterização da área de reassentamento:
Este procedimento se dará para verificação do(s) local (is) onde poderá ser reassentada
a população afetada pelas obras de reconstrução/pavimentação da rodovia.

iv) Formas de indenização:
As formas de indenização serão direcionadas a partir do levantamento das propriedades
e da situação legal dos imóveis da população afetada e as alternativas de indenização deverão
ser discutidas com a população afetada.

v) Medidas legais:
Todas as medidas legais e administrativas, bem como os procedimentos relativos à
titulação das terras, à definição legal dos direitos da população atingida, os mecanismos
necessários à assistência técnica e financeira, os programas e projetos de outros órgãos
governamentais atuantes na região serão levantados.
vi) Acompanhamento comunitário:
O acompanhamento comunitário deverá ser implementado por no mínimo doze meses
após o reassentamento, com o objetivo de fortalecer a organização da comunidade e a
integração da sua população ao novo local.
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vii) Custos e cronograma financeiro:
O Plano de Reassentamento deverá apresentar os custos de implantação, e incluir os
custos de indenização levantados pelo durante a avaliação dos imóveis e os custos necessários
para o acompanhamento comunitário pelo prazo mínimo de 12 meses. O cronograma de
atividades deverá seguir o cronograma do projeto de reconstrução da rodovia.
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5.3.7 Caracterização das Comunidades Tradicionais e Assentamentos

Em sua maioria as comunidades verificadas apontam para uma constituição histórica do
espaço habitado a partir dos projetos políticos destinados às políticas de assentamento e
regularização fundiária frutos das intervenções estratégicas do governo federal a partir da
década de 60, principalmente as comunidades situadas mais ao sul do Estado, como
Realidade, Fortaleza e São Carlos (Figura 268) que possuem modelos de assentamento
regularizados e instituídos por órgãos competentes como o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA).

Figura 268 - As imagens descrevem formas de assentamento e estilos de moradias.

Estes modelos acarretaram um modo de vida diferente dos caracterizados pelos grupos
sociais da região Amazônica, onde a influencia da cultura ameríndia e da colonização por meio
dos ciclos econômicos, como o da borracha, trouxeram e reconverteram-se numa cultura
híbrida resignificada como modo de vida tradicional da região.
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O que percebe-se nestas comunidades, são modelos diferenciais de ocupação pautados
no modo de produção agropecuário e na monocultura geralmente em grande escala, quando
nos referimos aos empreendimentos existente nestas áreas (Figura 269).

Figuras 269 - As imagens mostram modelos de ocupação do tipo empreendimentos.

Existem casos onde as comunidades possuem um modo específico de uso e ocupação
do espaço e da formação de seu território que os legitima enquanto comunidades tradicionais, a
partir de sua constituição histórica e das referencias do arcabouço teórico utilizado para nossas
análises. É o exemplo da Comunidade Igapó-Açu (Figura 270), que está no limite norte do
trecho de influência direta do estudo, porém mantém forte relação referencial, enquanto
comunidade, com as outras moradias situadas mais ao norte, ao longo do trecho na rodovia.
Suas características apontam para outro tipo de ocupação da área, da diversidade de uso dos
recursos, da complexidade das relações mantidas em comunidade, nos processos que
delineiam de maneira tradicional o mundo do trabalho permeados pela forte influência da cultura
ameríndia contida em suas representações e na maneira singular de reprodução material e
simbólica de suas vidas.

Figura 270 - As imagens mostram a distribuição espacial das casas na comunidade Igapó-Açu.
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Nos casos de moradias isoladas e empreendimentos ligados ao monocultivo em
localidades onde não se constituem comunidades, verificamos um padrão de ocupação
diferente das ocupações tradicionais na Amazônia, evidenciadas através das fazendas em
determinado trecho da rodovia (mais ao sul), e na maneira como o espaço é ressignificado a
partir de seu lugar de origem, como no caso da Comunidade Jacaretinga (Figura 271),
constituída por moradores advindos de inúmeras regiões do Brasil que carregaram para o local
o peso de uma tradição constituída em seus lugares de origem.

Figura 271 - As imagens descrevem um modelo de casa fixa e uma forma de ocupação improvisada na
Comunidade Jacaretinga.

Em nossas análises verificamos que a ressignificação cultural do espaço vivido pelas
comunidades delineiam seus modos de vida e, apesar do uso dos recursos naturais
encontrados nos inúmeros modelos e comunidades ligadas a um ou outro modo de vida ser o
mesmo – a saber, que a constituição da fauna e da flora e de seus recursos é indispensável à
reprodução biológica e social do homem. O que caracterizam as comunidades da área de
estudo são os modelos de apropriação dos recursos naturais, onde a cultura aparece como
mediadora das relações sociais entre o metabolismo homem/natureza na região Amazônica.

a) Comunidade São Sebastião do Igapó-Açu

A comunidade São Sebastião do Igapó-Açu está situada no km 255 da rodovia BR-319,
no município de Borba, Amazonas e reúne o total de 40 famílias distribuídas ao longo da
localidade.
Espacialmente, a localidade em extensão territorial está dividida pelo rio Igapó-Açu, ou
seja, corta transversalmente o alinhamento do rio. Para a travessia de uma margem à outra da
localidade (ou do rio) os comunitários utilizam uma balsa de estrutura metálica que é presa,
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conduzida por cordas de aço e movimentada por um barco de madeira motorizado. Este é o
principal transporte de travessia utilizado neste trecho da rodovia BR-319 que marca o contexto
da localidade. As demais alternativas de transporte são os barcos do tipo recreio que servem de
deslocamento exclusivo de passageiros e transporte de pequenas cargas (Figura 272). O trecho
da extensão da rodovia BR-319 que apresenta a distribuição espacial das casas, em face ao
contexto de locomoção, evidencia que a localidade (além de espaço de moradia) é também
freqüentada como estadia e tráfego de pessoas e transporte de cargas de tamanhos variados.

Figura 272 - Balsa e embarcações tradicionais. Tipos de transporte para deslocamento no rio Igapó-Açu.

A infra-estrutura habitacional se caracteriza pela predominância do uso da madeira que
serve de parede e divisória principal entre os cômodos das casas. A divisão interna dos
domicílios varia entre um e cinco cômodos modeladas conforme o número de pessoas do
núcleo familiar.
Verificou-se que seus moradores, muitos deles remanescentes de regiões da Amazônia
e de outros locais do Brasil foram para o local em busca de novas condições e melhorias de
vida, e lá chegando, resignificaram seus costumes, modos de vida, valores a fim de, ao longo
de um processo histórico baseado na dinâmica da ocupação local, reproduzir um modo de vida
tradicional pautados na transmissão de certos aspectos culturais locais.
Outro fator importante neste processo refere-se à dinâmica cultural da localidade, que é
recorrente à criatividade de seus moradores, uma vez que se apropriam dos recursos naturais
com propósitos de transformação de seu cotidiano fundamentados no conhecimento tradicional
que acumularam ao longo da vida.
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A história social de vida dos moradores da localidade não está desconectada dos
processos políticos e econômicos determinados pelo governo federal brasileiro nas últimas
décadas para a Amazônia Brasileira.
Do ponto de vista histórico, Neto (1985) afirma que as mudanças significativas na
dinâmica da agricultura brasileira resultaram de inovações tecnológicas da mecanização no
campo em face ao desenvolvimento da agroindústria, da agropecuária e pelo rápido
fechamento da fronteiras agrárias na região Sul, Sudeste e até Centro-Oeste, que provocaram
como conseqüência, a mobilidade e mudança sócio-espacial de vários grupos sociais para a
região amazônica.
Atualmente a política fundiária na Amazônia não é diferente destas frentes de expansão
(exemplo típico da mobilidade de alguns moradores), pois tem relação direta com a história
social de vida dos moradores (a origem) em função de suas expectativas de vida: aquisição de
novas terras para trabalho e moradia neste trecho da rodovia BR-319.
Nesta perspectiva, verificou-se que o universo cultural da localidade abrange aspectos
como a igreja, a saúde, atividade de trabalho e o lazer (práticas de esporte, musicalidade e
brincadeiras) comuns e fundamentais para existência da vida em comunidade. Pelo fato da
localidade ser uma área que abrange também domicílios isolados, o trabalho de campo nos
possibilitou constatar não apenas a vida no âmbito domiciliar (individual), mas acompanhar o
cotidiano coletivo deste trecho da rodovia BR-319.
Assim, a localidade reúne algumas instituições sociais, tais como, uma escola de ensino
fundamental chamada Duque de Caxias mais freqüentada por crianças e adolescentes. A
evasão escolar é freqüente, pois as crianças precisam cooperar na renda familiar. Os pais
alegam que a saída da escola durante a infância e a dificuldade de voltar está relacionada aos
mesmos motivos: subsistência das famílias.
Há também duas instituições religiosas: uma igreja católica com missas e novenas
regulares praticadas nos dias de semana e aos domingos e uma igreja adventista onde são
realizados cultos em dias da semana e aos finais de semana. No que concerne à organização
social da localidade, segundo informações dos moradores não há desentendimentos e nem
divergências entre eles em face às ideologias religiosas distintas.
Politicamente, embora haja no trecho principal da localidade concentração de casas, o
que nos dá à primeira vista a idéia de proximidade e solidariedade, a organização social dos
moradores é relativamente fraca, pois a liderança política local é pouco articulada com a maioria
dos moradores. A Organização social entre os moradores não reflete nem a participação formal
(a participação ativa em associações comunitárias, religiosas ou cooperativas) e nem informal
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(o mutirão e o ajuri) no que tange às expectativas e objetivos em comum. Ou seja, cada grupo
familiar se caracteriza pela maior autonomia em relação às demandas e necessidades da
representação coletiva. Isso representa o enfraquecimento político da localidade quando
necessita de reivindicações coletivas, tais como: saúde, melhores condições de trabalho e
melhoria da economia local.
As decisões políticas coletivas são realizadas no “chapéu de palha”, local onde ocorrem
as reuniões ordinárias e extraordinárias envolvendo moradores da localidade e os visitantes
para tratar de demandas dos moradores.
No que concerne a manutenção da saúde, de acordo com informações obtidas do
domicílio individual (da família) a localidade conta com um posto de saúde que funciona em dois
ou três dias da semana, pois carece de médicos, enfermeiros e outros profissionais para o
funcionamento contínuo da instituição.
Com relação ao lazer a atividade mais praticada na localidade por adultos e crianças é o
jogo de futebol. Não há um espaço específico que seja apropriado para esta brincadeira;
qualquer lugar é “lugar” para brincadeira desde que o espaço seja limpo e relativamente plano.
As crianças também brincam em torno de suas casas, seja de bicicleta, de bola ou pegapega. Os igarapés no interior e entorno da localidade e o rio, também são apropriados como
espaços de lazer. Nestes ambientes as crianças brincam de competição de natação, “manja e
ajuda” – um tipo de pega-pega, mas que ocorre na água – e brincam de saltar de lugares altos
(árvores ou galhos) para dentro da água.
O bar é o espaço de entretenimento de alguns moradores, uma vez que o principal
estabelecimento é o “chapéu de palha” que fica ao lado do hotel e do restaurante.
Esta relação mostra que as motivações sociais na localidade estão relacionadas
também com as expectativas de renda financeira.
Em termos de subsistência das famílias, o que predomina são atividades relacionadas à
agricultura, a pecuária e a criação de pequenos animais. O processo produtivo é centrado na
unidade de produção familiar, onde o poder simbólico paterno é o fator principal da
administração e organização da produção. A maioria dos chefes das famílias e da unidade de
produção familiar encontra-se na informalidade e sem carteira assinada. A renda das famílias
varia entre um e três salários mínimos e possuem como principal empreendimento familiar, a
fazenda, (pequena em termos de extensão e produção) produz renda em torno de vinte (20)
salários mínimos que, segundo o proprietário, é mais para o sustento da família e pagar as
dívidas.
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Em relação à produtividade agrícola, as principais espécies produzidas são o arroz, a
mandioca, o milho, o cará, a banana e o feijão. As frutas mais consumidas e comercializadas
são o cupuaçu, o açaí, o buriti, o patauá e o abacaxi. A criação de animais é de pequena escala
com destaque para o manejo de gado, criação de patos e galinhas principalmente para o
consumo.
Os serviços de comunicação são insuficientes para os moradores que disponibilizam
apenas de dois orelhões para o uso da coletividade. Esta é uma das principais reivindicações
deles em virtude de situações de emergência, o que cotidianamente ocorre quando há
acidentes.
Com relação à reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319, as famílias alegam que a
reconstrução poderá trazer alguns benefícios, tais como: a melhoria do transporte coletivo para
a região central dos municípios, principalmente de Borba (AM). O desenvolvimento econômico
também viria como conseqüência, pois facilitaria o fluxo das trocas através do escoamento da
produção, aumentando as possibilidades de renda e emprego formal.
A rede de estabelecimentos de ensino também aumentaria em virtude da facilidade de
locomoção dos agentes de ensino do município de Borba para a localidade. Isso por sua vez,
também facilitaria a promoção da formação de educação de base e secundária e, como
conseqüência, a implementação de projetos educativos para a formação de professoras da
própria localidade.
A rede de comunicação seria outra melhoria decorrente dos benefícios da
reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319, pois as facilidades de locomoção dos
profissionais das redes de telefonia, além de atender os problemas de manutenção dos serviços
já existentes, promoveriam o aumento da demanda de telefonia local em virtude da agilidade
destes mesmos serviços e pelo aumento do número de pessoas para a localidade que também
exigiria mais serviços desta natureza.
Os pontos negativos de reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319, segundo os
moradores de Igapó-Açu, seriam decorrentes do aumento do fluxo de pessoas estranhas para a
localidade, pois uma vez que não há controle social sobre este fluxo de pessoas para a
localidade, os moradores estariam mais vulneráveis às práticas criminosas como, roubos
seguidos de violência e aliciamento à prostituição de crianças e jovens.
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b) Comunidade Jacaretinga

A comunidade Jacaretinga está situada no km 340 da rodovia BR-319, no município de
Beruri e Manicoré no estado do Amazonas. Atualmente a comunidade conta com um total de 8
famílias, distribuídas espaçadamente.
Esta comunidade se singulariza pelas formas de ocupação adotadas pelos seus moradores que
expressam a pluralidade cultural e origem histórica social de suas vidas, marcados por um
modo de vida tradicional e constitutivo de seus costumes e tradições advindas de outros lugares
do Brasil, mas expressos e resignificados na Amazônia a partir de seus modos de vida e
tradição de costumes repassados para gerações futuras.
As características das moradias (habitação/casas) observadas na comunidade
Jacaretinga não seguem modelos padronizados de construção e nem planejamento
racionalmente organizado das disposições espaciais das casas típicas do meio urbano, das
cidades. Pelo contrário, as formas de ocupação e uso do solo pelos moradores destas
comunidades como decorrentes de seu processo histórico-social refletem, por intermédio da
cultura e do conhecimento, a percepção espacial, aplicação de técnicas e meios próprios de
construção habitacional que fazem referência a cultura tradicional destes moradores.
Outro fator preponderante diz respeito às formas variadas de construção das casas, cuja
lógica de confecção remete a possível representação da organização sócio-espacial dos seus
proprietários em face às disposições geográficas dos lugares de onde migraram. Em outras
palavras, é como se o modelo de habitação concretizado pelos moradores fosse reflexo do
imaginário sócio-espacial deles a partir das condições geográficas do lugar de sua origem
histórico-social, sendo resignificados e adaptados no atual lugar de moradia.
Deste modo, as imagens a seguir salientam as características culturais das moradias nestas
comunidades (Figura 273).
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Figura 273 – Casas típicas de comunidades tradicionais.

A figura acima, por exemplo, como tradição cultural representa as características
modulares das moradias típicas das comunidades rurais de outros lugares do Brasil como das
habitações quilombolas, por exemplo, contextualizadas na localidade sem, no entanto, serem
consideradas comunidades quilombolas por conta apenas das características habitacionais,
posto que neste caso enfatiza-se as relações socioculturais intra-comunitárias, o que não veio a
ser encontrado no local, ou seja, como comunidades quilombolas. Verificamos que estas
moradias são tradicionalmente construídas com troncos de árvores de pequena espessura (3 a
4 centímetros de diâmetro) para paredes e divisórias internas das casas, com cobertura
(telhado) de palhas secas, sendo o perfil do solo para construção das casas preferencialmente
plano.
Dessa forma, se pode considerar que as características do espaço de origem tendem a
acompanhar aqueles que migram e adaptam essa espacialidade ao lugar de destino. A
estrutura espacial mostrada na fotografia reproduz, em escala micro, a estrutura de uma
habitação quilombola. Essa estrutura, mesmo sendo na Amazônia, onde não se estabeleceram
estruturas quilombolas de forma significativa, e especificamente não fora encontrado no lugar
do estudo, reflete o meio de onde veio o migrante, nesse caso, do oeste da Bahia, onde a
tradição de estruturas de espaços quilombolas apresenta significativa expressão. Uma
geografia cultural, neste sentido, perpassa uma geografia estabelecida somente a partir do meio
natural, pois o migrante adapta os aspectos encontrados no novo lugar em que passa a viver ao
lugar que deixou, produzindo um espaço híbrido, resultante dos elementos existentes no meio
de chegada e na memória herdada do meio de partida.
A figura ilustra a moradia típica das comunidades ribeirinhas. Nesta perspectiva, a casa
apresenta um assoalho que está bem acima do perfil do solo e sustentada por vigas de
madeiras. Esta forma de construção geralmente é feita em lugares mais altos do perfil dos solos
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de várzea (a restinga alta) que, por sua vez, são passíveis de sofrer as variações do fenômeno
natural do ciclo anual das águas – a enchente/cheia e vazante/seca. Neste sentido, a lógica de
construção das casas ribeirinhas segue o princípio da segurança e proteção, ou seja, se
previnem contra as enchentes periódicas e também contra determinados animais que sejam
ameaças – as cobras e as feras.
Neste sentido, em Jacaretinga as casas acima não foram construídas necessariamente
para estas finalidades, mas sim, elaboradas a partir do arcabouço cultural (histórico-social)
destes moradores em face às necessidades mais óbvias do seu dia-a-dia: construir uma casa
para morar. Isso permite afirmar que mesmo sem as condições materiais de existências
(financeiras), os sujeitos sociais recorrem à inteligência, ao aparato cultural e os recursos da
natureza disponíveis para resolver seus problemas, ou seja, construir suas moradias e infraestrutura para execução dos trabalhos. Esse estilo de vida é típico dos povos tradicionais da
Amazônia e também de outras regiões do Brasil que concebem este modo de vida.
Em relação à infra-estrutura de um modo geral, as construções das moradias descrevem
e ressaltam o uso predominante de madeiras que, por sua vez, são empregadas principalmente
como paredes externas, divisórias internas e, em alguns domicílios, utilizadas como telhados.
As divisões internas dos domicílios variam entre o máximo de seis (6) e o mínimo de um (1)
cômodo. Do total de domicílios, haviam cômodos distribuídos da seguinte forma: 1) casas com
seis cômodos, destinando dois deles para dormitórios e o restante usado para cozinha, sala,
banheiro e outros serviços; 2) casas com um cômodo, sendo este geralmente usado para
diversas atividades: cozinha, dormitório, espaço de trabalho etc.; e 3) casas com 3 cômodos
destinando 2 deles para dormitórios e o restante do compartimento usado para sala de
descanso e serviços gerais.
Externamente, a cobertura das casas (o telhado) descreve um misto de telhas de barro,
zinco, “Brasilit” e com predominância para o uso de palhas provenientes de espécies vegetais
da floresta nativa. De acordo com moradores, as coberturas de palha são mais refrescantes
ante ao calor. É de fácil aquisição, pois são retiradas da própria floresta e com a desvantagem
de serem “chamativas” de insetos. As telhas de barro não são muito viáveis porque aquecem
demais e são mais quebradiças. As telhas de zinco são alternativas viáveis, porque absorve
razoavelmente o calor e não quebram facilmente. Porém, o custo é relativamente caro em face
aos seus ganhos, mas esforçam-se em adquirir. A cobertura de madeira é uma alternativa muito
viável devido o preço baixo e confeccionadas por eles próprios. E as telhas “Brasilit” tendo um
custo/benefício relativamente caro são pouco usadas pelos moradores (Figura 274).

548

Figura 274 – Tipos de coberturas.

A parte externa dos domicílios se caracteriza pelo uso dos quintais – espaços amplos ao
redor das casas. Como prática cotidiana dos povos tradicionais, sobretudo da Amazônia, estes
espaços são apropriados principalmente para o trabalho e o lazer. No primeiro quesito, as
atividades de trabalho se referem à infra-estrutura da casa de farinha que se constitui de um
forno de barro e a lenha para torrar a farinha, de uma prensa de madeira para o preparo da
massa de farinha a ser torrada e de acessórios (vasilhas quaisquer) que ajudam no processo. A
produção obtida é destinada principalmente para o consumo diário de algumas famílias (Figura
275).

Figura 275 – Parte externa da casa.
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Nos quintais há espaços divididos para o cultivo de diversos vegetais. Neste caso
verificou-se que há plantas medicinais que servem para uso diário dos moradores em caso de
doenças, tais como gripes, febres, dores de estômago e outras enfermidades. Alguns materiais
como, pneus e latões de metal são utilizados ou adaptados para compor o processo de cultivo
destas espécies em substituição de produtos que necessitariam ser fabricados ou comprados.
Esta apropriação, além de ser prática, economiza tempo e dinheiro, pois os produtos são
apenas para consumo das famílias e não para a venda em média pequena e média escala
(Figura 276).

Figura 276 – Cultivos nos quintais na comunidade Jacaretinga.

Nos quintais também são construídos espaços (abrigos) destinados ao armazenamento
de equipamentos, acessórios e matérias-primas aplicados à construção das casas e para
manutenção das diversas atividades desenvolvidas no cotidiano dos moradores. Segundo os
moradores, sem estes abrigos, os materiais “ficariam no tempo”, causando prejuízos a eles
(Figura 277).
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Figura 277 – Quintais na comunidade Jacaretinga.

As atividades econômicas na comunidade Jacaretinga estão fundamentadas na unidade
de produção familiar e relativamente autônoma. A prática da agricultura é a atividade principal e
destinada principalmente para a subsistência. Cerca de 60% da produção agrícola é destinado
para venda, fato que gera renda em complementaridade com outras atividades, tais como a
caça, a pesca e o extrativismo vegetal.
O solo trabalhado é caracterizado como terra-firme e as espécies mais cultivadas são: a
banana, o abacaxi, a mandioca, o cará e o arroz. A renda obtida com a venda destes produtos
varia de dois a três salários mínimos para cada família.
Na comunidade Jacaretinga não foi possível encontrar a criação de gado como
alternativa de renda ou consumo. A aquisição de carne bovina se dá através da compra ou
negociações de troca com pessoas que criam estes animais fora da comunidade. Os moradores
não cultivam porque alegam que dá muito trabalho e pouca rentabilidade.
Por outro lado, a criação de pequenos animais é mais representativa, sendo cultivado
principalmente para o consumo local. O destaque desta atividade envolve principalmente a
criação de galinhas e patos que geralmente são criados soltos nos quintais dos domicílios. Há
pouquíssima rentabilidade com esta atividade, servindo mais de complementaridade na dieta
alimentar dos moradores.
A caça é uma atividade corriqueira na comunidade, sendo praticada pela maioria das
famílias pesquisadas. Esta atividade não gera lucratividade e semelhante à criação de
pequenos animais, destina-se mais à dieta alimentar dos moradores que não possuem maior
facilidade de aquisição de outras fontes de energia. As principais caças são a cutia, paca, o
porco-do-mato e a anta.
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Na comunidade verificou-se que o desenvolvimento da atividade pesqueira é
eminentemente voltado para a subsistência, sendo muito importante como alternativa à dieta
alimentar dos moradores da comunidade Jacaretinga. Esta atividade é desenvolvida mais como
complementação a outras atividades produtivas descritas acima.
A produção artesanal de qualquer tipo não foi verificada como atividade desenvolvida
pelos moradores.
Em termos de remuneração verificou-se que o trabalho formal com carteira assinada
ocorre para aquele trabalhador que exerce atividade relacionada à prestação de serviços. Neste
caso, para trabalhadores que estão vinculadas à empresa prestadora de serviço da Embratel.
Geralmente foram transferidos de outras regiões para a localidade e a rentabilidade varia de
600 a 1000 reais.
Para os trabalhadores da agricultura da comunidade, a rentabilidade familiar varia em
torno de 2 a 3 salários mínimos, a maioria dos trabalhadores é autônoma e sem qualquer tipo
de beneficio ou seguridade social.
O serviço de saúde na comunidade é precário, pois não há posto de saúde construído
pelo poder público. A prefeitura local apenas disponibiliza um agente de saúde para a
comunidade, mas como não há recursos e nem infra-estrutura de atendimento no local, os
casos de pessoas doentes que fogem ao controle do agente de saúde são transportados para
os postos e unidades de saúde do centro do município de Beruri e Manicoré. A construção de
um posto de saúde e o aumento do número de profissionais de saúde é a principal
reivindicação dos moradores da comunidade.
Quase não há campanhas de prevenção às doenças, senão da malária, que é mais
comum. Sendo realizada de maneira mensal e semestral. A coleta de sangue para exames
relativos a esta doença é realizada na própria comunidade, no entanto, os resultados levam
dias para chegar ao conhecimento da pessoa doente.
O tratamento de enfermidades com a prática da medicina tradicional é uma atividade
recorrente na comunidade. As mães da comunidade tratam de suas famílias usando plantas
medicinais extraídas da floresta disposta ao redor das residências, sendo também são
cultivadas nos quintais destes domicílios.
O sistema de comunicação é precário, pois não há telefone público e nem antena que
permita a comunicação por telefonia móvel. O rádio é o principal veículo para saber notícias
atualizadas e funciona à base de energia proveniente de baterias. A implementação de serviço
de telefone público é forte reivindicação dos moradores.
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A comunidade Jacaretinga não dispõe de escolas para atender a demanda educacional.
A escola freqüentada pelas crianças e adolescentes está localizada fora da comunidade, sendo
à distância o principal motivo das evasões. Os adultos alegam não terem permanecido mais
tempo na escola devido à necessidade de ajudar na renda familiar com apenas 8 anos de
idade. Os pais lutam para que isto não ocorra também com seus filhos e reivindicam a
necessidade de fundar uma escola na própria comunidade.
O lazer mais praticado na comunidade é o futebol. O banho nos igarapés é outra forma
de lazer para adultos e crianças praticado principalmente aos finais de semana.
Não há igreja na comunidade. A alternativa de exercício da fé religiosa acontece em
ocasiões de deslocamento para outras comunidades, fato que ocorre em ocasiões muito
remotas. Neste caso, as famílias recorrem às praticas tradicionais, como as novenas.
Por se tratar de uma comunidade com precária infra-estrutura, habitações muito
afastadas uma das outras o que implica o diminuto contato comunitário, os moradores
acreditam que a reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319 trará benefícios favoráveis à
comunidade.
Eles se reportam a esta construção como se fosse algo que trouxesse esperança à
comunidade. Dentre estes benefícios acerca da reconstrução/pavimentação destaca-se a
melhoria do transporte que atenderia não só o fluxo de ida e volta das famílias para outros
municípios e comunidades, mas facilitaria também o escoamento da produção que é o principal
problema das famílias, tendo em vista a necessidade de negociação dos produtos produzidos
na atividade agrícola. Neste caso, a reconstrução/pavimentação ajudaria na redução dos
inúmeros intermediadores da venda: os atravessadores.
A reconstrução/pavimentação também melhoraria a educação, a saúde e o sistema de
telefonia, pois, além da fácil circulação de pessoas, a prestação de serviços com a vinda
contínua de profissionais especializados para a comunidade reduziria o número de doenças em
face à adoção de saúde preventiva.
Alguns moradores cogitam aspectos negativos acerca da reconstrução/pavimentação da
rodovia BR-319: uma delas é a vinda de fazendeiros para a região devido à facilidade de
acesso a terra, principalmente para o escoamento da produção, fator fundamental para a
economia produtiva da fazenda.
O aumento do desmatamento seria um fator que poderia ocorrer devido o fácil acesso
de empresas madeireiras e também de fazendas para a região em virtude também do fácil
escoamento da produção e pela abundancia de recursos florestais nas circunscrições da
localidade.
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Para

alguns

moradores

a

responsabilidade

de

fiscalização

destas

possíveis

transformações deve ser implementada e levada adiante pelo poder do Estado. Já para outros,
a concretização da reconstrução/pavimentação da rodovia BR-319 representa mais esperança
cogitando pouquíssimo a cerca dos possíveis impactos que poderão acontecer.

C) Comunidade Fortaleza

A comunidade Fortaleza localiza-se no km 605 da rodovia BR-319 no município de
Humaitá. É uma comunidade localizada na margem da estrada formada por casas isoladas que
ficam até 1 km de distâncias uma das outras. O núcleo comunitário localiza-se nas coordenadas
geográficas -07°07‘48.2“S e -63°06‘53.5“W e é forma do por uma escola, uma igreja e um
campo de futebol. Moram na comunidade cerca de 28 famílias. As moradias das casas são
proprietários dos terrenos e as casas são construídas de madeira, cobertas na sua com palhas
e telhas de Brasilit, o domicílio possui cinco cômodos, dos quais dois são utilizados como
dormitórios.
As atividades principais da comunidade são a agricultura e extrativismo baseada nos
princípios da agricultura familiar. Os principais cultivos são plantios de mandioca, milho,
macaxeira e banana, voltado tanto para subsistência quanto para comercialização. A pecuária
tem uma contribuição representativa na comunidade, muitos moradores têm em média 28
cabeças de gado que são destinados para comercialização em Humaitá. Na comunidade
também se pratica atividades de caça, coleta de castanha e açaí e outros produtos nãomadeireiros como a lenha, carvão, cascas de andiroba e copaíba. As atividades pesqueiras e
madeireiras possuem pouca representatividade nas atividades econômicas da comunidade. A
maioria dos moradores da comunidade Fortaleza trabalha por conta própria ou são contratados
com diárias e desenvolvem serviços de vaqueiros e caseiros nas fazendas localizadas ao longo
da Rodovia. Os moradores possuem uma renda média mensal de R$ 244,00. Também possui
aposentadoria e algumas famílias usufruem o auxilio governamental, a bolsa escola.
A maioria dos moradores procede das localidades do rio Ipixuna, Roraima, Mato Grosso
e Goiás. Estas pessoas estão morando há cerca de 30 anos na estrada, vieram à procura de
emprego e acompanhando os pais. São pessoas de vida simples que trabalham na agricultura,
na pesca e no extrativismo e ainda tem algumas cabeças de gado na propriedade,
diversificando toda sua unidade de produção em prol da família, detendo um rico conhecimento
sobre o ambiente, terra, floresta e água. Os homens geralmente costumam se reunir aos finais
de tarde para jogar futebol e as crianças brincam freqüentemente ao longo da rodovia, hoje,
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quase que deserta. A comunidade realiza a festa do padroeiro e também em épocas juninas
fazem festas e arraial. O único entretenimento dos moradores da comunidade é o rádio que
ouvem durante a noite.
Todos os moradores da comunidade Fortaleza, sem exceção, disseram que são a favor
do pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319. Os mesmos acreditam que a situação atual
de habitação, acesso aos serviços básicos de saúde/educação e do transporte serão
amenizadas com a pavimentação/reconstrução da rodovia. Outro fator importante, apontada
pelos moradores, foi o crescimento das atividades econômicas, com a facilidade do escoamento
da produção. A possibilidade de ir e vir (Manaus – Porto Velho – Manaus), também foi algumas
das expectativas lançadas pelos moradores. Os benefícios imediatos apontados pela
comunidade foi a melhoria nas condições de transporte, assistência à saúde, aumento da
produção agropecuária e geração de emprego e renda.
Dentre as interferências negativas que poderão ocorrer com a implantação do
empreendimento, segundo apontamento dos moradores, foi o aumento da criminalidade, com a
intensificação do tráfico de drogas e assaltos, maior movimentação de veículos e possivelmente
o aumento de desmatamento na região. Quanto ao desmatamento, os moradores estão
apostando numa atuação rígida de combate ao desmatamento do IBAMA com aumento de
agentes ambientais e fiscalização.

d) Comunidade São Carlos

A comunidade São Carlos localiza-se entre os km 655,7 e o km 635 da rodovia BR-319
O núcleo comunitário, km 645 (-07°22‘59.6“S e -63°1 2‘08.7‘ W) é praticamente inexistente na
comunidade. Possui entre 12 a 15 famílias, apenas uma igreja e um campo de futebol. A
comunidade

entende

que

precisa

urgentemente

viabilizar

a

legalização

da

comunidade/associação para ter acesso a benefícios sociais e crédito rural.
A maioria das moradias é construída de madeira e palha, cobertas com palhas, uma ou
outra moradia é possível verificar a existência de cobertura de zinco ou Brasilit.
A casa possui em média três cômodos, dos quais dois são dormitórios, não há
banheiros/sanitários próximos a casa e as condições de higiene e coleta de água são precárias
em épocas mais secas.
As principais atividades econômicas giram em torno da agricultura familiar diversificada,
não praticam agricultura em larga escala ou grande monocultivos, também destaca-se a criação
de aves (galinhas e patos) para o consumo e a criação de gado bovino, destacando-se muito
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pouco na comunidade. A pesca torna-se indispensável na dieta alimentar e a maioria dos
moradores pecam para o próprio consumo. Nessa comunidade o rio Ipixuna é o maior
reservatório de recursos pesqueiros que a comunidade utiliza. As atividades de caça são
praticadas por alguns moradores apenas para complementar a dieta alimentar e não há,
segundo os moradores, extração de madeira. Do extrativismo vegetal não-madeireiro destacase a coleta de castanha do Brasil, lenha, casca de copaíba e andiroba. A renda média mensal
está em torno de R$ 240,00, são agricultores, coletores e diaristas que trabalham por conta
própria ou como diaristas. Na comunidade também há pessoas que recebem uma
aposentadoria mensal de R$ 380,00 e também R$ 112,00 com auxílio da bolsa família.
Os aspectos culturais da comunidade estão muito ligados às atividades desenvolvidas
pela igreja. Atualmente somente a igreja Assembléia de Deus atua na comunidade, entretanto,
a comunidade é dividida entre católicos e evangélicos. Os evangélicos que realizam cultos na
igreja e discutem, embora incipientemente, as questões políticas e culturais da comunidade,
como festas e arraial. Como entretenimento, podemos citar apenas o rádio, e somente tem
acesso ao ouvir rádio àquelas poucas famílias que o possuem. Futebol entre os homens e
brincadeiras entre as crianças também são outra forma de entretenimento na comunidade.
Na comunidade São Carlos, todos são a favor da pavimentação/reconstrução da rodovia
BR-319. A comunidade tem uma expectativa muito grande com relação ao empreendimento,
alguns moradores apontam para melhoria da produção agropecuária com o escoamento
adequado dos produtos, motivação pessoal para produzir mais, melhores condições da estrada
para transporte de pessoas doentes e a possibilidade de chegar até Manaus. Os benefícios
mais imediatos serão melhores condições da estrada, conseqüentemente transporte mais
seguro e maior número de linhas de ônibus para a sede do município de Humaitá.
Com relação às interferências negativas poucas pessoas sinalizaram o ocorrência do
crescimento da marginalidade, acidentes de trânsito e atropelamento de animais de criação.
Quanto

ao

desmatamento,

muitos

moradores

especulam

que

com

a

pavimentação/reconstrução da estrada, haverá uma demanda por áreas agricultáveis, os
próprios proprietários vão reutilizar áreas abandonadas para fazer novos plantios, mais pessoas
irão morar na região, outros venderão suas propriedades para novos proprietários, sem contar
que a probabilidade é muito maior em fazer grandes plantios. Poucos moradores, entretanto,
acreditam na atuação do IBAMA frente aos desmatamentos que poderão surgir e não vêem
problemas com relação a isso.
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- Comunidade evidenciada no trecho de estudo que segue padrão de assentamento rural.

A ocupação humana na Amazônia em um período mais recente pode ser compreendida
pelos desencadeamentos e ações políticas que delinearam projetos e propostas sob a ótica do
desenvolvimento econômica da região. É fato que a partir da década de 60 com a expansão da
fronteira agrícola impulsionado pelo governo através do discurso progressista e da ocupação de
áreas “inabitadas” da Amazônia ocasionaram a migração em massa de famílias advindas de
várias regiões do Brasil a fim de obterem parcelas de terras para o desenvolvimento de
atividades produtivas fruto de suas relações socioculturais advindas de seus lugares de origem.
Conduto, também é sabido que muito destes programas de incentivo à ocupação da
Amazônia malograram em conseqüência da falta de administração política dos recursos e pela
inadequada interpretação da realidade local a partir de projetos de desenvolvimento que
externalizavam os fatores socioculturais e ambientais. Assim, muitas famílias viveram à mercê
destas ocupações, adquirindo ao longo deste processo histórico uma relação de adaptação de
seus modos de vida na região amazônica, constituindo muita das vezes, núcleos comunitários
que atualmente possuem legitimidade e identidade regional, fruto de suas características e
reafirmações locais.
O projeto de construção da rodovia BR-319 no âmbito deste programas que
incentivaram o trabalho nas obras e a ocupação local foi responsável pela parcela dos
habitantes que habita as imediações das sedes municipais do Sul da Amazônia. O município de
Humaitá é reflexo destes fatores.
Neste sentido, podemos compreender que algumas comunidades encontradas no local
são também conseqüências deste processo histórico. A comunidade Realidade destacada no
trecho que corresponde o estudo é a evidência da ocupação humana fruto destes processos
situados historicamente já referenciados aqui e, ao mesmo tempo, situa-se como projeto de
intervenção governamental através da promoção ao uso e ocupação da terra através de lotes
contemplados no programa de assentamento rural realizado pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Podemos, a partir desta da realidade social dada,
compreender e identificar o modo de vida dos moradores locais e situar suas relações
socioculturais e políticas que delineiam a organização comunitária local.
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e) Comunidade Realidade

A comunidade Realidade está localizada no município de Humaitá, Amazonas, no km
594 da rodovia BR-319. A comunidade foi fundada em 11 de maio de 1988, sendo que os
primeiros moradores chegaram à localidade muito antes, em 1972. Atualmente, a comunidade
conta com um total de 56 famílias, distribuídas em uma área de aproximadamente 35 km.
Dentro desta área as famílias que compõem a comunidade Realidade estão divididas em dois
núcleos populacionais, esta divisão se dá em função de dois diferentes momentos do processo
que caracterizou a ocupação territorial da comunidade.
A comunidade Realidade está situada no âmbito de um processo político diretamente
ligado aos projetos de desenvolvimento e ocupação da Amazônia. Neste sentido, podemos
considerar que a comunidade atualmente é formada por famílias que há muito estabeleceramse no local e por famílias que derivam dos projetos de incentivo à expansão da fronteira
agrícola cunhados pelas parcerias interinstitucionais do governo federal, sendo uma delas o
INCRA que promoveu na área um programa de assentamento e loteamento a fim de
estabelecer famílias para o incentivo à produção.
Dessa forma, a estrutura espacial da comunidade divide-se em dois segmentos distintos,
ou seja, o núcleo antigo, formado por residências estabelecidas na margem esquerda, no
sentido Humaitá-Manaus, e o núcleo recente, datado de pouco mais de três anos, que se
constitui em loteamentos, estabelecidos no lado oposto ao núcleo mais antigo.
O Projeto Realidade consiste numa política de assentamento elaborada pelo INCRA
com o apoio dos moradores e liderança da comunidade Realidade, tendo em vista estabelecer
uma lista de pessoas interessadas nos lotes de terras ou, em outros termos, nos títulos
definitivos desses lotes, uma vez que alguns deles já foram ocupados. Atualmente, a lista
elaborada pelo INCRA conta com 154 famílias inscritas para o Projeto de Assentamento
Realidade, um dos requisitos exigidos para garantir seu lote, é estar filiado à Associação do
Produtor Rural da Comunidade Agrícola Realidade.
Sem dúvida, este processo de ocupação diferenciado interfere significativamente na
configuração espacial e social da comunidade, estabelecendo novas práticas de sustento e
organização social. Trata-se, portanto, de uma abordagem que destaca duas realidades
diferentes, literalmente falando, uma Realidade que surgiu em um primeiro momento da
ocupação e uma Realidade que se redimensionou com a chegada de outras famílias, atraídas
pela possibilidade de uma nova realidade, advinda com o asfaltamento da rodovia BR-319.
Estamos falando de duas comunidades constituídas em dois momentos históricos
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diferenciados, mas em função de uma mesma finalidade, a construção e reconstrução dessa
rodovia, que se constitui numa extensão do ir e vir e da dinâmica econômica e social das
famílias que fazem parte da comunidade, às margens da Rodovia.
Para a realização deste estudo buscamos, primeiramente, destacar os aspectos
socioculturais presentes na comunidade pesquisada, objetivando perceber a diversidade de
práticas, hábitos e modos de vida desenvolvidos pelos seus habitantes, a partir da
multiplicidade de grupos sociais que dividem o espaço social na vida cotidiana da comunidade
Realidade. Procuramos entender a organização sócio-espacial dentro da comunidade, em
outras palavras, as instituições sociais, tais como: a igreja, a escola, o posto de saúde, entre
outros. Destacaremos, ainda, aspectos relacionados à organização social, cultural e econômica.
Desta forma, é preciso destacar que buscaremos embasar a referida análise no
entendimento de que a cultura constitui um processo de construção social, onde as práticas dos
grupos sociais orientam e dão significado a vida cotidiana. Em outras palavras, o presente
estudo consiste na análise da dinâmica cultural, ou seja, do processo permanente de
reorganização das práticas sociais, que recebem influências de múltiplos elementos da vida
moderna. Portanto, é imprescindível entender as representações e práticas culturais elaboradas
por cada grupo em sua especificidade.
Com isso, busca-se desmistificar a equivocada impressão de que as comunidades
amazônicas são caracterizadas por uma homogeneização, sendo que para tal é preciso
ressaltar que as pessoas diferem uma das outras em suas condições sociais e culturais.
Apenas quem consegue adentrar no espaço social destas comunidades pode visualizar as
contradições e diversidade social que orienta as definições de classe e famílias. As distinções
sociais são definidas através de vários atributos, entre os quais: a família, a ocupação e a
escolaridade. É, portanto, o que pretendemos fazer.
A comunidade Realidade possui como atividade econômica principal a agricultura, sendo
que os principais produtos são: milho, mandioca, banana e cupuaçu. A comercialização desses
produtos tem como destino a cidade de Humaitá e o escoamento é realizado por meio da
rodovia, mas sem um meio de transporte regular.
No que concerne à criação de animais, a predominância é de galinhas, patos e em
seguida de porcos, não sendo realizada comercialização, pois se trata de criações apenas para
subsistência. A pecuária não se constitui em atividade expressiva para os moradores dessa
comunidade.
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Quanto às demais atividades relacionadas aos produtos extrativistas não madeiráveis,
destaca-se a castanha, que é extraída não somente, mas principalmente para a venda, a
copaíba, utilizada como remédio caseiro, e a andiroba, também utilizada como remédio caseiro.
No que se refere à atividade de caça, a comunidade reproduz uma prática estabelecida
historicamente na Amazônia, qual seja, a de abater animais silvestres para a subsistência. Não
se encontrou registro da prática de caça em nível comercial, pois os animais abatidos servem
apenas para a alimentação das famílias. As espécies que mais podem ser encontradas nas
proximidades da comunidade são: a paca, a cutia e o porco do mato (queixada), com menores
destaques para a anta, o veado e o mutum, mais difíceis de serem encontrados.
Pode-se enfatizar, considerando a dinâmica cotidiana da produção na comunidade
Realidade, que o meio natural é de vital importância ali, sobretudo nas atividades relacionadas
à caça (para subsistência) e à extração não-madeireira, que, considerando as quantidades
obtidas pelos moradores, não se pode afirmar que sejam predatórias.
As expectativas em torno da possibilidade de reconstrução (repavimentação) da rodovia
BR-319 têm intensificado a busca por lotes novamente, o que trouxe a formulação de um
Projeto de Assentamento, com apoio do INCRA, o Projeto Realidade. Sendo um dos requisitos
estarem filiados a Associação do Produtor Rural da Comunidade Agrícola Realidade. Vale
ressaltar, que estas famílias estão distribuídas ao longo de alguns trechos da rodovia, pois entre
as comunidades Igapó-Açu e Realidade, o padrão de ocupação é bastante disperso, sendo
comum, contudo, encontrar um barraco demarcando a área. Dessa forma, a ocupação não se
dá de maneira uniforme, visto que o há significativo trecho não habitado entre as comunidades
mencionadas, o que não significa ausência absoluta de moradores. Partindo-se dessa Sem
dúvida, as áreas de maior concentração populacional são as mais disputadas.
Foi por intermédio do Projeto Realidade que muitas famílias chegaram à comunidade
Realidade, formando um novo núcleo populacional. Grande parte dessas famílias é advinda da
Região Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso) e Sul do país, formando um núcleo comunitário que
por ora se distingue do antigo núcleo, em todos os aspectos (cultural, econômico, político).
Portanto, para quem chega à comunidade a primeira impressão é a de uma comunidade
dividida em duas realidades, de um lado estão os moradores antigos, fundadores da
comunidade e, do outro lado, os novos moradores, alguns pertencentes ao Projeto Realidade.
Embora esses moradores apresentem interesses diferenciados, até tentem mascarar os
conflitos e problemas existentes entre as lideranças, as instituições sociais existentes na
comunidade não estão divididas, em outras palavras, a igreja, a escola, a associação, o campo
de futebol, a sala de atendimento à saúde, são freqüentados por todos os moradores
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independente do seu local de moradia. Durante as reuniões realizadas com os moradores foi
possível perceber muitas discordâncias entre os moradores antigos e novos, sobretudo, em
relação à forma de ocupação e apropriação das terras por estas famílias.
A estrutura espacial da comunidade Realidade, dessa forma, obedece a uma intrincada
contradição do ponto de vista das opiniões, pois no núcleo recente a relação com a sede
municipal (Humaitá) é expressiva, visto os lotes em que está estabelecida essa parte foi doada
pela prefeitura, após ser cedida por um proprietário, que após doá-los à prefeitura, esta os
repassou àquelas famílias ali estabelecidas. No núcleo antigo, há certa antipatia a esse
procedimento, pois o resultado disso foi a divisão da comunidade entre “os que querem o
progresso”, no lado recente e “os que querem permanecer no atraso”, ou os do núcleo mais
antigo, segundo palavras de um líder comunitário residente na área loteada.
Pode-se apontar como expectativas, portanto, a possibilidade de escoamento da
produção agrícola das famílias da comunidade Realidade, pois como afirmou um dos
moradores mais antigos, que ajudou na construção da rodovia na década de 1970, o Sr. João
Santana, “(...) essa estrada é uma extensão da nossa visa”.
Tal afirmação expõe o grau de interação que os moradores da comunidade possuem
com a rodovia, visto ser por meio dela que eles se conectam com a sede municipal e, a partir
dali, se colocam em contato com o mundo.
O meio de transporte mais utilizado pelas famílias da comunidade Realidade é um
ônibus, que serve os moradores semanalmente e, diga-se, encontra-se em precárias condições
de transporte. Em seguida, tem-se o deslocamento por um caminhão, que pertence a um dos
moradores da comunidade e que acaba por servir a outras famílias quando da necessidade de
transporte da produção até Humaitá, ressaltando-se em seguida a bicicleta, para distâncias
mais curtas e utilizada por muitas famílias e motocicletas, também bastante utilizada.
Dessa forma, a estrada representa grande possibilidade de otimização do deslocamento
das famílias não somente no que concerne às necessidades básicas do deslocamento até
Humaitá, a cidade mais próxima, como comprar gêneros alimentícios, remédios, receber
proventos, etc., como aquelas necessidades mais urgentes como necessidade de atendimento
médico. Isso pôde ser constatado, nas entrevistas, na totalidade dos moradores entrevistados.
Pode-se afirmar com segurança que a principal expectativa está ligada à produção, ou
seja, a possibilidade de seu aumento e escoamento. Em seguida, pode-se considerar a forma
mais otimizada do deslocamento para o suprimento de necessidades ligadas ao consumo e
serviços, estabelecidos diretamente na relação com a sede municipal, no caso, Humaitá.
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Outro aspecto gerador de expectativas, embora não totalmente explícito, diz respeito à
valorização das terras nas proximidades da rodovia. Tal expectativa em torno da valorização,
contudo, pode se tornar a base de conflitos fundiários, requerendo especial atenção no que
concerne ao cadastro e reconhecimento da situação fundiária de cada morador, não somente
na comunidade Realidade, mas em todo o trecho do empreendimento.
É imprescindível que, após o reconhecimento da situação fundiária e mapeamento do
uso da terra, o poder público nos níveis estadual e federal, evite as situações geradoras de
conflitos, implementando rigorosa fiscalização e monitoramento constante de atividades que
possam causar impactos negativos na organização sócio-espacial da comunidade Realidade e
demais comunidades na área de influência direta.
A espacialidade da comunidade Realidade está organizada em função da rodovia, o que
remete à atenção especial com a reconstrução e retorno da circulação na rodovia BR-319.
Atualmente, de acordo com o que pôde ser observada na área, a estrada possui um nível
mínimo de circulação, pois as condições precárias de trechos esburacados e lamacentos
tornam inviável um nível mais elevado de trânsito de veículos.
Contudo, com o asfaltamento e o conseqüente aumento da circulação de veículos em
vários modais, o cotidiano na comunidade tende a ser gradativamente alterado, pois a
tendência é para a mesma se tornar ponto obrigatório de parada de caminhões e carretas de
transporte de cargas, pela possibilidade de estabelecimento de comércios de gêneros básicos
para os condutores de veículos.
Tal fato pode atrair significativo número de pessoas para a comunidade, aumentando
por conseqüência problemas sociais como alcoolismo, prostituição e violência em geral, como
interferências indiretas do empreendimento, que podem surgir em médio prazo, após o
estabelecimento de uma articulação comercial e de transportes entre Manaus e outros pontos
da Amazônia e do país.
Outro fator relevante a ser observado diz respeito à possibilidade de acidentes na área
da comunidade. Atualmente, tal possibilidade é irrelevante, pois a quase nula circulação e as
condições precárias da estrada, possibilitam um cotidiano onde a travessia de um lado a outro
da comunidade (já foi observado que a comunidade Realidade é composta de dois núcleos
estabelecidos de ambos os lados da rodovia BR-319) pode se tornar muito perigosa, uma vez
que a circulação por ali será constante e não há um hábito de se tomar os cuidados como numa
área onde o trânsito de veículos é constante.
A criação de programas que visem à prevenção de acidentes é de suma importância na
comunidade Realidade por se tratar de um núcleo expressivo de famílias, inclusive com
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significativo número de crianças, que brincam no meio da estrada como se fosse esta uma
extensão da área de suas casas, não tendo a noção de ali é uma importante rodovia, cuja
precariedade iniciara-se muito antes de nascerem.
O cotidiano atual da comunidade vivencia a expectativa da revitalização da BR. Exceto
os moradores mais antigos, que viveram o auge e a decadência dessa estrada, grande parte
dos moradores, filhos e netos desses mais antigos, não conviveram com níveis significativos de
circulação, o que pode ser um fator de interferência direta do empreendimento na estrutura
espacial e social da comunidade.
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5.3.8. Caracterização das comunidades indígenas

Introdução

Em 1970, o governo federal deu início a vários empreendimentos voltados para a
construção de estradas na Amazônia. Antes dessa década, já existiam os empreendimentos da
rodovia Belém-Brasília, BR 010, “correndo de norte a sul nas bordas ocidentais da Amazônia” e
a rodovia BR 364 “ligando Cuiabá a Porto Velho”. A novidade da década de 1970 estaria
vinculada à construção de mais três estradas na Bacia Amazônica: “a Transamazônica, com 5
mil quilômetros, correndo de leste a oeste através da Amazônia, do nordeste do Brasil à
fronteira com o Peru; a BR 165, ou Rodovia Santarém-Cuiabá, de norte a sul, atravessando a
região Centro-Oeste; e a BR 174, ligando Manaus a Boa Vista (Roraima), ao longo da fronteira
setentrional com a Venezuela e a Guiana”. Em meados da década acima referida, com exceção
da BR 174, todas essas estradas haviam sido concluídas (Davis, 1978 apud Braga, 2005:1).
A justificativa da época para a construção de estradas na Amazônia fundamentava-se no
argumento da almejada “integração nacional”, ou seja, segundo o Ministério dos Transportes,
por intermédio do DNER, buscava-se “formar uma rede unificada de estradas na qual seriam
levados em conta os interesses civis e militares visando a integração nacional”. O que só foi
possível, com o apoio logístico e experiência adquirida pelas corporações militares brasileiras,
sobretudo o pessoal de engenharia, imprescindíveis na construção de estradas na Amazônia.
Por outro lado, não faltaram empréstimos do Banco Mundial, “os maiores empréstimos já feitos
a qualquer país para a construção de estradas na história do Banco Mundial” (Davis, 1978: 9091 apud Braga, 2005:1).
Quanto aos povos indígenas, há registros de assinatura de um “contrato” entre a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), em outubro de 1970, para “pacificação de tribos indígenas ao longo das rodovias
Transamazônica e Santarém-Cuiabá”. De acordo com dados da época coligidos pela própria
FUNAI, “havia mais de cinco mil índios vivendo na área dessas estradas, dispersos entre mais
de 29 grupos tribais. Doze dessas tribos só tinham contatos esporádicos com a sociedade
brasileira. Muitas outras eram hostis às intromissões externas e haviam conseguido expulsar
estranhos no passado. Duas das primeiras tribos a serem pacificadas pela FUNAI foram os
Parakanã e os Krêen-Akaróre”. O contato com esses dois grupos resultou em morte por
doenças infecto-contagiosas, como o sarampo, a gripe, além da diminuição do território,
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inclusive deslocamento dos Krêen-Akaróre de seu território tradicional, localizado no Rio
Peixoto de Azevedo, nas florestas de Cachimbo, ao norte de Mato Grosso, para o recém criado
(1967) Parque Nacional do Xingu, próximo de seus inimigos, os Txukahamae (Davis, 1978: 92104 apud Braga, 2003:2).
A questão que se coloca, portanto, é a do “custo humano, social e cultural elevado para
a construção dessas estradas”. O governo brasileiro poderia ter intervindo para proteger essas
áreas indígenas contra as intromissões externas, e poderia ter planejado as estradas e projetos
de desenvolvimento de modo a não ameaçar a integridade territorial das tribos indígenas, pois
“na medida que os grupos indígenas estejam garantidos pela posse inviolável de seus territórios
tradicionais, e a eventual transformação de seu modo de vida proceda de maneira gradual e
harmoniosa, os índios deixarão de ser as habituais e necessárias vitimas do progresso e se
tornarão seus beneficiários e colaboradores (The Krêen-Akaróre situation of the indian in South
América. Genebra, 1972; In: Davis, 1978: 104 apud Braga, 2003:2)”.
Segundo Philippe Léna (2004), tomando como referência o documento do governo Lula
(Plano Plurianual para a Amazônia Legal 2004-2007), o que se identifica é a existência de “duas
vertentes bastante diferentes do desenvolvimentismo”. A primeira pode-se dizer que “continua
extremamente predatória, apresentando um quadro de apropriação ilegal e violenta da terra e
dos recursos, com assassinatos e outras violências”. O autor exemplifica para este caso a
chamada “Terra do Meio” ou ao “longo da BR 163 (Cuiabá-Santarém)”, além de “diversos
bolsões onde as dinâmicas de expansão de fronteira (dinâmicas às vezes consideradas como
superadas) estão ressurgindo com força, mostrando que não houve mudanças estruturais
profundas no processo de ocupação”. A segunda vertente, “considerada mais aceitável pela
sociedade, apresenta um quadro mais moderno: expansão da cultura mecanizada da soja,
modernização da agropecuária (intensificação e melhoramento das pastagens, cuidados
veterinários, priorização da qualidade, incorporação de inovações tecnológicas) e da exploração
madeireira, além da instalação de pequenas empresas de tecnologia razoavelmente avançada
na região”. De qualquer forma, “apesar das diferenças óbvias, é possível constatar que, direta
ou indiretamente, os efeitos colaterais locais dessas dinâmicas mais modernas não são tão
diferentes’” de um passado já bem conhecido conforme relatamos anteriormente. Em ambas as
vertentes, ainda “falta estrutura política que permitisse o controle coletivo e democrático do
interesse público bem como a garantia dos direitos privados legítimos”.
Conforme Léna (2004), mesmo que se reconheça uma disposição política do Estado,
expressa inclusive no projeto de infra-estrutura que consta na Agenda 21 do governo federal,
corre-se ainda “um grande perigo, principalmente porque o Estado não está em condição
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(política e operacionalmente) de controlar os interesses privados e a corrupção”. As garantias
somente seriam adquiridas com “um ordenamento e controle fundiário perfeito, assim como um
Estado de direito efetivamente funcionando”, desta forma “os grandes projetos infra-estruturais
não seriam tão impactantes”. O que se observa, entretanto, é que a grilagem de terras ainda
vigora em muitas áreas, e as “obras de infra-estrutura não raro acarretam a invasão de áreas
indígenas e a destruição de centenas de milhares de quilômetros quadrados de florestas”.
Não seria demais lembrar, como assinala o mesmo autor, que este modelo
desenvolvimentista “continua a concentrar renda e destruir atividades sem criar empregos em
número suficiente para empregar a mão de obra assim jogada no mercado de trabalho” (Léna,
2004: 148-149 apud Braga, 2003:4).
Diante do exposto e tendo como tarefa avaliar os problemas decorrentes da efetivação
de uma estrada, em especial para os povos indígenas, que teve seu projeto inicial
consubstanciado na tese desenvolvimentista do último quarto do século passado, à época BR
174 e hoje definida como rodovia BR-319; não se trata unicamente de ser favorável ou contrário
à conclusão desse e de outros projetos, mas defender formas possíveis de gestão
administrativa para um Estado que se quer moderno, sem necessariamente acarretar custo
social para as populações que direta ou indiretamente estariam envolvidas nessas ações.
Nas palavras de Azis Ab' Saber (1996), “não há que se fechar estradas”, mas sim o
contrário, “há que se realizar, a partir das rodovias já existentes um novo estilo de
gerenciamento: mais inteligente, mais versátil, mais integrado”. Estas ações se justificam
porque “a abertura de longas estradas, rasgando matas virgens, por centenas de quilômetros e
em curto espaço de tempo”, tem “favorecido todo o tipo de apossamento de terras e operações
cartoriais ilegais”. É nessa perspectiva que reconhecemos o papel do Estado, fortalecendo a
nível local as populações que precisam ser protegidas de interesses escusos, não raro
associados ao grande capital especulativo (Braga, 2003:4).
Inicialmente, foram levantadas informações sobre os povos indígenas no município de
Manaus (AM) junto às lideranças indígenas dos povos Munduruku, Apurinã e Parintintim e o
primeiro trabalho de campo no município de Manicoré onde houve reuniões com a Organização
dos Povos Indígenas Torá, Tenharim, Apurinã, Mura e Pirahã (OPITTAMP), com a Health and
Development Service (HANDS), organização não governamental financiada pelo governo do
Japão para assistir comunidades tradicionais na área da saúde e levantamento de dados junto
a Secretaria de Educação (SEDUC), Instituto Brasileiro Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (Tabela175; Figura 278).
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Entre 12 a 20 de julho/2007 foram realizadas reuniões com consultas aos povos Mura
Torá, Apurinã e Munduruku na área de influência da rodovia BR-319, nos Municípios de
Manicoré e Humaitá. Neste sentido, a participação de um coordenador da OPITTAMP durante o
tempo das visitas, constitui-se num aspecto fundamental para facilitar a entrada da equipe nas
comunidades indígenas assim como, possibilitou informações relevantes que foram
aproveitadas pelas comunidades na proposição de alternativas e projetos orientados a
fortalecê-las reduzindo possíveis impactos socioambientais nas terras indígenas como
conseqüência do empreendimento em questão. O Engenheiro Agrônomo Marcelo Gusmão,
assessor do departamento Etnoambiental da COIAB, também se somou à equipe do EIA-RIMA
neste trabalho em Manicoré. Esta participação garantiu a transparência do processo de
consulta às comunidades e orientou a discussão sobre medidas mitigadoras e compensatórias
que poderiam estar desenvolvendo os atores envolvidos.
No período compreendido entre 11 e 15 de setembro/2007 a equipe viajou ao Município
de Humaitá para continuar com a metodologia de consulta e com os objetivos anteriormente
apresentados. Para isso visitamos terras indígenas Apurinã, Parintintim e Mura, todas dentro da
área de influência direta e indireta da rodovia BR-319, isto é, aldeias próximas a rodovia BR319, na confluência entre a rodovia BR-230 Transamazônica e a rodovia BR-319 e aldeias
pouco distantes da rodovia BR-230. A equipe foi acompanhada pelo coordenador Valmir
Parintintim da OPIPAM (Organização Povo Indígena Parintintim do Amazonas), assim como por
Marcelo Gusmão do setor Etnoambiental da COIAB.
Outra saída de campo realizou-se entre 28 de setembro e 2 de outubro/2007 no
município de Borba para consulta na Terra Indígena Cunhã Sapucaia, na comunidade Igarapé
Grande do povo Mura Outra saída de campo realizou-se entre 28 de setembro e 2 de outubro
no município de Borba para consulta na Terra Indígena Cunhã Sapucaia, na comunidade
Igarapé Grande do povo Mura.
Entre o 23 e 30 de outubro/2007 a equipe deslocou-se para o Município de Tapauá para
realizar consulta na Terra Indígena São João e Terra Indígena Tauamirim (povo Apurinã) e a
Terra Indígena Mamori (Paumari e Mamori).
Realizamos três reuniões, uma na cidade de Tapauá, na sede do CIMI (Comissão
Indigenista Missionária), organização que presta apoio ao povo Apurinã. Também estavam
presentes na reunião o Sr. Orlando Batista, representante Apurinã; o cacique Aldilho Francisco
da Silva da Terra Indígena São João; Elton Rodrigues Nascimento da CPT (Comissão Pastoral
da Terra); Gelson Monteiro de Alexandria e Raimundo Felito de Freitas da equipe da CIMI.
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A última Terra Indígena visitada foi Lago do Barrigudo, de 23 a 25 de janeiro/2008, no
município de Borba. Fomos acompanhados pelo coordenador da OIMNB (Organização indígena
Mura de Novo Aripuanã e Borba).
Tabela 175 - Trabalho de campo nas Terras Indígenas
Terra Indígena/
Nº
Latitude
povo/Município
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cunha-Sapucaia Mura
Borba
Cunha-Sapucaia Mura
Borba
Cunha-Sapucaia Mura
Borba
Tauamirim
Apurinã etc.
Tapauá
São João
Apurinã
Tapauá
Mamori
Apurinã
Tapauá
9 de Janeiro Parintintim
Humaitá
Tucumã
Apurinã
Humaitá
9 de Janeiro Parintintim
Humaitá
Itaparanã
Mura
Humaitá
Lago do Capanã Mura
Manicoré
Lago Jauari Mura
Manicoré
Ariramba
Mura
Manicoré
Kamaywá Munduruku
Manicoré
Tora
Tora
Manicoré
Lago Barrigudo
Apurinã Beruri

Longitude

Aldeia/Ponto

Data trabalho de
campo

S04°22’39.9”

W 60°22’49.1”

Igarapé Grande

28/09 a 02/10/2007

S 04°10’ 58.4”

W 60°22’49.1”

Paranaguará

28/09 a 02 /10/2007

S 04°25’ 23.7”

W 59° 57’00.6”

Escondido/Puranga

28/ 09 a 02/10/2007

S 05°30’26.7”

W 63° 00’38.8”

São Francisco

23 a 30/ 10/2007

S 05°37’ 18.2”

W 63° 10’39.9”

São João

23 a 30/10/2 007

S 05°48’ 40.4”

W 63° 18’46.5”

Ponta do Evaristo

23 a 30/10/2007

S 07°28’ 01.3”

W 62° 56’22.3”

Pupunha

11 a 15 de 09 /2007

S 07°30’ 33.7”

W 63° 16’10.0”

Tucumã

11 a 15 de 09/ 2007

S 07°29’47.9”

W 63° 36’31.5”

Traira

11 a 15 de 09/2 007

S 07°29’ 06.8”

W 63° 46’49.1”

Bom Jesus

11 a 15 de 09/2007

S 06° 04' 18.1"

W 61° 59'55.7’’

Palmeira

13 a 20/0 7/2007

S 06° 11' 30.4"

W 62° 11'08.1’’

Boca do Jauari

13 a 20/07/2007

S 06°14' 47.8"

W 61° 53'46.8"

Ariramba

13 a 20/07/ 2007

S 05° 45' 57.5"

W 61° 27'02.0"

Kamaywa

13 a 20/07/2 007

S 06° 15' 18.0"

W 61° 43'58.0"

Panorama

13 a 20/07 /2007

Cacoal

23 a 25/01/2008
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Figura 278 - Terras Indígenas – Aldeias e Situação Fundiária
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Considerações das Instituições indígenas, indigenistas, ambientalistas governamentais e
não governamentais parceiras com os povos indígenas da área de influência sobre a
pavimentação da rodovia BR-319.

O levantamento de dados secundários foi realizado entre os meses de junho a setembro
de 2007 na cidade de Manaus. O mesmo baseou-se na realização de entrevistas e coleta de
materiais e dados diversos: mapas, censos, relação das comunidades e sua localização,
quadros sinópticos, estudos de impacto ambiental na BR 163, diversa documentação gráfica e
eletrônica, matérias de jornal sobre rodovia BR-319, etc.
As entrevistas também serviram de base para facilitar contactos com organizações e
interlocutores privilegiados dos Municípios de Manicoré e Humaitá, assim como de lideranças
indígenas, que estariam fornecendo outras informações e dados relevantes das comunidades
atingidas pelo projeto de pavimentação da rodovia BR-319.
Esta atividade constituiu-se preparatória para as saídas de campo à rodovia BR-319,
com o objetivo de realizar consulta às comunidades sobre possíveis impactos culturais e
socioambientais na área de asfaltamento no trecho Humaitá - Manicoré.
Para este fim foram consultadas as seguintes instituições: Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), Departamento Fundiário (DEFU/FUNAI); Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira (COIAB); Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Federação Estadual
dos Povos Indígenas (FEPI); Fórum Permanente de Defesa da Amazônia Ocidental e
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS) e Confederação das Organizações
Indígenas do Amazonas (COIAM).

Fundação Nacional do Índio – FUNAI

A Fundação Nacional do Índio é o órgão do Governo Federal que estabelece e executa
a política indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que determina a Constituição brasileira
de 1988. Foi criada em 1967 em substituição do "Serviço de Proteção ao Índio" (SPI), este por
sua vez criado em 1910.
Compete à FUNAI promover a educação básica aos índios, demarcar, assegurar e
proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas, estimular o desenvolvimento de estudos
e levantamentos sobre os grupos indígenas. A Fundação tem, ainda, a responsabilidade de
defender as Comunidades Indígenas, de despertar o interesse da sociedade nacional pelos
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índios e suas causas, gerir o seu patrimônio e fiscalizar as suas terras, impedindo as ações
predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros e quaisquer outras que ocorram dentro de
seus limites e que representem um risco à vida e à preservação desses povos.
Na Fundação Nacional do Índio – FUNAI, realizou-se entrevista com o Sr. Eurípides
Brito, Chefe do Posto de Manicoré levando em consideração que sua jurisdição abrange a área
de estudo EIA-RIMA rodovia BR-319 trajeto Humaitá – Manicoré. O Posto Indígena de Manicoré
foi implantado há 4 anos que atende os povos indígenas localizadas próximas ao rio Purus
assim como outros grupos no Estado de Rondônia.
O Posto Indígena de Manicoré atende 07 etnias: Mura, Apurinã, Torá, Parintintim,
Munduruku, Tenharim, Pirahã e Diahuy, tendo o rio Madeira como referência. A essas
populações agrega-se um novo grupo de remanescentes indígenas, identificados como
“ressurgidos” da etnia Matanawi, e que ocupam um território as margens do rio Marmelos.
Totalizando, portanto, 26 aldeias atendidas também pelos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA.
Segundo o chefe de posto existem 7 terras demarcadas e uma aldeia na própria cidade
de Manicoré. Trata-se da comunidade indígena Munduruku no ramal Democracia, localizado na
margem esquerda do Rio Madeira utilizado como porto de embarque/desembarque da cidade.
Também detalhou situações de sobreposição de terras, isto é, entre Unidades de
Conservação (Reserva Extrativista do Lago Capanã e a RDS do Amapá) e Terras Indígenas,
que definiu como um conflito criado gratuitamente pela visão exacerbada e conservacionista de
alguns órgãos do governo. Frente a este contexto fundiário, os indígenas da região estão
atualmente reivindicando a legalização da posse destas terras dentro de um histórico de
ocupação, o que garante o direito de uso tradicional (caça, pesca coleta, etc.). Recentemente
endereçaram um pedido de esclarecimento em relação à questão ao órgão indigenista nacional.
Outra situação similar de sobreposição se desenvolveria numa área de assentamento do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), onde também moram famílias
indígenas.
Consultado sobre um posicionamento institucional sobre o projeto de asfaltamento da
rodovia BR-319 no trecho Humaitá – Manicoré o Sr. Brito afirmou que não tem conhecimento de
uma posição oficial da FUNAI a esse respeito, mas que consultaria aos seus diretores.
Pessoalmente o mesmo manifestou que só observa benefícios na pavimentação, pois as
comunidades próximas a rodovia BR-319 poderiam escoar sua produção pelos seus próprios
meios. Neste sentido, seus produtos não encareceriam como acontece atualmente com os
atravessadores que agregam um alto valor pelo serviço de escoamento. A rodovia nacional já
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existe há vários anos, porém, o trecho em questão foi desativado, embora seja transitável em
alguns lugares. Por este motivo, existe uma expectativa e uma dinâmica criada a respeito desta
via de comunicação e transporte, não ocasionando interferências para o modo de vida adotado
pelos povos indígenas.
Exemplificou a situação do povo Munduruku que desenvolve um projeto de coleta e
venda de castanha, organizado por meio de uma cooperativa, apoiado pela (OPITTAMP) com
financiamento do Conselho de Desenvolvimento Humano – CDH, que liberou recursos para a
compra de motores e barcos. Esse projeto beneficia economicamente a 68 pessoas e 12
famílias do povo Munduruku. A castanha comercializada possui certificação, aspecto, que em
virtude da qualidade reconhecida, agrega um maior valor ao produto. Essas famílias Munduruku
pertencem a um grupo recente de “ressurgidos”.
Em relação, a esse processo de ressurgimento étnico que se observa no Município de
Manicoré, chamado também de sócio-gênese e/ou etnogênese, Brito refletiu que logo das
manifestações dos 500 anos no Brasil, surgiram vários grupos que se autodefiniram como
indígenas. Desde modo, o número de indígenas triplicou, afiançado numa valorização das
identidades étnicas, superando problemas de baixa estima e preconceitos.
Consultado sobre a presença de índios isolados naquela região, observou que na sua
jurisdição não se constataram indícios, mas recebeu informação da circulação destes no rio
Purus.
Como já citado, a FUNASA é outra instituição que atua na região através do sistema
único da saúde e dos distritos sanitários especiais indígenas conveniados com o município.
Conta com uma infra-estrutura de duas lanchas para deslocamento para as aldeias e possui
três pólos base.
Em suma o Sr. Brito manifestou que o asfaltamento traria benefícios para as
comunidades indígenas por conta do escoamento da produção e o barateamento dos custos.
Também não produziria impacto já que a estrada já existe.
No entanto referiu-se a conflitos fundiários originados pela sobreposição de áreas de
conservação ambiental, onde os gestores destas UCs não estão preocupados com as
reivindicações dos povos ali existentes. Neste sentido, o assentamento do INCRA também
estaria criando situações de mal-estar e desconforto para os indígenas. Também fez alusão a
conflitos latentes de longa data entre indígenas e fazendeiros que detêm vários hectares de
terras para criação de gado e exploração de madeira. Um efeito colateral poderia ser o
transporte de minério proveniente de Humaitá, aproveitando o rio Madeira como via fluvial, mas
logo escoando pela rodovia BR-319.
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No Setor Ambiental da FUNAI entrevistou-se o técnico Indigenista Luiz Ivanildo que
observou que apesar de não conhecer a situação das populações próximas à rodovia BR-319,
acredita que do ponto de vista socioambiental, os impactos vão ter incidência negativa nas
comunidades, porque o asfaltamento criará novas dinâmicas na região, agindo como uma frente
de atração para pessoas que desejam assentar-se na região. O fluxo de transeuntes
aumentará, originando novas atividades extrativistas, assim como gerará uma pressão territorial
sobre as terras já ocupadas. Em vistas do melhoramento da via de transporte de passageiros e
mercadorias, novos contingentes chegarão, possibilitando o aumento das especulações
econômicas diversas na região.
Nos relatos acima, confirma-se que não existe uma posição oficial da FUNAI favorável
ou desfavorável sobre o asfaltamento da rodovia BR-319, embora nesta última, ficaram
explícitos os impactos negativos, concorrentes e colaterais, que o asfaltamento estaria
acarretando.

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB é uma
entidade sem fins lucrativos criada em 1989 por treze organizações indígenas emergentes da
Amazônia Brasileira, com objetivo de coordenar e articular as diferentes estratégias de luta
desenvolvidas pelas organizações indígenas da Amazônia. Dessa forma se pretendia fortalecer
e consolidar o movimento indígena em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas,
conquistados na Constituição de 1988, através da articulação, disseminação, difusão e
ampliação das diferentes lutas espalhadas por toda Amazônia e por todo Brasil.
Atualmente a COIAB é a instância máxima de articulação dos povos indígenas da
Amazônia, contando com a participação de 75 organizações indígenas presentes em toda a
Amazônia; são organizações regionais, federações, conselhos, organizações de mulheres, de
estudantes e de professores. Abrange nove estados da Amazônia Brasileira: Amazonas, Acre,
Roraima, Pará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Essa área representa
60% do total da população indígena do país.
No contexto do surgimento da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira - COIAB, em 1989, a maioria das terras indígenas não estava demarcada e a luta
pela demarcação tornava-se uma bandeira prioritária do movimento indígena, formando um
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conjunto de reivindicações das comunidades por melhoria de saúde, educação diferenciada,
condições baseadas no direito e o respeito à diversidade cultural.
Embora, as terras indígenas representem cerca de 20 % da área da Amazônia, as
comunidades praticamente desconhecem sua importância, no contexto dos problemas
ambientais, nos níveis, regional, nacional e até mesmo global. É neste contexto que a COIAB
cria, em março de 2004, o Departamento Etnoambiental, setor voltado às questões
socioambientais em territórios indígenas na Amazônia Brasileira, orientado à proteção das
terras indígenas, desenvolvimento comunitário e gestão territorial.
Dentre os seus objetivos específicos destaca-se aquele dirigido ao monitoramento de
impactos ambientais advindos de grandes projetos de infra-estrutura na Amazônia, com
enfoque especial a construção e pavimentação de rodovias. Produto desta ação, relacionado
diretamente ao presente trabalho, é o relatório “A Efetividade das Terras Indígenas em Conter o
Desflorestamento na Amazônia Brasileira” fruto do estudo intitulado “Terras Indígenas
Ameaçadas”, realizado em 2007 com técnicos indígenas e indigenistas capacitados.
Este estudo comprovou que as terras indígenas evitam o desflorestamento de quase 3,5
milhões de hectares de florestas, além de funcionarem como barreiras ao desflorestamento.
Demonstrou ainda que 26% das Terras Indígenas na Amazônia encontra-se em alto risco de
desflorestamento e que sem apoio às organizações e populações indígenas, este número pode
aumentar.
Naturalmente, a equipe do departamento etnoambiental, na figura de seu coordenador
interino Sr. Valmir Parintintim e do assessor Sr. Marcelo Gusmão, colaborou em todas as
solicitações em informações relevantes sobre as organizações, povos e terras indígenas
inseridas na área de influência da rodovia BR-319, na ocasião em que a equipe indigenista da
Universidade Federal do Amazonas - UFAM, na execução inicial dos trabalhos de elaboração
do EIA/RIMA da rodovia BR-319, compareceu a sede da COIAB em Manaus em busca de
subsídios e dados pertinentes. Tendo em vista, também, a natureza do trabalho, o
departamento não se reservou em propor um convite formal da UFAM a fim de participar dos
trabalhos de consulta às comunidades.
Em março de 2005, aconteceu em Santarém, no Pará, a Audiência Pública sobre a BR163 (Cuiabá-Santarém). Na ocasião a COIAB e a organização indígena regional Conselho
Indígena Tapajós e Arapiuns – CITA, participaram ativamente de todo processo de discussão
sobre a posição da sociedade civil frente aos principais problemas que a pavimentação da
rodovia inevitavelmente poderia provocar bem como as ações de mitigação.
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Dessa forma, o movimento indígena regional, dentro da realidade da área de influência
da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) defendeu e reivindicou ações referentes aos seguintes
pontos:
▪ Infra-estrutura e serviços básicos;
▪ Ordenamento fundiário e combate a violência;
▪ Estratégias produtivas e manejo dos recursos naturais;
▪ Fortalecimento social e cultural das populações locais;
▪ Gestão ambiental, monitoramento e áreas protegidas.

Destacou ainda os principais problemas que a pavimentação da BR-163 poderia causar,
tais como:
a) Intensificação da ameaça a integridade aos territórios indígenas;
b) Intensificação da pressão sobre os recursos naturais das Terras Indígenas;
c) Ameaça a qualidade e integridade dos recursos hídricos.

Em posse das informações adquiridas na Audiência Pública da BR-163 e, acreditando
com isso poder utilizá-las como exemplo ao que advem com a pavimentação da rodovia BR319, o departamento etnoambiental trabalhou nas reuniões de consulta, no sentido de repassar
as comunidades da área de influência da rodovia BR-319, e orientar, segundo a sua realidade,
no levantamento de demandas e ações compensatórias.
Assim, ao longo dos trabalhos realizados pela equipe da UFAM, junto aos povos
indígenas na área de influência da rodovia BR-319, o departamento etnoambiental colaborou
nas discussões apresentando os pontos mais relevantes no sentido de orientador no
levantamento de demandas, sendo eles:
•

Ordenamento Territorial e Gestão Ambiental;

•

Consolidação de Terras Indígenas (TIs);

a) Realizar levantamento etnoecológico e plano de desenvolvimento;
b) Realizar plano de vigilância e proteção das Terras Indígenas;
c) Promover a regularização das Terras Indígenas cumprindo-se as diferentes fases deste
processo, que começa em fase 1 e termina em fase 5 (F1= confirmada, F2= delimitada, F3=
declarada, F4= homologada, e F5= registrada). Todas as TIs devem chegar à fase 5.
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Recomendações:
1- Eliminar as sobreposições de Unidades de Conservação (UC) em TIs;
2- Considerar uma faixa de 10 km no entorno das TIs como zona de contenção ou tampão para
sua melhor proteção;
3- Que as TIs tenham status semelhante as uma UC e que tenha acesso aos mesmos
benefícios que recai sobre uma UC, no entanto esta classificação não deve ser subordinada ao
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC;
4 - Criações de novas unidades de conservação;
a) Criar UCs nos interstícios das TIs, formando assim um corredor ecológico dentro da área de
influencia da BR;
5 - Fomento às Atividades Produtivas;
6 – Energia;
7- Inclusão Social e Cidadania;
8 – Realizar o Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA
9 - Audiência Pública específica com os povos da região.

Sobre cada tópico os participantes expressaram opiniões a partir de sua realidade local
destacando problemas particulares como saúde, educação, etc. No entanto, especial destaque
foi enfatizado em todas as reuniões referentes a dois pontos de grande importância para o
movimento indígena:
•

Consolidação de Terras indígenas, através da regularização fundiária;

Condição básica para sobrevivência e reprodução física e cultural dos povos indígenas, a
regularização fundiária está presente em todos os documentos reivindicatórios e propositivos a
políticas voltadas às questões indígenas, como exemplo, o Documento Final do Acampamento
TERRA LIVRE elaborado pelas lideranças indígenas do Brasil no evento “Abril Indígena 2007”
em Brasília - DF
“Continua preocupando aos nossos povos a extrema morosidade e até paralisia na tramitação dos
processos de demarcação das Terras ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas, cenário que tem
estimulado o aumento das invasões às terras indígenas e a dilapidação das riquezas naturais nelas
existentes, acirrando conflitos pela posse da terra e atos de violência contra as comunidades. Por essas
razões considera-se fundamental que o Governo cumpra sua obrigação constitucional de proteção dos bens
indígenas e conclua a demarcação de todas as Terras Indígenas e garanta a revisão dos limites de Terras
Indígenas quando as demarcações não tenham sido empreendidas corretamente. Para tanto é preciso a
formulação de um Programa Integrado de Gestão Territorial e desenvolvimento sustentável dos povos e
terras indígenas, com adequados recursos orçamentários e financeiros; competente apoio jurídico e
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administrativo às organizações indígenas nos processos de desintrusão e demais ações de regularização
ainda pendentes; a eliminação das sobreposições de Unidades de Conservação (UCs) em Terras
Indígenas. Também é fundamental que o Poder Judiciário assegure a demarcação das Terras Indígenas,
bem como a posse da terra.”

•

Audiência Pública específica com os povos da região.
Esta reivindicação é fruto de outra característica das iniciativas do governo que marcou

sua atuação, e de certa forma ainda marca, em estabelecer grandes empreendimentos na
Amazônia, com grande potencial de impacto as comunidades, sem consultá-las, desrespeitando
assim, acordos e legislação que determina o consentimento prévio e esclarecido dessas
populações.
“Os impactos diretos ou indiretos de grandes empreendimentos como hidrelétricas, estradas, linhas de
transmissão, hidrovias, agronegócio sobre as Terras Indígenas, colocam em risco a continuidade física e
cultural dos povos que nela vivem a integridade do meio ambiente e da biodiversidade. Por isso é
fundamental que o Governo garanta o direito dos povos indígenas à consulta prévia e informada conforme
estabelece a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e o direito de exercer a sua
autonomia, que implica inclusive em não aceitar a implementação desses empreendimentos em seus
territórios. A política indigenista do Estado brasileiro tradicionalmente tem se caracterizado por ser
centralizadora e autoritária, formulada e implementada a partir de diretrizes integracionistas, arcaicas e
ultrapassadas, que negam a participação dos povos e organizações indígenas na definição das políticas e
ações de governo que lhes dizem respeito. O Estado brasileiro deve garantir a plena participação dos povos
e organizações indígenas na formulação e acompanhamento de quaisquer projetos e políticas que os
afetem, segundo a Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT)” - Documento Final do Acampamento TERRA LIVRE.

Posição da COIAB sobre a pavimentação da rodovia BR-319

Duas entrevistas foram realizadas com os coordenadores na sede desta entidade
Marcos Apurinã e Valmir Parintintim e Marcelo Gusmão, engenheiro agrônomo assessor da
mesma.
A primeira foi realizada com o coordenador interino do Departamento Etnoambiental e
Gestão Ambiental o Sr. Marcelo Gusmão em 18/06/2007.
Gusmão proporcionou uma importante informação referida a organizações indígenas e
instituições parceiras. Disponibilizou arquivos sobre o processo de discussão da construção da
BR 163, oficinas de mitigação organizadas por organizações regionais em parceria com a
COIAB. Fez algumas recomendações de interesse como a possibilidade de uma audiência
pública exclusiva, ou seja, com os atores indígenas para garantir um processo consultivo mais
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representativo que contemple as expectativas, reivindicações e propostas destes envolvidos no
processo de pavimentação da BR. Sugeriu o acompanhamento de um representante da COIAB
nas visitas a campo no trecho Humaitá – Manicoré. Esta parceria redundou em diferentes
aspectos: a) facilitar a logística e o diálogo com as comunidades; b) aportar novas visões ao
processo de discussão e de pesquisa e c) atuar como observador para garantir a transparência
do processo consultivo.
Consultado sobre a posição oficial da COIAB, afirmou que esta organização não tem
uma assertiva sobre o tema, porém, orienta e recomenda sobre aspectos fundamentais, como
criação de boas condições para o debate a partir de uma ampla informação a todas as
comunidades e que as propostas e os aspectos de impacto fomente ações de mitigação com
metodologias eficazes, por exemplo, realização de oficinas para que as comunidades
proponham formas de compensação como foi realizado no processo de construção da BR 163,
Santarém – Cuiabá. Desconhecia a opinião das comunidades, até porque elas não tinham sido
até aquele momento, informadas sobre a pavimentação da rodovia BR-319 e sobre os impactos
implicados neste empreendimento.
Em síntese, a COIAB não é contra a pavimentação, mas as formas inconsultas de
proceder, e ações unidirecionais conseqüentes, por exemplo, a construção de hidrelétricas que
alagam terras indígenas e que produzem danos de diversos níveis de gravidade na região. Em
suma, são contrários a todas as ações que negam os pressupostos da Convenção 169 da
Organização Mundial do Trabalho (OIT), procedimentos que não contemplem as reivindicações
das organizações indígenas e os direitos diferenciais dos povos tradicionais.
Sobre conflitos entre indígenas e outros atores sociais da região, afirma que há um
diagnóstico que mostra uma tensão importante em toda a região sul do Amazonas entre povos
indígenas e madeireiros.
A COIAB manifestou seu apoio à realização de uma Audiência Pública Específica como
órgão articulador, lembrando sua natureza política como articuladora dos povos indígenas e
agência implementadora de projetos. Neste sentido fez referência a parceria estabelecida com
a Confederação dos Povos Indígenas do Estado de Pará – CITA, quando foram discutidos os
impactos produzidos na construção da BR 163.
A segunda entrevista realizada nesta instituição foi com os coordenadores Marcos
Apurinã e Valmir Parintintim. O critério de eleição destes atores operou considerando que o
primeiro pertence a um dos povos presentes no trajeto de abrangência da rodovia BR-319 e o
segundo possui conhecimentos precisos sobre as comunidades indígenas presentes na
mesma.
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Marcos Apurinã relatou que a COIAB está interessada em refletir sobre os impactos
produzidos nas comunidades como conseqüência dos grandes empreendimentos urbanísticos
do Governo Federal, como aqueles que advindos da construção de rodovias. Atualmente uma
equipe técnica enviada pela COIAB está realizando um estudo antropológico na BR 230 a fim
de produzir um relatório para o Ministério Público Federal. Como resultado, haveria um pedido
formal para constituir um grupo de trabalho GT para identificação de terras indígenas.
Os coordenadores concordam que as comunidades estão interessadas no asfaltamento,
pois solucionará os custos de escoamento da produção já que os intermediários cobram um
preço elevado por este serviço. Nesta região, as comunidades realizam uma economia
extrativista baseada na coleta de açaí e de castanha, para fins domésticos e em pequena
escala para comercializar.
Outro aspecto positivo levantado refere-se às variáveis, tempo e custo-benefício em
relação à utilização da rodovia como via para transporte de passageiros. Segundo Valmir
Parintintim demora-se de Humaitá até Manaus uma semana de viagem, e o transporte aéreo
com valor muito elevado o que impossibilita o uso deste meio de transporte às populações
indígenas e menos favorecida dos municípios de Manicoré e Humaitá (a passagem no trecho
Humaitá – Manaus custa atualmente R$ 535,00).
Sobre a fricção interétnica sinaliza-se um contexto regional de conflitos de ordem
fundiária que entre indígenas e fazendeiros, onde este segundo prioriza uma economia
baseada na criação de gado e na exploração de madeira.
A COIAB não possui uma posição oficial favorável ou desfavorável sobre o asfaltamento,
mas tampouco se omite do processo e gostaria de participar da consulta às comunidades e
servir como um parceiro que ajude a articular ações que garantam os direitos de “seus
parentes”.
Conforme Gusmão (2008), “ao final do trabalho para realização dos diagnósticos
percebeu-se, de forma clara, na fala das lideranças e demais representantes das comunidades
que as principais ameaças afetando as Terras Indígenas são decorrentes, entre outros
aspectos, de um quadro mais amplo de descumprimento da legislação e políticas públicas
insuficientes para se contrapor à dinâmica da economia desenvolvida e em inserção na região
Amazônica”.
Percebeu-se também que, em princípio, questionados sobre a presença da rodovia
muitos se manifestaram desfavoráveis, no entanto, diante da iminência, se posicionam, na
verdade, contra a maneira que os grandes empreendimentos se estabelecem, geralmente sem
consultas e esclarecimentos. O Movimento Indígena não é contra o desenvolvimento, mas sim
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a maneira como isso se dá e reivindica participação total nas instâncias deliberativas e
consultivas relativas a políticas de educação, saúde, sustentabilidade, defesa, gestão territorial,
em fim, a todo universo que se refere às populações e as terras indígenas na Amazônia.

Conselho Indigenista Missionário – CIMI

O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) é um organismo vinculado à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que, em sua atuação missionária, conferiu um novo
sentido ao trabalho da igreja católica junto aos povos indígenas.
Criado em 1972, quando o Estado brasileiro assumia abertamente a integração dos
povos indígenas à sociedade majoritária como única perspectiva, o CIMI procurou favorecer a
articulação entre aldeias e povos, promovendo as grandes assembléias indígenas, onde se
desenharam os primeiros contornos da luta pela garantia do direito à diversidade cultural.
O objetivo da atuação do CIMI foi assim definido pela Assembléia Nacional de 1995:
“Impulsionados por nossa fé no Evangelho da vida, justiça e solidariedade e frente às
agressões do modelo neoliberal, decidimos intensificar a presença e apoio junto às
comunidades, povos e organizações indígenas e intervir na sociedade brasileira como aliados
dos povos indígenas, fortalecendo o processo de autonomia desses povos na construção de um
projeto alternativo, pluriétnico, popular e democrático.”
Os princípios que fundamentam a ação do CIMI são:

- o respeito à alteridade indígena em sua pluralidade étnico-cultural e histórica e a valorização
dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas;
- o protagonismo dos povos indígenas sendo o CIMI um aliado nas lutas pela garantia dos
direitos históricos;
- a opção e o compromisso com a causa indígena dentro de uma perspectiva mais ampla de
uma sociedade democrática, justa, solidária, pluriétnica e pluricultural.
E para esta nova sociedade, forjada na própria luta, o CIMI acredita que os povos
indígenas são fontes de inspiração para a revisão dos sentidos, da história, das orientações e
práticas sociais, políticas e econômicas construídas até hoje. O CIMI não tem um
posicionamento oficial sobre a pavimentação da rodovia BR-319, embora haja uma condução
do processo de consulta das comunidades. Em outras palavras, sobre as garantias que o
Estado estaria oferecendo às populações envolvidas, para que estas sejam incluídas na
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consulta e no debate. Particularmente o Sr. Francisco não observa essa preocupação porque
tem conhecimento que as obras de asfaltamento da BR já foram iniciadas. Este fato explicitaria
que obras públicas onerosas, como os asfaltamentos das rodovias se produzem sempre nas
costas das populações, entanto perseguem interesses estritamente econômicos.
O coordenador do CIMI problematizou sobre o limite da dimensão dos impactos se estão
devidamente dimensionados dentro de uma região ampla que estabelecem dinâmicas e
conexões específicas e se serão ponderados os efeitos colaterais. Neste sentido um caso
paradigmático seria a AM 366, que a partir do asfaltamento poderia rapidamente se recompor, o
que estaria interferindo no futuro sobre o modo de vida das comunidades indígenas, pois essa
estrada atravessaria duas Terras Indígenas Apurinã São João e Tauamirim no município de
Tapauá.
Já na Transamazônica, BR 230 os Tenharim, estão cobrando pedágio como medida
mitigadora. Mas, as comunidades em termos gerais, não estão discutindo muito esse assunto
porque estão desinformadas. A falta de informação e de diálogo político torna-se um caldo de
cultivo aproveitado pelas agências econômicas para agir segmentando o foco de interesse
coletivo. Existem empresas privadas que têm ascendência sobre órgãos do governo, criando
disputas entre as comunidades por meio de cooptações. Frente a isto, a consulta do governo
torna-se às vezes parcial, enquanto só consulta alguns atores ou comunidades. Uma situação
desse tipo acontece com os Tenharim do rio Marmelo, onde alguns estão de acordo com a
pesca esportiva e outros não. Outra questão preocupante são os índios isolados, já que há
indícios da circulação destes na região dos rios Mucuim e Katawixi19.
A maioria das terras indígenas é Mura e caracterizam-se por terem poucos hectares e
estarem dispostas de forma descontinua.
A sugestão do CIMI diz respeito aos problemas fundiários referentes ao
redimensionamento das terras demarcadas, no caso ampliação e demarcação contínua, que
sejam discutidos amplamente com o povo Mura.
Outro aspecto refere-se aos processos de descrição ou autoreferencialidade étnica,
enquanto existem comunidades ribeirinhas que se assumem como indígenas. Assim mesmo,
constatam-se conflitos entre ribeirinhos e fazendeiros dedicados as atividades pecuárias.
O CIMI repassou informações relevantes sobre relação de terras indígenas, situação
jurídica, referência e localização ao longo da rodovia BR-319. Também proporcionou dados

19

Interflúvios dos rios Ipixuna e Mucuim, afluentes da margem direita do Médio Purus e sul do lago do Jacaré. Ver
base dados CIMI.
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sobre indícios de índios isolados na região baseando-se na fonte da FUNAI e das equipes de
CIMI, atualizadas no ano 2006.
Proporcionou contatos de organizações indígenas e ofereceu o apoio das equipes da
Instituição em Lábrea, Manicoré (Auxiliadora) e Tapauá durante o trabalho de campo.
Finalmente recomendou manter uma conversa com o Fórum de Defesa Permanente da
Amazônia Ocidental, coordenado pelo padre Guillermo Cardona Grisales.
“No mês de maio de 2006 realizamos o primeiro encontro dos Regionais da Amazônia Legal do
CIMI em Porto Velho, onde sistematizamos os conhecimentos sobre povos indígenas em
situação de isolamento e de risco. Elaboramos uma tabela sobre esses povos indígenas, fizemos
o planejamento de algumas ações e constituímos um grupo de pessoas para atuar a partir de
Porto Velho na consolidação de informações sobre os povos indígenas isolados e para fazer os
primeiros levantamentos em área.
Foi elaborado um documento final que serviu de base para o texto-denúncia sobre índios
isolados no “Relatório de Violência 2003 a 2005”.
De acordo com os dados existem mais de 60 grupos indígenas em situação de isolamento na
Amazônia dos quais 18 ameaçados de extinção. Além desses outros 05 povos indígenas de
contato recente também correm risco de extinção.
A maior violência contra esses povos acontece, sobretudo, em Rondônia, no Norte do Mato
Grosso e Sul do Amazonas e tem sido praticada por grupos de extermínio a serviço de grileiros
de terras públicas, madeireiros e fazendeiros. A estratégia é acabar com todo e qualquer
vestígio de presença indígena para inviabilizar a demarcação de terras indígenas, liberando-as
para a apropriação privada, exploração dos recursos naturais, e o agronegócio.
As culturas milenares com a sua diversidade e pluriculturalidade são aniquiladas junto com a
destruição do meio ambiente.
Esses crimes de genocídio se repetem até os dias atuais por absoluta omissão e conivência do
Estado. As agências governamentais são totalmente inoperantes em relação as suas atribuições
legais.
No mês de junho o Regional CIMI Norte I junto com o Regional CIMI Rondônia fizeram o
primeiro levantamento em área, realizando viagens de reconhecimento da situação nas áreas do
sul do Amazonas (índios isolados do Curequetê, índios isolados do alto Marmelos, na
Transamazônica BR 230, índios isolados do igarapé Jacareúba, na estrada Mucuim/ Canutama
na área de influência da rodovia BR-319).
Identificamos na área do Curequetê o avanço rápido do agronegócio (fazendas, plantio de soja)
por grileiros de terras da União, com anuência do IBAMA, do INCRA e da FUNAI, ocupando por
completo o habitat original desses índios, fazendo com que fugissem do contato com os homens
brancos, abandonando suas terras.
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Outra viagem de reconhecimento foi feita para a área dos índios isolados do igarapé Jacareúba
onde se apresentou um quadro de ameaça iminente à sobrevivência desse povo. Existem 03
firmas colonizadoras (PROTERRA, PROSÃ, PROAPA), ocupando as terras tradicionais, e uma
Associação (PROCAMPO) que invadiu há 10 anos as terras dos índios Katawixi. Esta
Associação trabalha com maquinário pesado, rasgando o campo natural do rio Puciarí, abrindo
uma estrada até a cidade de Canutama, atravessando o coração do habitat desse povo entre os
igarapés Jacareúba e Inacurrã, afluentes do rio Mucuim. Vestígios de presença desses índios
foram encontrados este ano mais para o norte, indicando a fuga destes diante do avanço a partir
do Sul. A pressão da estrada BR 230 Lábrea Humaitá, facilitando a ocupação das terras a partir
do norte, e o projeto de assentamento do INCRA ”São Francisco no ramal o km 56 da rodovia
BR-319, cortando as terras para o oeste não deixam mais espaço nem para fugir.
No mês de agosto fizemos outra viagem para fazer levantamento da realidade dos índios
isolados nas áreas dos rios Maicizinho e Marmelos, viajando a partir da cidade Humaitá pela
Transamazônica BR 230 até o rio Manicoré, no km 210 da BR 230. Visitamos todas as aldeias
do povo Tenharim para conversar sobre índios em situação de isolamento e de risco. Os
Tenharim confirmaram a existência dos índios isolados, mas sem precisar a localização nos rios
Maicizinho e Marmelos.
Existe uma estrada chamada estrada de Estanho, feita pela Mineradora Taboca, da
Paranapanema, para extrair estanho e cassiterita, vindo do Mato Grosso, cortando a área
Tenharim e chegando até a Transamazônica BR 230. Os Tenharim que extraem castanha
daquela área conhecem a presença de seus parentes em situação de isolamento, ameaçados
pela estrada onde circulam caminhões e ônibus diariamente e onde há pressão forte do
agronegócio.
Também a comunidade Tenharim do Igarapé Preto, visitada por nós, confirmou a presença de
índios isolados na área do Madeirinha e do Roosvelt.
Fizemos outra viagem para o rio Mucuim, entrando no km 56 da rodovia BR-319. Ali
constatamos um projeto de assentamento do INCRA ”São Francisco” e a pesca predatória de
surubim e jundiá, pouco acima da boca do igarapé Jacareúba, habitat tradicional dos índios
isolados Katawixi. Rio abaixo existem duas casas flutuantes, servindo de hotéis para turistas que
queiram praticar a pesca esportiva. Também nas confluências dos igarapés Jacareúba e
Inacorrã há moradores que vivem do extrativismo.
Isso quer dizer que o habitat tradicional, reconhecido pela frente de contato da FUNAI na
proposta de interdição em 2001, está totalmente invadido, por um lado nas áreas das cabeceiras
dos igarapés Jacareúba e Inacorrã pelas fazendas da associação PROCAMPO, (dos senhores
Gurgel, Omero, Jorge, etc.); e por outro lado na área do rio Mucuim pelo assentamento do
INCRA “São Francisco”, pela pesca predatória e o ecoturismo. A proposta de interdição da área
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Katawixi desapareceu dos novos mapas produzidos pela FUNAI, a partir de 2002, e o povo
Katawixi foi declarado extinto pela FUNAI.
Outra viagem foi feita para a área dos Karitiana, na aldeia Rio Candeias, com acesso no km 47
da BR 364; esses também confirmaram a presença de índios isolados numa área onde lutam
pela correção de limites.
Também foi visitada a comunidade Kaxarari, mas ali ninguém passou informações exatas sobre
índios isolados, situados entre os rios Kurequetê e Ituxi. Nesta viagem chegamos pela Estrada
do Boi até a cachoeira “Fortaleza do Ituxi”, lugar sagrado para os Kaxarari que nos tempos
primordiais teriam nascido naquelas pedras. Ainda hoje contam o mito de ”um povo que se tinha
escondido nas pedras e que agora esperava a visita dos Kaxarari moços e virgens para serem
libertados” (CIMI, 2006).
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Tabela 176 - Índios isolados em situação de risco
N°

Referência/povo

Município

UF

Situação da terra

Situação de Risco

A frente econômica do agronegócio através do desmatamento e da monocultura da soja configura
risco de extinção desse povo. De acordo com o Chefe de Posto da FUNAI Isac, aconteceu um
encontro no mês de janeiro de 2006 dentro do rio Mucuim, afluente Imaha de índios com um grupo
de castanheiros. Suspeita-se que possam ser desse grupo. Desde a década de 70 a equipe local
do CIMI em Lábrea tem informações de sobre a existência de índios isolados nessa região, através
de moradores ribeirinhos.

1.

Isolados do Igarapé
Jacareúba/
Katauxi

Lábrea
Canutama

AM

Sem providência
Coord.09º 64,20

2.

Isolados do rio
Ipixuna e Paraná
Ipixuna

Tapauá
Canutama

AM

Sem providência
Coord.07º 63,20´

3.

Isolados do Alto rio
Marmelos

Humaitá e
Manicoré

AM

Sem providência

4.

Isolados do
Kurekete

Lábrea

AM

Sem providência
Coord. 09º 65’

Isolados do Igarapé Porto Velho e RO/
Karipuninha
Lábrea
AM

Sem providência
Coord.09º 64’ 40"

5.

6.

Isolados do rio
Candeias

Porto Velho

RO

Sem providência

Sem identificação de sua terra tradicional estão vulneráveis sujeitos a todo tipo de violência no
contato com extrativistas. Correm risco de extinção. Suspeita-se que possa ser um grupo Juma
sobrevivente do Massacre de 1964.
A frente econômica do agronegócio através da monocultura da soja coloca em risco de extinção
esse povo. Nas assembléias os índios Tenharim sempre falam sobre a existência de índios
isolados nessa região. Comentam que encontram vestígios quando coletam castanha. A ameaça
segundo eles vem dos plantadores de soja que estão se apropriando das terras de campos
naturais da região. Suspeitam que possam ser parentes. Essas informações constam dos relatórios
das Assembléias Indígenas da APITEN (Associação dos Povos Indígenas Tenharim).
Fazendeiros, desmatamento, poluição. Documentos foram encaminhados pelos Kaxarari aos
órgãos públicos pedindo providências. Também a equipe do CIMI de Lábrea junto com UPIMP
encaminhou, em 1998, documento para a FUNAI/Brasília. De acordo com as informações existe
um acelerado desmatamento na região por grandes fazendas como a empresa Fazenda Califórnia
e Supermercado Araújo. O IBAMA já realizou operações na região numa tentativa de impedir as
agressões contra o meio ambiente. Nenhuma providência foi tomada pela FUNAI.
Ameaçados pela Hidrelétrica do rio Madeira – Santo Antônio, Jirau e pelo agro-negócio. Habitam a
região entre Rondônia e Amazonas. Existem na região o assentamento do INCRA Joana D'arc,
plantadores de soja e grandes fazendas de gado.
Ameaçados por grileiros de terras públicas na região, madeireiros e garimpeiros dentro da Reserva
Florestal Bom Futuro. Em 1999 um grupo de madeireiros de Alto Paraíso foi atacado pelos índios
isolados dentro da reserva Florestal Bom Futuro, segundo moradores da região. Existe a
informação recente de um índio Karitiana comunicando a presença de garimpeiros na região.

Fonte: Lista de Índios isolados. CGII. Ref. 11; 12. Lista FUNAI, 2006
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Fórum Permanente de Defesa da Amazônia Ocidental
Esta organização atualmente é coordenada por um representante da Diocese de
Manaus, Padre Guilherme Cardona Grisales e Marta Valéria Andrade e Cunha da Comissão
Pastoral da Terra. Sua existência em Manaus data da década de 1980 formado por órgãos e
instituições públicas de ensino, pesquisa, indígena, indigenista, ambientalista etc. Ambos,
discorreram sobre as audiências públicas sobre a rodovia BR-319 onde o tema mais discutido
foi a criação da ALAP - Área sob Limitação Administrativa Provisória, Decreto de 02.01.2006,
com aproximadamente. 15.393.453 ha, e sua relação com o asfaltamento ficou em segundo
plano.
Tal prioridade deve-se ao fato das unidades de conservação propostas pela ALAP, na
sua maioria, serem Parques Nacionais (PARNA), o que desconsiderava a presença de
populações e comunidades na área. Tratava-se então de garantir o direito a terra
preliminarmente às comunidades existentes. Conseguiram, através de discussões no GT,
diminuir o número de PARNAs e ficando a maioria das unidades de conservação nas categorias
de Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Extrativista (RESEX) e Floresta
Nacional e Estadual (FLONA e FLORESTA ou FLOES). Afirmaram que de acordo com o estudo
da BR 163, a área de influência a ser estudada como de influência para terras indígenas
deveria ser de 150 km a partir da estrada.
Afirmaram ainda que existem várias comunidades de caboclos ao longo da estrada no
trecho Manicoré/Humaitá e também indícios de indígenas isolados entre Tapauá e Lábrea no
lado esquerdo do rio Madeira.
Perguntados sobre conflitos, disseram que no passado próximo eram com as
madeireiras principalmente a GETHAL que explorou por muito tempo o entorno do ramal
Democracia, onde encontra-se hoje, uma grande quantidade de madeiras apodrecendo.
O grande receio com o asfaltamento da estrada é a expansão dos colonos do sul vindos
do norte do Mato Grosso e Rondônia e com eles grandes companhias madeireiras porque os
municípios de Lábrea, Canutama e Tapauá são ricos em madeiras nobres ainda pouco
explorada. Poderá promover um grande desmatamento na região ao mesmo tempo em que
expulsará os pequenos proprietários e residentes das comunidades e dos assentamentos.
Questionaram porque o estudo da rodovia BR-319 está sendo feito por um grupo de trabalho
com apenas 7 instituições sendo que o GT da BR-163 foi constituído por 16 ministérios.
Segundo eles, os custos do asfaltamento seriam maiores que os benefícios, uma vez
que, a marcha colonizadora das madeireiras e fazendeiros se expandiria até Manaus e regiões,
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sobrando apenas no futuro a região do Rio Negro e Solimões, promovendo desmatamento em
função das atividades econômicas em detrimento do bem-estar e sobrevivência das
comunidades tradicionais caboclos e ribeirinhos, povos indígenas e do controle ambiental
característico e histórico no país quando se trata de abertura de estradas.
Tanto o Fórum quanto a CPT não se manifestaram contrários ao asfaltamento. Querem,
sobretudo, que este assunto seja discutido amplamente com as comunidades envolvidas e
estas conscientes dos impactos positivos e negativos possam decidir com clareza sobre o
assunto. Apontam na direção de que o Estado possa criar alternativas e projetos de
manutenção destas comunidades em seus territórios, melhorando suas condições de vida,
criando postos de fiscalização ao longo da estrada a fim de impedir o processo de grilagem e
invasão que certamente acabará ocorrendo. A prioridade para eles é a regularização fundiária
da terra para as comunidades tradicionais caboclos ribeirinhos e indígenas.
O Fórum cedeu documentação a respeito do tema como artigos de jornais, proposta
deste para a comissão da ALAP e IBAMA, sugestões para o Plano Amazônia Sustentável Plano Estratégico para promoção do Desenvolvimento Sustentável e o combate ao
desmatamento e grilagem de terras na área de influência da rodovia BR-319 de 2005, Plano de
Desenvolvimento Sustentável para a área de influência da rodovia BR-163:
“No sul do Amazonas disparou a grilagem, a chegada de madeireiros, inclusive o Greenpace leu
uma carta que mostra que esta região da BR-319 é uma área de madeiras nobres e totalmente
preservadas. Com a chegada da pavimentação automaticamente eles vão construir estradas
paralelas para escoar a madeira, como fizeram em Lábrea. Eles fizeram uma estrada de Ituxi até
o Km 230 para tirar madeira. Portanto, uma série de estradinhas irá fazer enormes estragos (...).
Uma coisa importante é a questão dos impactos sociais, é importante colocarem que pessoas
vivem nesta região. O povo que vive aí é um povo que a vida inteira viveu ali isolado, sem
políticas públicas, sem acesso a políticas públicas. Agora é pior porque antes eles tinham uma
terra, agora eles não têm terra nenhuma como foi denunciado na Área sob Limitação
Administrativa Provisória – ALAP” (Grisales, 2007).
“Perguntamos ao GT da ALAP porque estes mapas não eram socioambientais, porque não
aparecem as comunidades aí existentes, pois não aparece nenhuma, cadê as comunidades?
Parece que está vazio, como se não existissem pessoas aqui. Falamos com Leonardo Pacheco
do Centro Nacional de Populações Tradicionais – CNPT do IBAMA para que o mesmo coloque
nos mapas as comunidades desta área. As comunidades ribeirinhas são favoráveis à
pavimentação da estrada porque elas são totalmente abandonadas, eles dizem que é uma forma
de terem acesso a estrada e de preferência asfaltada. Para nós é um dado importante o
Amazonas ter menos desmatamento, isto se deve ao fato dele não ter ligação ao resto do país, e
agora com a pavimentação da estrada ele vai ter. A meu ver é abrir as portas para o
desmatamento, para a grilagem de terras; e ninguém vai segurar isto. Por outro lado, se você
pergunta se estes povos têm direito a ligação, a pavimentação. Eu digo que sim, eles têm este
direito, nós não vamos tirar este direito deles, mas por outro lado o Estado deve se prevenir antes
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de pavimentar a BR porque está aí o Pará. O que é o Pará hoje, totalmente desmatado; e o
Amazonas é, portanto o novo Pará (Cunhã, 2007).”
“Na comissão da ALAP nós colocamos a questão dos índios isolados e com essa estrada vai se
ter acesso a eles. O impacto social e ambiental vai ser tão grande que acho que o debate deve
ser feito com toda a sociedade. Que se devem mostrar com clareza todas as vantagens e
desvantagens e o povo possa decidir se quer a estrada ou não quer a estrada, ela será boa ou
não? Essa discussão deve passar por todo mundo, nas escolas, na assembléia. Enfim, em todos
os lugares, nas comunidades que vão ter maior impacto. Acho que esse deve ser o papel do
Estado e o que vão fazer para conter isso. O que posso fazer em relação a isso, porque o Estado
não vai poder impedir o pessoal de entrar. Então o pessoal vai entrar, vai vir, vai plantar do seu
jeito, e aí você vai vê a realidade de Apuí. O que aconteceu no Apuí! (Ibid).”

O Fórum cedeu documentação a respeito do tema como artigos de jornais, proposta
deste para a comissão da ALAP e IBAMA, sugestões para o Plano Amazônia Sustentável Plano Estratégico para promoção do Desenvolvimento Sustentável e o combate ao
desmatamento e grilagem de terras na área de influência da rodovia BR-319 de 2005, lista de
povos isolados ameaçados de extinção na área de influência da rodovia BR-319, Plano de
Desenvolvimento Sustentável para a área de influência da BR 163.
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Sugestões para o Plano Amazônia Sustentável
II Estratégia para o Futuro

Este plano é pouco inovador. Fala pouco de infra-estrutura, somente o corredor da BR163 e falta o corredor da rodovia BR-319. Pergunta-se o porquê de não implantar realmente
programas como o “Pro-ambiente”, que tratava de um desenvolvimento de baixo para cima.
Precisa-se promover este projeto Pro-Ambiente em toda Amazônia e para isso: dar titulação da
terra a quem está nela e não a quem somente tem um título forjado; dar possibilidades de
financiamento a quem está na terra.
A proposta do Plano Amazônia Sustentável é incongruente: às vezes fala de
descentralizar e outras vezes centralizar. O Plano Amazônia Sustentável deve ser realizado de
baixo para cima, partir das comunidades, dos ribeirinhos.
Outro projeto que tratava de fortalecer as comunidades era o “Projeto Caboclo” de Darcy
Ribeiro, onde se tratava de detectar as potencialidades de cada comunidade para desenvolvêlas.
Os parâmetros fundamentais que se precisam neste plano são:
•

Que a participação da sociedade civil seja permanente e não consultas esporádicas ou
pontuais. Participação no planejamento, na execução, na gestão, no monitoramento e
na avaliação;

•

Como o plano é a longo prazo, é necessário que se façam reuniões de consulta por
calhas de rio: Purus, Madeira, etc., que seja parceria entre a sociedade e o Estado; são
as comunidades que sofrem os impactos do plano, por isso elas devem participar
continuamente;

•

Ter presente os atores locais: as comunidades, as prefeituras e a câmara de
vereadores, eles não tem suficiente informação e formação para serem mais ativos
nestes processos;

•

Que se assegure apoio à educação. Que num tempo determinado a região possa sair do
analfabetismo e ter acesso a maiores níveis de educação. Que cada escola rural seja
uma escola agrotécnica profissionalizante para formar os jovens para desenvolver os
seus municípios e as suas regiões. A educação é fator fundamental de desenvolvimento;

•

Que promova a habitação e o saneamento básico nas zonas rurais e na parte urbana;
para que a população possa ter condições mínimas para permanecer na parte rural e
não ter que migrar para a cidade;
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•

Trata-se de seguir a experiência da BR-163 onde se integraram diversos Ministérios, na
reconstrução da rodovia BR-319 e em outros empreendimentos;

•

Prestar assistência técnica diferenciada voltada para a realidade amazônica. Fazer
investimento nesse tipo de tecnologia, e melhorar a tecnologia sustentável existente;

•

Quando se trata de energia nas comunidades não se diz de que tipo de energia se trata.
Precisam-se diversificar as fontes de energia: biomassa, eólica, solar, biodigestores, etc.
Não se pode usar o mesmo tipo de energia produzida por diesel para ser transportada a
kilômetros e com usuários dispersos, pois isto encarece muito o serviço fazendo inviável
o empreendimento a longo prazo;

•

Uma orientação deste marco referencial do plano deve evitar e proteger a Amazônia
contra a sua internacionalização real, já que se tem fatos: mapas de Estados Unidos
mostrando a Amazônia como dependente deles, a compra de terras na Amazônia de
parte de estrangeiros, a concessão de certas jazidas de minérios a empresas
multinacionais sem licitação pública, por exemplo, a jazida de caolin do norte de
Manaus, uma das maiores do mundo, já está concedida a uma empresa japonesa que
por sua vez vendeu seu direito a outra empresa canadense;

•

A urgência de monitoramento da poluição hídrica com mercúrio e outros produtos
químicos usados pelos narcotraficantes peruanos e colombianos da Amazônia;

•

Uma preocupação com a falta de divulgação da Organização do Tratado de Cooperação
Amazônico (OTCA). Esta política pública internacional é fundamental para que se
trabalhe o desenvolvimento sustentável em toda Amazônia já que a devastação que se
está realizando diretamente no Peru, por exemplo, vai ter conseqüências funestas aqui
no Brasil; precisa-se cuidar das fontes de água da bacia Amazônica;

•

Realizar uma justa distribuição de terra até para evitar migração de brasileiros para
países vizinhos em procura de terra, e evitar que migrantes de países vizinhos se
apoderem de fato de terras brasileiras;

•

Implantar políticas públicas para desenvolver as organizações das comunidades do
campo: extrativistas, trabalhadores rurais, indígenas, ribeirinhos;

•

Regulação fundiária não só na área de terra firme, mas também nas áreas de várzea, já
que aí moram muitos ribeirinhos há muitos anos. Com esta regularização podem ter
acesso a outros benefícios: educação, saúde, crédito, assistência técnica, projetos de
manejo sustentável das áreas de várzea, etc.;

•

Preocupação com o fechamento de unidades avançadas do INCRA no interior;
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•

Parte indígena. Que os indígenas possam fazer seus planos de desenvolvimento e
tenham acesso a crédito, assistência técnica, etc;

•

Para desenvolver não basta declarar e homologar uma área indígena, ou uma declarar
reserva extrativista, etc. Precisa de financiamento, de assistência técnica, de educação,
saúde, de condições de moradia e saneamento básico. Que deixem fazer
desenvolvimento aos indígenas e não somente que sejam meros extrativistas sem
melhorar as condições de produção... O indígena não só é para cuidar a terra senão
para produzir... Mudar o estatuto do índio... Dar crédito aos indígenas e ribeirinhos
vinculados à assistência técnica para equipamentos, implementos, boa gestão que se
acompanhe o processo de desenvolvimento com crédito super vigiado, assessorado,
acompanhado;

•

Declarar que uma reserva não acaba com o conflito precisa acompanhar o processo e
dar as condições para resolver o conflito;

•

Que estas orientações, o marco referencial de desenvolvimento seja parte de uma
política pública de Estado e não política pública de governo que não segura a
continuidade;

•

Consenso em antagonismos tão fortes e com modelos de desenvolvimento contrários é
muito difícil de construir. Aqui fazer respeitar a lei é fundamental de parte do estado...
lutar contra a corrupção e fiscalizar... Não se pode falar de consenso entre desiguais,
onde alguns têm o poder de persuasão da imposição e da forca... O estado não pode
continuar jogando com dois modelos de desenvolvimento para Amazônia porque o
modelo capitalista se impõe a forca à corrupção...

•

Divulgação maciça na mídia - falada, escrita – para uma real participação da população;

•

Planejamento de gestão participativa nas UCs das categorias onde existem populações,
e efetiva organização pelos responsáveis (IBAMA);

•

Critérios para a criação e gestão dos assentamentos, dando logística, assistência
técnica e fomentos para os assentados.

Propostas sobre a ALAP-319
Propostas do Fórum sobre a ordenação territorial da ALAP-319:
•

Que as mesmas comunidades definam a destinação de cada área: se RESEX, Reserva
Extrativista; se RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável. E para tomar esta
decisão precisa-se de prazos mais extensos;
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•

Realizar o quanto antes a regularização fundiária em toda a área da ALAP-319;

•

Consolidar os novos assentamentos do INCRA;

•

Realizar a demarcação das terras indígenas que estão em processo;

•

Que se tenha presente na definição de FLONAS à gestão feita nas FLONAS bem
sucedidas, como a FLONA de Tefé, para que isto serva de parâmetro para as novas
FLONAS;

•

Solicitar à FUNAI que as áreas indígenas dos “índios sem contato” sejam demarcadas
como Terra Indígena nos municípios de Tapauá e Canutama;

•

Que se façam investimentos nas áreas definidas tanto na organização das
comunidades, como na assessoria técnica dos órgãos competentes (IBAMA, INCRA).
Ter presente isto na elaboração dos orçamentos de gestão dessas áreas;

•

Que nas comunidades na área da ALAP-319 seja dada prioridade aos programas do
governo federal: luz para todos, bolsa família, educação básica, saúde, escolas
agrotécnicas para que formem “técnicos de pesca”, “técnicos de manejo florestal”,
“técnicos agrícolas”;

•

Fortalecer os órgãos de controle do estado tais como IBAMA e PF, e realizar concursos
públicos no INCRA, IBAMA, PF e MMA, e aparelhá-los melhor para poder cumprir com
as suas funções;

•

Que os diversos mapas da ALAP-319 contenham não só os limites e os dados
geográficos das áreas, mas também a localização das comunidades que habitam
nessas áreas.

Fundação Estadual dos Povos Indígenas/FEPI

Criada em 17 de setembro de 2001, o Governo do Estado tem como missão cumprir os
parâmetros para a política indigenista do Amazonas, discutida pelos órgãos de estado afim a
orientar toda política nas áreas indígenas, imprimindo etnicidade no diálogo entre os campos
indigenista e indígena.
Princípios da política indigenista da FEPI:
•

Ampliar espaços, promover discussões e articular as instituições governamentais com
as comunidades indígenas para garantir os direitos constitucionais desses povos, no
contexto das políticas públicas;
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•

Analisar as políticas públicas promovidas pelo Governo e as propostas das
Organizações Indígenas, quanto à eficácia de suas ações, à qualidade dos serviços
prestados e ao uso adequado dos recursos naturais, em benefício das comunidades
indígenas;

•

Promover intercâmbio entre as comunidades indígenas e os formuladores de políticas
públicas, no que diz respeito à valorização das formas de saber e à apropriação de
novas tecnologias, promotoras do etnodesenvolvimento;

•

Promover a participação efetiva das mulheres indígenas nas decisões das políticas
públicas, fortalecendo suas organizações sociais;

•

Implementar programas interinstitucionais do Governo do Estado, com o objetivo de
combater a violência, o preconceito, a discriminação étnica e a exclusão social das
comunidades indígenas;

•

Criar um Fórum permanente entre o Governo, Organizações Indígenas e Organizações
Não Governamentais (ONGs), para discussão de propostas e de estratégias que
promovam o etnodesenvolvimento;

•

Desenvolver programas em parceria com as Comunidades Indígenas e Organizações
Não Governamentais, garantindo o acesso da criança indígena às ações de política
pública;

•

Assessorar as Comunidades Indígenas quanto aos seus direitos de propriedade
intelectual, acompanhando e promovendo pesquisas científicas;

•

Fortalecer as Organizações Indígenas, avaliando e ampliando as políticas públicas
quanto à continuidade de suas ações;

•

Promover o etnodesenvolvimento, tendo como base a Educação Escolar Indígena
Diferenciada, implementando ações que garantam a demarcação de suas terras, a
autonomia dos povos indígenas e a valorização da participação comunitária,
assegurando a reprodução física e cultural dos povos indígenas;

•

Respeitar as culturas indígenas, reconhecendo suas crenças, seus costumes e suas
tradições garantidos na Constituição Federal.

O Senhor Bonifácio José, diretor Executivo da Instituição juntamente com José
Munduruku afirmaram que o asfaltamento melhoraria muito a vida das comunidades ao longo
da estrada devido à produção de castanha certificada e da cooperativa do mesmo produto que
existe em Manicoré, onde participam indígenas e não indígenas. Além da castanha, também
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produzem farinha e madeiras de lei, nobres já exploradas no ramal Democracia. Sugeriu que o
governo deve ter uma política de ocupação do entorno da estrada devido ao perigo da vinda de
colonos do sul e outros projetos na área social (educação e saúde) de conscientização durante
o desenvolvimento da obra.
A área de influência indireta da rodovia BR-319 abrange 26 aldeias de 8 etnias (Torá,
Parintintim, Mura, Apurinã, Pirahã, Diahuy, Munduruku, Tenharim e os ressurgidos
denominados Matanawi. Ainda há terras indígenas em processo de demarcação que deverão
ser homologadas. A ação mitigadora prioritária é regularização da situação fundiária das terras
indígenas em seguida de projetos de sustentabilidade para melhorar e fixar os indígenas em
suas terras. Exemplificaram como projetos a serem desenvolvidos com o extrativismo da
castanha, açaí, cipós e fibras naturalmente com manejo, melhoramento da farinha, melhoria das
condições de saúde, e educação.

Confederação das Organizações Indígenas do Amazonas-COIAM
Os dados a seguir foram obtidos a partir de um estudo realizado em 2005 pela
Confederação das Organizações Indígenas do Amazonas (COIAM) intitulado “Diagnóstico
Fundiário Visando Ações de Sustentabilidade e Vigilância das Terras Indígenas Localizadas ao
Sul e Sudeste do Estado do Amazonas”
A intenção da COIAM era que os dados servissem de subsídio para a tomada de
decisões em ações de sustentabilidade e vigilância voltada para a melhoria da qualidade de
vida das populações indígenas da região e no fortalecimento de suas organizações
representativas.
De acordo com a COIAM (2005), o processo de demarcação das terras indígenas no
Brasil, por força de dispositivo constitucional que garantiu aos povos indígenas este direito,
sofreu um significativo avanço nos últimos anos. Apesar de ser condição necessária para
garantir a sua integridade, a simples demarcação das terras indígenas não é suficiente para a
proteção de seu território, que supõe outras iniciativas voltadas para a gestão pelos índios
dessas áreas demarcadas.
As terras já demarcadas precisam dispor de planos de proteção, vigilância e
sustentabilidade; que se promova apoio interinstitucional às organizações indígenas com o
treinamento e capacitação de seus membros; do atendimento das demandas econômicas, com
o manejo adequado dos recursos naturais existentes e disponíveis na região e das estratégias
de conservação.
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Trata-se, portanto, de aspecto importante à participação e a conscientização dos
indígenas e de suas organizações no processo de aplicação desses planos em suas terras, pois
passam assim a conhecer os limites de seu território e a contribuir de forma decisiva para o
processo de fiscalização e gestão, sendo que sua conservação e preservação permitirão a
sobrevivência física e cultural de suas comunidades.
Com o objetivo de iniciar este processo, foi elaborado o documento acima referido que é
fruto de consultas feitas às organizações indígenas com atuação na região sul e sudeste do
estado do Amazonas. Esta consulta visou acessar informações sobre a situação fundiária dos
territórios indígenas e principais ameaças que permeiam estas terras (COIAM, 2005).
Neste documento constam as principais ameaças e pontos de vulnerabilidades nas
terras indígenas conforme os municípios onde se localizam:
a) Manicoré
•

Pontos Vulneráveis

- Terra Indígena Pinatuba, no entorno da Terra Indígena: ameaças por caçadores e madeireiros
(Rio Uruá e Rio Mataurá);
- Terra Indígena Rio Manicoré: ameaças por caçadores, pescadores e madeireiros, no seu
entorno - Terra Indígena Lago Capanã: ameaças por caçadores, pescadores e madeireiros
dentro da TI e no seu entorno;
- Terra Indígena Lago Jauari: garimpo próximo às aldeias;
- Terra Indígena Ariramba: ameaças por caçadores, pescadores e madeireiros dentro da T.I e
no seu entorno;
- Terra Indígena Torá: madeireiros: empresa de turismo (Liga de Eco Pousadas da Amazônia
LTDA) no entorno da Terra Indígena;
- Terra Indígena Sepoti: caçadores, turismo e invasão de grileiros para fazer campo de gado.
OBS: Torá/Apurinã (Rio Marmelos) e Terra Indígena Sepoti são os territórios com maior
prioridade de proteção.
A COIAM também propõe medidas estratégicas para a gestão destas terras indígenas que
devem ser observadas como medidas mitigadoras diante do asfaltamento da rodovia BR-319.
a) Lábrea:
Pontos Vulneráveis
- Terra Indígena Marahã; ameaças por pescadores, madeireiros e caçadores;
- Terra Indígena Alto Sepatini - caçadores, madeireiros e grileiros de terras;
- Terra Indígena Jarawara, Jamamadi, Kanamanti - caçadores, pescadores extratores de óleo
de copaíba e madeireiros;
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- Terra Indígena Caititu - caçadores, madeireiros e extratores de açaí;
- Terra Indígena Paumari do Rio Ituxi - madeireiros, caçadores, pescadores e extratores de
açaí;
- Terra Indígena Paumari do rio Tapauá - pescadores, grileiros de terras, caçadores e
madeireiros.

Outras informações

O IPAAM (Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas) realiza ações de
fiscalização no município de Lábrea, a 703 quilômetros de Manaus, para apurar denúncias de
invasão do território amazonense na região do alto Purus e de construção de uma usina
hidrelétrica no rio Ituxi, no sul daquela cidade. Além também de checar denúncias de
desmatamento e grilagem de terra, que é praticada naquela área, uma das mais visadas por
grileiros. O programa de proteção ambiental vem sendo executado com base em estudos e
levantamentos das áreas mais vulneráveis às ações criminosas sul do Estado. Foram
inspecionadas 38 serrarias sendo que os proprietários de 26 delas acabaram autuados por
irregularidades. Outras nove foram embargadas e seis foram fechadas. A fiscalização também
verificou uma extensão de 4.000 hectares desmatados e 9.000 metros cúbicos de madeira
extraídos ilegalmente. O resultado da operação já rendeu a aplicação de multas de R$ 8
milhões contra os criminosos.
a) Canutama e Tapauá
Pontos Vulneráveis
- presença de índios isolados;
- ameaças por peixeiros que controlam a foz dos igarapés para os rios Ipixuna, Purus e Iparanã.
a) Humaitá
Pontos Vulneráveis
- Terra Indígena Nove de Janeiro sofre invasões constantes de fazendeiros, colonos e
pescadores, o acesso à área é pela rodovia Transamazônica, pois a área fica na fundiária dos
lotes rurais. O acesso também é possível pelo Rio Madeira, através do Lago das Pupunhas. O
lago está dentro da área e é um berçário natural de pirarucu, tambaqui e aves migratórias.
Recentemente foram apreendidas várias armas de fabricação caseira em cabanas de colonos
de dentro da área. Há outros colonos cultivando roçados dentro da mesma área e um
fazendeiro até construiu cerca ultrapassando os limites da Terra Indígena. Este ano (2005) a
FUNAI implantou duas barreiras de vigilância;
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- Terra Indígena Ipixuna sofre invasões constantes de pescadores e caçadores. A única forma
de acesso é pelo Rio madeira, onde deságua o Rio Ituxi. A área apresenta boa qualidade
ambiental e é uma das poucas da região que possui pirarucu e peixe-boi, além de quelônios. A
variedade e a qualidade de peixes é grande e os ribeirinhos vizinhos invadem para caçar e
pescar com objetivos comerciais. A FUNAI está em processo de estudo para a implantação de
uma barreira de vigilância.
- Povo Indígena Diahui, aldeia Juí à margem da rodovia Transamazônica. Terras indígenas
registradas sofrem constantes invasões por parte de posseiros, grileiros, palmiteiros e
madeireiros;
- Terra Indígena Tenharim do Igarapé Preto, sofre constantes invasões de garimpeiros que
exploram cassiterita;
- Terra Indígena Torá sofre freqüentes invasões de pescadores profissionais, garimpeiros e
turistas com prática da pesca esportiva.

Diretrizes estratégicas

Considerando as particularidades do Estado do Amazonas e as diretrizes do Programa
Federal, propõem-se a implementação de um conjunto de instrumentos de políticas de caráter
integrado e com ações sinérgicas, envolvendo parcerias entre as diferentes secretarias estaduais,
órgãos do governo federal, prefeituras municipais, organizações não governamentais, movimentos
sociais, produtores rurais, indígenas e empresários, norteados pelas seguintes diretrizes
estratégicas (COIAM, 2005):
•

Implementação de um abrangente programa de formação de recursos humanos para o
desenvolvimento sustentável, considerando a inserção de temas relacionados com a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais incluindo o ensino fundamental,
médio, tecnológico, superior e de pós-graduação, capaz de criar a base necessária para o
desenvolvimento

de

cadeias

produtivas

e

programas

de

conservação

e

etnodesenvolvimento sustentáveis;
•

Valorização do saber etnoecológico dos povos indígenas e populações tradicionais,
inserindo esse conhecimento no ensino formal, na construção de pontes com o saber
científico e na formulação de políticas públicas apropriadas para o desenvolvimento
sustentável;
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•

Desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a resolução dos gargalos das
cadeias produtivas e programas de conservação e etnodesenvolvimento sustentáveis,
através do apoio a projetos transdisciplinares e baseados em métodos de pesquisa
participativa e parcerias público-privadas;

•

Valorização da floresta para fins de conservação da biodiversidade, manejo florestal de
produtos madeireiros e não-madeireiros e a prestação de serviços ambientais, como um
dos alicerces de um novo modelo de desenvolvimento regional, objetivando a qualidade de
vida de populações locais com a redução de desigualdades sociais, a competitividade
econômica e a sustentabilidade ambiental;

•

Incentivos para a melhor utilização de áreas já desmatadas em bases sustentáveis,
contemplando inovações tecnológicas, como o manejo de pastagens, sistemas
agroflorestais, agricultura ecológica e a recuperação de áreas degradadas, como forma de
aumentar a produtividade e diminuir as pressões sobre florestas remanescentes; incluindo
o estímulo às atividades empresariais sustentáveis, em áreas apropriadas, conforme o
zoneamento ecológico-econômico – ZEE;

•

Implementação de medidas imediatas de ordenamento territorial, com a implantação de
mecanismos de gestão democrática e sustentável do território e adequação das normas
federais às particularidades regionais;

•

Implementação de medidas imediatas de regularização fundiária, visando o combate à
grilagem de terras públicas, viabilização de modelos alternativos de reforma agrária
adequados à Amazônia, e a criação e consolidação de unidades de conservação e terras
indígenas;

•

Redução do acesso livre aos recursos naturais para fins de uso predatório, por meio de
ações de combate às atividades ilícitas, especialmente aquelas degradadoras do meio
ambiente;

•

Aprimoramento dos instrumentos de monitoramento, licenciamento e fiscalização do
desmatamento com metodologias inovadoras, contemplando a sua integração com
incentivos à prevenção de danos ambientais e à adoção de práticas sustentáveis entre
usuários dos recursos naturais;

•

Fortalecimento de uma cultura de planejamento estratégico de obras de infra-estrutura,
envolvendo a análise adequada de alternativas (em termos de custo-benefício e impactos
socioeconômicos e ambientais), medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, e a
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execução “ex-ante” de ações de ordenamento territorial em bases sustentáveis, com
transparência e participação da sociedade;
•

Fomento à cooperação entre instituições do governo federal, responsáveis pelo conjunto
de políticas relacionadas às dinâmicas de desmatamento na Amazônia Legal, superando
tendências históricas de dispersão e de isolamento da área ambiental;

•

Adoção de um estilo de gestão descentralizada e compartilhada de políticas públicas, por
meio de parcerias entre a União, estados e municípios, contemplando as respectivas
necessidades de fortalecimento institucional;

•

Estímulo à participação ativa dos diferentes setores interessados da sociedade amazônica
na gestão das políticas relacionadas à prevenção e controle do desmatamento, e à
viabilização de alternativas sustentáveis, como meio para aumentar a qualidade de sua
implementação, com transparência, controle social e apropriação política;

•

Valorização da aprendizagem por meio de experiência piloto bem-sucedida, dando-lhes
escala por meio de sua incorporação em políticas públicas e;

•

Efetivação de um sistema de monitoramento das dinâmicas do desmatamento e políticas
públicas correlatas na Amazônia, permitindo a análise permanente da eficiência e eficácia
destes instrumentos, no intuito de garantir um processo permanente de aprendizagem e
aperfeiçoamento, com transparência e controle social.

Ações prioritárias para o Sul do Amazonas
•

Ação articulada e sinérgica entre as diferentes secretarias estaduais, órgãos do governo
federal, governos de estados vizinhos, prefeituras municipais, organizações não
governamentais, movimentos sociais, produtores rurais, indígenas e empresários;

•

Zoneamento socioeconômico e ecológico e ordenamento territorial:

- Áreas prioritárias em função do processo de desmatamento, com maior nível de detalhamento.
- Sul do Estado como um todo
•

Ações de planejamento participativo de acordo com as características socioambientais de
cada meso-região do Estado; com o estabelecimento de estratégias diferenciadas por
micro-região; ordenamento territorial e zoneamento;

•

Fóruns micro-regionais de promoção do desenvolvimento sustentável;

- Gestão ambiental;
- Regularização fundiária;
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- Desenvolvimento tecnológico;
- Extensão e assistência técnica;
- Orçamento (alocação de recursos mínimos para ações integradas nas micro-regiões para os
órgãos federais, estaduais e municipais);
•

Fortalecimento institucional com escritórios micro-regionais (órgãos responsáveis pelas
questões fundiárias, ambiental, produção florestal, agropecuária e pesqueira). Escritórios
nos municípios e/ou microrregiões (IBAMA, INCRA, ITEAM, IPAAM, IDAM e FLORESTAS
DO AMAZONAS);

•

Programas de formação de recursos humanos para o desenvolvimento sustentável, com
diferenciação para diferentes microrregiões e segmentos da sociedade;

•

Pacto federativo para a gestão compartilhada e/ou descentralizada da política fundiária,
com a estadualização e municipalização de áreas sob domínio federal em micro-regiões
prioritárias;

•

Pacto federativo para a gestão compartilhada e/ou descentralizada da política ambiental,
com a estadualização e/ou municipalização da gestão ambiental em micro-regiões
prioritárias;

•

Revisão normativa (fundiária ambiental) e incentivos econômicos;

•

Estabelecimento de princípios, critérios e indicadores socioambientais para a priorização
do apoio às atividades agropecuárias, florestais e pesqueiras;

•

Consultas

públicas

para

a

criação

de

unidades de

conservação

e

grandes

empreendimentos;
•

Melhoria da infra-estrutura: estradas, energia, hidrovias e portos. Estudos de impacto
ambiental prévios para todas as obras de infra-estrutura:

- Condicionantes socioambientais específicos;
- Obras precedidas por zoneamento e ordenamento e análise de alternativas;
•

Programas setoriais de ações de apoio ao desenvolvimento sustentável: fundiário,
ambiental, produção florestal, agropecuária e pesqueira.

•

Apoio às cadeias produtivas sustentáveis:

•

Controle, monitoramento, assistência técnica e educação ambiental como prioridade, com
presença institucional constante e eficaz;

•

Ações de fiscalização diferenciando os pequenos produtores dos grileiros e madeireiros de
grande porte.

•

Repressão às atividades ilícitas, especialmente:
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- Garimpo de mogno e outras espécies florestais;
- Grilagem de terras.
•

Programa de gestão ambiental voltado para a valorização de serviços ambientais,
especialmente o seqüestro de carbono;

•

Criação de novas unidades de conservação por meio de processos participativos de
consulta pública, reuniões técnicas e estudos técnicos.

•

Aumento da arrecadação fazendária e combate à evasão fiscal:

- Postos de arrecadação da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
•

Ações sociais:

- Saúde;
- Educação;
- Segurança.
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Povos e Terras Indígenas na área de influência da BR-319 entre os km 250 a 655,7

As terras indígenas a seguir estão localizadas entre a margem esquerda do rio Purus e a
margem direita do rio Madeira e entre o km 250 a 655,7. O mapa com as Terras indígenas da
área de influência deste estudo são apresentadas no Volume 8 – Mapas e Cartas Imagem. Na
Tabela 177 estão listadas as TI e sua situação jurídica.
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Tabela 177 - Situação jurídica - administrativa atual das terras indígenas no Brasil (FUNAI, 2008).
Nº

Terra Indígena
(Povo)

População

Extensão
(ha)

Município

UF

Situação atual

Situações de conflito

Incidência
de grandes
projetos

1

Apurinã Igarapé
São João
(Apurinã)

58

18 232,42

Tapauá

AM

Regularizada-certidão
SPU 06/082007

Presença de caçadores, madeireiros e pescadores
vindos de Manaus e Manacapuru.

PPTAL

2

Apurinã Igarapé
Taumirim
(Apurinã)

150

96.457,51

Tapauá

AM

Invasão de pesqueiros. Sobreposição da Reserva
Registrada-(CRI/DPU)
Biológica Abufari. Conflitos entre os índios e o IBAMA,
em revisão
na época da seca, por causa dos quelônios.

PPTAL

73

10.357,57

Manicoré

AM

564

471450,54

Borba e
Autazes

AM

400

6.321,60

Manicoré

AM

Regularizada –
19/10/2004

Beruri

AM

Em estudo

3
4

5

Ariramba
(Mura)
Cunhã
Sapucaia
(Mura)
Lago Capanã
(Mura)

Regularizada6/09/2006

Pescadores, caçadores (moradores ribeirinhos da
RESEX)

Homologada – registro
Pescadores, turistas de pesca esportiva.
cartorial 01/11/2006
Madeireiros, pescadores,
ribeirinhos da RESEX

caçadores

PPTAL
(moradores

Lago do
Barrigudo
(Apurinã)
Lago Jauari
(Mura)
Nove de
Janeiro
(Parintitim)

235

12.023,08

Manicoré

AM

430

228.777,10

Humaitá

AM

Regularizada 14/08/2001

Pescadores

9

Torá (Torá)

260

54.960,99

Humaitá/M
anicoré

AM

Regularizada –
certidão SPU

Pescadores de pesca esportiva (liga de ecopousada)

10

Tucumã
(Apurinã)

47

Humaitá

AM

Nova em identificação
– solicitação a FUNAI Fazendeiros do entorno
– 22/-3/2005

11

Mamori

120

Tapauá

AM

Nova em identificação

12

Kamaywá
(Munduruku)

67

Manicoré

AM

13

Itaparanã
(Mura)

200

Canutama

AM

6
7
8

35

Peixeiros (pescadores
caçadores e turistas

comerciais),

madeireiros,

Regularizada- certidão Pescadores, caçadores (moradores ribeirinhos da
SPU – 16/02/2005
RESEX

Nova – em
identificação
Nova – em
identificação solicitação a FUNAI
em 11/03/2005

PPTAL

PPTAL

PPTAL
PDPI

Pescadores comerciais Sobreposição com FLONA
Nascente do Jari.
Proximidade ao ramal Democracia, madeireiros.

Proximidade da BR 230.
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Caracterização fisico-biótica das Terras Indígenas
Tipologia Vegetacional20

A biodiversidade da Amazônia não representa unicamente alguns extremos de
diversidade evolutiva. Essa alta biodiversidade está correlacionada com uma variedade
excepcional de espécies úteis. Mais de 2.000 espécies de plantas foram identificadas como
úteis. O patrimônio genético contido no ecossistema amazônico é o maior exemplo de um bem
público produzido pelas florestas tropicais, cujo valor é, provavelmente, incalculável. Contudo,
com a falta de conhecimento científico, estima-se que a biota da floresta tropical amazônica
possua entre 800.000 a 5 milhões de espécies, representando de 15 a 30% do total das
espécies encontradas na biosfera (Schubart, 1983; Ayres et al., 1979, 2005). Das 250.000
espécies vegetais de grande porte catalogadas, em torno de 90.000 encontram-se nas áreas
tropicais da América Latina e do Caribe, cifra superior aos 30.000 da África e 35.000 da Ásia
(OTCA, 2004).
As terras baixas da Amazônia, principalmente da porção sul, são pouco estudadas, e
muitas regiões são praticamente desconhecida, como é o caso do interflúvio Purus-Madeira
(Carvalho, 2006). Porém, nessa região, pela classificação oficial da vegetação para essa área
feita pelo IBGE (1992) e IBAMA (2001), existem quatro tipologias vegetacionais distintas, que
são: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Savanas (Cerrados), Formações
Pioneiras, todas as quatro com suas variações.
A classificação aqui utilizada para denominar a Floresta Tropical Amazônica e suas
variações, assim como as demais tipologias vegetacionais citadas para a área de estudo, é a
utilizada por Braga (1979), Manual de Vegetação do IBGE (1992), IBAMA (2001).
A Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas é predominante nas terras indígenas da
área de influencia indireta aparecendo principalmente nas Terras Mura Cunhã Sapucaia; Torá;
Parintintim Nove de Janeiro; Apurinã Lago do Barrigudo; Munduruku Kamywá; Mamori e
Itapanranã e em menor proporção na Terra Mura Ariramba e Lago Jauari. Nas Terras Indígenas
Apurinã São João, Tauamirim predomina a formação vegetacional Floresta Ombrófila Aberta
das Terras Baixas com Palmeiras (Para maiores detalhes da vegetação vide Volume 8: mapa
15).

20

Fonte: Equipe de Flora do EIA/RIMA BR-319.UFAM,2008.
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•

A Floresta Tropical Amazônica

A floresta amazônica cobre cerca de 80% da região. A área de captação hidrográfica
da bacia se estende desde 79ºW (rio Chamaya, Peru) a 46ºW (rio Palma, Brasil), de 5ºN (rio
Cotingo, Brasil) a 17ºS (alto Araguaia, Brasil). Isto faz da Amazônia o maior e mais tropical
dos ecossistemas, comparável em tamanho apenas aos ecossistemas tropicais africanos
(Caüper, 2006).
Considera-se que a Floresta Amazônica no Brasil tem 74% de florestas continuas
(38% de florestas densas e 36% de florestas não densas); tem 12% da área ocupada por
vegetação secundária e atividades agrícolas; e 14% de vegetação aberta como campos
naturais e cerrados (Arruda, 2001; Florestas, 2006).
Assim, na Amazônia predominam as Florestas Ombrófilas Densas e Abertas, com
arvores de médio a grande porte; as Florestas Estacionais (Decíduas e Semidecíduas);
zonas de Contato, Campinas e Campinaranas. Na Floresta Ombrófila Densa encontram-se
as matas de terra firme, de várzea e de igapó. Na Floresta Ombrófila Aberta ocorrem quatro
subtipos: com palmeiras, cipós, bambu e sororoca.

a) Floresta Ombrófila Densa (Floresta de Terra Firme)

Região fitoecológica ou tipo de vegetação que é constituída basicamente de macro e
mesofanerófitos (árvores de porte entre 20 e 50 metros de altura), além de epífitos e lianas.
Sua distribuição se dá em áreas de clima ombrotérmico, isto é, praticamente sem período
seco, com precipitações acima de 2.300 mm e temperaturas médias anuais de 23oC (IBGE,
1992). Na área de estudo, as variações altimétricas aliadas às diferenças edáficas
permitiram separar duas formações: das Terras Baixas e Aluvial.
 Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas
Representa 45,008% da área de influência indireta, cuja fisionomia principal é da
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (44,875%), com pequenas manchas de
Floresta Ombrófila Densa (0,151%).
A Formação das Terras Baixas ocupa, geralmente, terrenos de cobertura
sedimentares terciárias de planícies, planaltos rebaixados, terraços e depressões não
inundáveis, como as dos tabuleiros plio-pleistocênicos do grupo Barreiras, desde a
Amazônia até o Rio de Janeiro, em altitudes aproximadas de 5 a 100 m (IBGE, 2005).
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Essa fitofisionomia é constituída por árvores de grande porte nos terraços aluviais e
nos tabuleiros terciários, e árvores de médio porte nas encostas. Ocorrem sob um clima
ombrófilo, sem período biologicamente seco durante o ano e, excepcionalmente, com até
dois meses de umidade escassa. Mesmo assim, quando isso acontece há uma grande
umidade concentrada nos ambientes dissecados das serras. As temperaturas médias
oscilam entre os 22°C e 25°C (Braga, 1979; IBGE, 20 05).
Apresenta grande biomassa, com sub-bosque limpo, desprovida de emaranhados de
cipós no solo e nos troncos das árvores, com pouca penetração de luz e, por isso, com
ocorrência de espécies adaptadas à baixa intensidade luminosa (somente 1% da luz que
incide sobre a copa das árvores chega ao solo de uma floresta densa). Destaca-se a
ocorrência de epífitas, principalmente em árvores que atingem o dossel emergente da
floresta. Cipós são comuns, entretanto sobem diretamente para as copas, onde se
esparramam (Braga, 1979; IBGE, 1992).
Os inventários na Amazônia têm demonstrado que essa floresta apresenta alta
diversidade, grande porcentagem de espécies com baixa densidade e baixa similaridade
florística entre parcelas de amostragens próximas umas das outras (Oliveira, 2000). Oliveira
e Mori (1999) encontraram para a região de Manaus, uma riqueza de espécies arbóreas
(com DAP de 10 cm) variando em torno de 280 espécies por hectare. Braga (1979) e Braga
et al. (2007) listam algumas espécies que ocorrem nessa área (Tabela 178).
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Tabela 178 - Espécies da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas.
Nome Científico
Família

Nome Vulgar

Anacardium spruceanum Benth. Ex Engl.

Anacardiaceae

Cajuí

Bertholletia excelsa Bonpl.

Lecythidaceae

Castanha do Brasil

Brosimum parinarioides Ducke

Moraceae

Amapá

Brosimum rubescens Taub.

Moraceae

Pau rainha, Muirapiranga

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers

Caryocaraceae

Piquiarana

Caryocar villosum (Aubl.) Pers

Caryocaraceae

Piquiá

Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

Moraceae

Guariúba

Copaifera multijuga Hayne

Leguminosae

Copaíba

Couma macrocarpa Barb. Rodr.

Apocynaceae

Sorva

Couratari guianensis Aubl.

Lecythidaceae

Tauari

Dinizia excelsa Ducke

Leguminosae

Angelim-pedra

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Leguminosae

Cumaru

Eperua glabriflora (Ducke) R.S. Cowan

Leguminosae

Muirapiranga

Lecythidaceae

Matamatá

Celastraceae

Cupiúba

Euphorbiaceae

Seringueira

Hymenaea courbaril L.

Leguminosae

Jatobá

Lecythis usitata Miers

Lecythidaceae

Castanha-sapucaia

Parkia multijuga Benth.

Leguminosae

Faveira-benguê, Faveira

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.

Leguminosae

Visgueiro

Peltogyne catingae Ducke

Leguminosae

Violeta

Peltogyne paniculata Benth.

Leguminosae

Escorrega-macaco

Platymiscium trinitatis Benth.

Leguminosae

Macacaúba

Piptadenia suaveolens Miq.

Leguminosae

Faveira-folha-fina

Pithecellobium racemosum Ducke

Leguminosae

Angelim-rajado

Scleronema micranthum (Ducke) Ducke

Bombacaceae

Cardeiro

Simaruba amara Aubl.

Simarubaceae

Marupá

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson

Bignoniaceae

Pau-d’arco

Vouacapoua americana Aubl.

Leguminosae

Acapu

Eschweilera odora (Poepp. ex O. Berg)
Miers
Goupia glabra Aubl.
Hevea brasiliensis Müll. Arg.

 Floresta Ombrófila Densa Aluvial das Terras Baixas (Matas de Várzea)
Trata-se de formação florestal que ocupa os terrenos quaternários das planícies e
terraços, periodicamente inundáveis e/ou só eventualmente inundados, ao longo dos flúvios,
independentemente da altitude.
As várzeas que compõem a Amazônia Continental representam mais de 180.000 km²
(área pouco menor que o Estado do Paraná). A várzea também é encontrada nos rios de
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águas brancas que nascem na Cordilheira dos Andes, como os rios Madeira, Japurá e
Purus (Caúper, 2006; Ayres, 1993, 1995, 2005).
As florestas de Várzea estão situadas nas planícies sedimentares de alagação,
regiões que sofrem influência da flutuação do nível dos rios, nos períodos de cheia e
vazante. Como regra, o lençol de águas subterrâneas é muito superficial. As cheias duram
meses e são causadas pelas chuvas e pelo degelo dos Andes. São compostas por uma
grande variedade de ambientes (Ayres, 1993, 1995, 2005).
Composta por biomassa mediana, muito ou pouco iluminada, bastante limpa por
baixo. As raízes tabulares são comuns, como também certas raízes pneumatóforas ou
respiratórias. O seu porte é bem menos expressivo que a Floresta de Terra Firme. As
espécies arbóreas, em geral, são constituídas de madeira mais moles do que as de Terra
Firme, e necessitam de adaptações ecológicas, fisiológicas e morfológicas, que lhes
possibilitem suportar o regime periódico de cheia e vazante (Braga,1979). A Tabela 179
mostra algumas espécies dessa formação.
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Tabela 179 - Espécies da Floresta Ombrófila Densa Aluvial.
Nome científico

Família

Nome vulgar

Astrocaryum murumuru Mart.

Arecaceae

Murumuru

Calophyllum spruceanum Benth.

Guttiferae

Mulateiro

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Bombacaceae

Sumaúma

Couroupita subsessilis Pilg.

Lecythidaceae

Castanha-de-macaco

Arecaceae

Açaí

Poaceae

Cana-de-flexa

Euphorbiaceae

Açacu

Lecointea amazonica Ducke

Leguminosae

Pracuúba

Lecythis paraensis Huber

Lecythidaceae

Castanha-sapucaia

Licaria mahuba (A. Samp.) Kosterm.

Lauraceae

Maúba

Manicaria saccifera Gaertn.

Arecaceae

Ubuçu

Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg

Moraceae

Muiratinga

Mauritia flexuosa L. f.

Arecaceae

Buriti

Nectranda amazonum Nees

Lauraceae

Louro-da-várzea

Piranhea trifoliolata Baill.

Euphorbiaceae

Piranheira

Platymiscium ulei Harms

Leguminosae

Macacaúba-da-várzea

Pseudobombax munguba (Mart. Et Zucc.) Dugand

Bombacaceae

Munguba

Pterocarpus ancylocalyx Benth.

Leguminosae

Tachi-da-flor-amarela

Raphia taedigera (Mart.) Mart.

Arecaceae

Jupati

Salix martiana Leyb.

Salicaceae

Oeirana

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.

Arecaceae

Paxiúba

Anacardiaceae

Taperebá

Sterculia elata Ducke

Sterculiaceae

Tacacazeiro

Triplaris surinamensis Cham.

Polygonaceae

Tachi preto

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.

Myristicaceae

Ucuúba

Vochysia maxima Ducke

Vochysiaceae

Quaruba

Euterpe oleracea Mart.
Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.
Hura crepitans L.

Spondias lutea L.

b) Floresta Ombrófila Aberta (Faciação da Floresta Ombrófila Densa)

Região Fitoecológica e Tipo de Vegetação ainda situada na faixa de clima
ombrotérmico, porém podendo apresentar um curto período seco (2 a 3 meses). Na área de
estudo foram identificadas como as formações Terras Baixas, Aluvial e Submontana, com as
faciações com palmeiras e sororocas (IBGE, 2005).
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 Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas
Representa 31,331% da área de influência indireta do traçado da estrada, sendo
composta por duas faciações: Floresta Ombrófila Aberta (0,168%) e Floresta Ombrófila
Aberta com palmeiras e sororoca (31,163%).
Conhecida originalmente como “área de transição” entre a Amazônia e o espaço
extra-amazônico, as Florestas Ombrófilas Abertas possuem fisionomia florestal composta de
árvores mais espaçadas, com estrato arbustivo pouco denso e caracterizadas por dois tipos
de vegetação, ora por fanerófitas rosuladas, ora pelas lianas lenhosas. Ocorrem em região
com temperatura média entre 24°C e 25°C, de clima q ue pode apresentar um período com
mais de 2 e menos de 4 meses secos.
Na área de estudo, essa região fitoecológica ocorre com duas alterações
fisionômicas (fácies florestais): a) Floresta de Palmeiras (Cocal), com representatividade
significativa das palmeiras de babaçu (Orbignya phalerata) e do inajá (Maximiliana regia); b)
Floresta de Sororoca (Sororococal), caracterizada pelos agrupamentos da Musaceae
Sororoca (Phenakospermum guyanenses). A Tabela 180 mostra uma lista de lianas típicas
desse tipo de vegetação, acompanhadas do nome da família e o nome vulgar.
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Tabela 180 - Espécies de lianas da Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas.

Nome Científico

Família

Nome Vulgar

Allamanda cathartica Linn.

Apocynaceae

Cipó-de-leite

Bauhinia splendens Kunth

Leguminosae

Escada-de-jabuti

Bonamia maripoides Hallier f.

Convolvulaceae

Chiococca brachiata Ruiz & Pav.

Rubiaceae

Cipó-Cruz

Cydista aequinoctialis (L.) Miers

Bignoniaceae

Cipó-Cruz

Davilla spp.

Dilleniaceae

Cipó-de-fogo

Dioclea lasiocarpa Mart. ex Benth.

Leguminosae

Mucunã

Doliocarpus rolandri J.F. Gmel.

Dilleniaceae

Cipó-d’água

Doliocarpus spatulifolius Kubitzki

Dilleniaceae

_________

Olacaceae

_________

Araceae

Cipó-titica

Heisteria spp.
Heteropsis jenmanii Oliv.
Ipomoea spp.

Convolvulaceae

Japecanga

Machaerium ferrugineum (Willd.) Pers.

Leguminosae

Timbó-açu

Machaerium quinata (Aubl.) Sandwith

Leguminosae

Cipó-sangue

Parkia oppositifolia Spruce ex Benth.

Leguminosae

Benguê

Passiflora nitida Kunth

Passifloraceae

Maracujá-do-mato

Philodendron imbe Schott

Araceae

Imbé

Philodendron mymecophyllum Encl.

Araceae

Tracuá

 Floresta Ombrófila Aberta Aluvial
Representada na área de influência indireta por 4,73%, com duas faciações: Floresta
Ombrófila Aberta com palmeiras (4, 511%) e Floresta Ombrófila Aberta Aluvial (0,219%).
Formação florestal que ocupa as planícies e os terraços periodicamente inundados,
ao longo dos cursos de água. Na Amazônia são designadas ordinariamente como Matas de
Várzeas e Matas de Igapó, respectivamente.
São regiões inundadas permanentemente pelos rios de águas claras e pretas. As
áreas de inundação do rio Negro e de outros rios de água preta são muito diferentes das
áreas de várzea, uma vez que há falta de nutrientes na água preta. Durante o período de
seca dos rios, as praias arenosas são pouco colonizadas pela vegetação.
Essa baixa oferta de nutrientes reflete, também, na baixa ocorrência de animais no
igapó, em geral, por causa de sua acidez (Junk, 1983). Sua vegetação permanece verde,
com folhas largas, e as árvores de maior porte atingem uma altura de 20m. Há uma grande
quantidade de epífitas e cipós, e diversas plantas apresentam raízes que auxiliam no
processo de respiração da planta (Meireles Filho, 2004).
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A floresta Ombrófila Aberta com palmeiras é a de maior representatividade, estando
presente em praticamente todas as planícies fluviais da área de estudo, onde por vezes se
expande por vários quilômetros de largura (IBGE, 2005).
A palmeira Buriti (Mauritia flexuosa) caracteriza de forma marcante a sua fisionomia,
acompanhando quase sempre a rede de drenagem e formando extensos grupos gregários.
Em áreas de maiores altitudes (acima de 100 m), ocupa as encostas de pouca declividade
e, neste caso, a palmeira predominante é o Inajá (Attalea maripa), que nos terrenos planos
intercala-se com o Açaí solteiro (Euterpe precatoria) (IBGE, 2005).
No geral retrata uma fisionomia de árvores esparsas e baixas, cuja dominância é
variável de local para local, mas onde nunca faltam indivíduos citados na Tabela 181.
Tabela 181- Espécies da Floresta Ombrófila Aberta Aluvial.
Nome científico

Família

Nome vulgar

Attalea maripa Mart.

Arecaceae

Inaja

Astrocaryum murumuru Mart.

Arecaceae

Murumuru

Carapa guianensis Aubl.

Meliaceae

Andiroba

Calophyllum spruceanum Benth.

Guttiferae

Pau mulato

Euterpe precatoria Mart.

Arecaceae

Açaí

Fícus insípida Willd.

Moraceae

Cachinguba

Sterculiaceae

Mutamba

Hevea brasiliensis (Willd.ex A. Juss.) Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Seringueira

Hura crepitans L.

Euphorbiaceae

Açacu

Inga Alba (Sw.) Willd.

Mimosaceae

Inga xixica

Mauritia flexuosa L. f.

Arecaceae

Buriti

Oenocarpus bataua Mart.

Arecaceae

Pataua

Pseudomedia multinervis Millbr.

Moraceae

Muiratinga

Myristicaceae

Ucuuba

Guazuma ulmifolia Lam.

Virola melinonii (Benoist) A.C Sm.
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c) Formações Pioneiras com influencia fluvial e/ou lacustre (Campos de Várzea)

Essas formações ocupam 1,169% da área de influência indireta, representada por
cinco faciações: Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre arbustiva
(0,028%); Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre arbustiva com palmeiras
(0,523%) e sem palmeiras (0,055%); Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou
lacustre herbácea (0,399%); Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre
herbácea com palmeiras (0,004%) e sem palmeiras (0,160%).
São Formações Vegetais Abertas Inundadas, que são caracterizadas pela presença
de diversas espécies de gramíneas e a pouca presença de ciperáceas Há poucos arbustos
ou árvores. A leste da Ilha de Marajó, a leste do Amapá, em suas planícies costeiras e no
Baixo rio Amazonas, nas várzeas entre Parintins e a foz do rio Xingu, bem como entre os
terrenos holocênicos ligeiramente acima do nível da água, entre Oriximiná e Faro, ocorrem
áreas expressivas de “campos de várzeas”. Na área de estudo, ocorrem duas faciações:
arbustivas (com e sem palmeiras) e herbáceas (com e sem palmeiras) (Braga, 1979).
São constituídos por biomassa medíocre, iluminação excessiva, com definida
predominância de gramíneas, capins robustos ou “Canaranas”. As Cyperaceae são de
importância desprezível. Está localizado em sedimentos recentes, limitado às áreas que
estão sob influência de alagações procedentes de rios de águas barrentas. Os rios de águas
limpas, ou seja, aqueles que não possuem sedimentos em suspensão, independente da
coloração, não fornecem condições para o aparecimento deste tipo de vegetação. A tabela
182 mostra uma lista de espécies que podem ser encontradas nesse tipo de vegetação, com
os nomes das famílias e nomes vulgares de cada espécie (Braga, 1979).
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Tabela 182 - Espécies da formação Pioneira com influencia fluvial/lacustre
Nome Científico
Família

Nome Vulgar

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.

Poaceae

Canarana-verdadeira

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Poaceae

_________

Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase

Poaceae

Capim-rabo-de-pato

Laersia hexandra Sw.

Poaceae

Pamonga

Luziola spruceana Benth. ex Döll

Poaceae

_________

Panicum elephantipes Nees ex Trin.

Poaceae

_________

Panicum repens L.

Poaceae

_________

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flüggé

Poaceae

_________

Formações Geológicas

A maior parte da área em estudo apresenta uma topografia plana, situada entre dois
dos mais importantes cursos de água da Amazônia, os rios Purus e Madeira, onde o seu
interflúvio localiza-se a rodovia BR-319. O traçado da rodovia BR-319, partindo de Manaus,
está instalado essencialmente dentro de terrenos onde dominam as rochas sedimentares da
Bacia Amazônica. Desta forma, as rochas que ocorrem ao longo das terras indígenas
localizadas

na

área

de

influencia

direta

e

indireta

da

rodovia

BR-319

são

predominantemente das idades cenozóicas representados por depósitos sedimentares
ainda mais jovens de idade Terciário-Quaternária pertencentes à Formação Içá com
ocorrências de aluviões antigos e recentes (holocênicos) nas margens e calhas dos rios e
dos lagos; terraços holocênicos presentes nas terras indígenas Parintintim 9 de Janeiro e
Apurinã Tucumã e cobertura Dentrito-laterítica pleistocênica com ocorrência nas terras
indígenas Cunhã Sapucaia, Kamaywá. Nas terras indígenas Apurinã Igarapé Tauamirim,
São João, Mamori, Itaparanã e Lago Barrigudo o predomínio é da formação Iça.
A Formação Içá é predominantemente arenosa com níveis lateríticos, incluindo
intercalações de argilitos cinza a vermelhos e camadas de turfa. É composta de sedimentos
pelíticos fluvio-lacustres com bancos arenosos, além de lentes e concreções de calcários e
gipsita e lentes de linhito. De grande distribuição areal por toda a região Amazônica e de
ocorrência extremamente comum e também importante são as coberturas dedríticolateríticas, distribuídas de forma ampla e descontínua em toda a região. Ao longo das
planícies e terraços aluvionares são encontrados freqüentes depósitos pelito-psamíticos e
cascalhos, antigos e atuais, relacionados à rede de drenagem amazônica antiga e atual.
Esta Formação é muito rica em fósseis vegetais e animais, como troncos, folhas,
carófitas, ostracóides, escamas, dentes e ossos (Caputo et al., 1971). Podem conter
ocasionalmente, intercalações, lentes e camadas de arenitos de cores amarelo-ocre e
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vermelho, granulação fina a média, localmente grossa, matriz argilosa, bem selecionados,
maciços ou acamadados com estratificações plano-paralelas, como por exemplo, nos
afloramentos nas proximidades do rio Preto do Igapó-Açu.
Estruturas Geomorfológicas

Ao longo dos cursos de água que fazem parte da Planície Amazônica têm sido
identificados dois conjuntos de depósitos aluviais: Aluviões Antigas (Terraços Aluviais) e
Aluviões Atuais (Planícies aluviais de inundações). As Aluviões Antigas têm distribuição
descontínua, porém formando faixas amplas com até 50 km de largura, na região norte e
noroeste de Humaitá e a norte de Canutama e Tapauá no rio Purus. As atuais planícies
fluviais são geralmente amplas e os cursos de água têm padrão sinuoso ou em meandros
(Purus) e outros mais retilíneos (Madeira e Aripuanã). Nestas áreas são freqüentes
meandros em lagos, meandros em colmatagem, furos e paranás resultantes da evolução
dos rios.
As acumulações de Aluviões Antigas descritas ao longo dos rios Purus e Madeira,
além de outros rios, constituem-se principalmente de areias quartzosas com estratificação
gradacional, formando depósitos característicos de barra em pontal. Têm granulação
predominantemente fina, grãos subangulosos e subarredondados, pequena contribuição de
minerais micáceos e freqüentes intercalações de camadas ou lentes de materiais sílticos e
argilosos em contatos gradacionais. Ocasionalmente contém pelotas de argila dispersas e
uma percentagem mínima de minerais pesados. Normalmente são de coloração branca com
tonalidades amareladas e avermelhadas devido a concentrações ferruginosas. Localmente
ocorrem concreções limoníticas planares de espessuras milimétricas. As areias podem
apresentar estratificação cruzada de pequeno porte dos tipos tabular e acanalada. Os
depósitos colúvio-aluvionares formam camadas métricas, que muitas vezes preenchem
paleovales.
Conforme o projeto RADAMBRASIL, no Levantamento dos Recursos Naturais da
Folha SB. 20 Purus, a região em estudo apresenta as seguintes unidades morfoestruturais:
1) Planície Amazônica; 2) Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental.
A Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional foi identificada por Melo, Costa
e Natali Filho (1977) na Folha Porto Velho e se estende ao longo do alto curso do rio
Manicoré, e, portanto sem ocorrência na área de influência indireta da rodovia BR-319. Tem
altimetria relativa de 150m, mostrando interflúvios tabulares, talhados dominantemente
sobre rochas pré-cambrianas. Sobre estas formas de relevo desenvolvem-se duas
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associações de solos predominantes: Latossolos Vermelhos e o Podzólico Vermelho
Amarelo.

a) Planície Amazônica (PA)

A denominação original desta unidade morfoestrutural refere-se às áreas inundadas
e/ou inundáveis submetidas ao regime fluvial do rio Amazonas. Trabalho de Melo, Pitthan e
Almeida (1976) registraram áreas de terraços acompanhando a calha do rio Purus e Acre e
passaram a englobar nesta unidade morfoestrutural também estes terraços na Planície
Amazônica. A Planície Amazônica corresponde a terrenos aplainados, áreas de depósitos
fluviais situados ao longo das calhas dos rios Amazonas, Solimões, Purus e Madeira e de
seus principais afluentes. Objetivando a sua melhor caracterização, a Planície Amazônica
também foi dividida em duas subunidades: a Planície Amazônica no rio Purus e a Planície
Amazônica no rio Madeira, pois elas mostram características geomorfológicas distinguíveis.
Estas planícies estão associadas principalmente a terrenos silte-argilosos associados
a lagos colmatados e a terrenos periodicamente inundados e diques marginais arenosos. Os
solos associados a esse domínio são hidromórficos gleizados e podzóicos vermelhos álicos.
A Planície Amazônica do rio Purus está definida por uma faixa que se estende pelas
margens do rio Purus de orientação geral sudoeste nordeste, atingindo largura máxima de
100 km, como na região de Canutama. Nesta faixa é possível identificar as áreas de
planícies propriamente ditas e de terraços. O canal do rio é sinuoso com curvas em padrão
meândrico e retilineações eventuais. Ele não apresenta ilhas ao longo do seu canal. Melo et
al. (1976) dividiram o curso do rio em três seções, conforme amplitude diferenciada dos
meandros e retilinearizações do curso do rio.
A Planície Amazônica do rio Madeira, como subunidade de relevo também se
estabelece ao longo das margens do rio Madeira, que tem como limite nordeste a foz do rio
Aripuanã e como limite sul nas proximidades de Porto Velho. Esta planície é mais estreita
que a do rio Purus, alcançando cerca de 70 km. Desta forma, esta subunidade constitui
“ilha” dentro do Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental. Trata-se de rio que mostra
canal com amplas sinuosidades e com retilinearizações a partir de Manicoré. Ao contrário do
Purus o seu canal contém inúmeras ilhas ao longo de todo seu curso.
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b) Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental (PRAO)

Este planalto apresenta relevo com altimetria em torno de 100m, onde a intensa
dissecação produziu arcos colinosos de pouca extensão, provocados pelo incipiente
aprofundamento da drenagem. Além destas formas de relevo ocorrem superfícies
pediplanizadas e colinas. Litologicamente é representada por sedimentos pleistocênicos da
Formação Solimões e, mais ao sul e a leste, também por litologias pré-cambrianas. Os solos
associados são os podzólicos vermelhos amarelos (em grande parte de caráter plíntico), as
lateritas hidromórficas e o latossolo vermelho amarelo e latossolos amarelos.
Esta unidade morfoestrutural foi subdividida pelo Projeto RADAMBRASIL em três
(03) subunidades, com base no grau de dissecação e distância interfluvial: a - Norte do Rio
Purus, b – Rio Purus-Madeira, c - Sul do Rio Madeira.
Como a rodovia BR-319 está inclusa integralmente na Subunidade Morfoestrutural
do Rio Purus-Madeira será apresentado um maior detalhamento desta. Este interflúvio está,
obviamente, limitado a oeste e a leste pelas calhas dos rios Purus e Madeira,
respectivamente, mas estende-se para sul e para norte até a calha do rio Amazonas. Nesta
subunidade predominam duas formas de relevo: superfícies pediplanizadas e interflúvios
tabulares e áreas de colinas. Os pediplanos ocupam grande extensão e esta forma de
relevo é encontrada nos divisores de água dos rios Tupana, Luna e Preto do Igapó-Açu
envolvendo as Terras Indígenas Cunhã Sapucaia, Lago Barrigudo.
Os rios que drenam esta subunidade estão posicionados segundo duas direções
preferenciais: sul-norte e oeste-leste. A drenagem comandada pelos rios Mucuim, Jacaré,
Ipixuna e Jari apresentam padrão dendrítico. Seus cursos são sinuosos com seções retas.
Suas planícies são contínuas, ocorrendo trechos restritos de terraços. Os rios Tupana, Luna
e Preto do Igapó-Açu comandam a drenagem dirigida para oeste e leste, com padrão
retangular típico, mostrando nítido controle estrutural. As áreas de planície destes rios não
são contínuas. No rio Luna, por exemplo, a planície é contínua até as imediações do lago
Ticiuã; a partir daí é de ocorrência restrita a pequenos trechos nos rios Ipixuna e Itaparaná.
O rio Preto do Igapó-Açu não apresenta áreas de planície, pois está encaixado diretamente
nos sedimentos da Formação Solimões.
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Estruturas Pedológicas

Os tipos de solo que ocorrem nas terras indígenas da área de influência da rodovia
BR-319 foram agrupados em duas categorias: Solos de Terra Firme e Solos de Várzea
descrita de acordo com a nomenclatura atualmente em uso estabelecida pelo Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 1999).
De forma semelhante, fatores climáticos, condições hídricas e tipo de cobertura
vegetal também influenciam na distribuição dos solos e vice-versa, que somados aos
aspectos geológicos e geomorfológicos dão as características finais dos solos de uma
determinada região.
a)

Solos de Terra Firme (Argissolos, Espodossolos e Latossolos)

Os Argissolos são solos minerais, que têm como característica diferencial a presença
de um horizonte B textural2 (Bt), imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte
superficial, exceto o hístico (orgânico), sem apresentar, contudo, os requisitos para serem
enquadrados nas classes dos Alissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos (Embrapa,
1999).
Nesta classe estão incluídos os solos que foram, nesta região, classificados como
Podzólico Vermelho-Amarelo com ocorrência predominante nas Terras Indígenas Cunhã
Sapucaia, Lago do Barrigudo, 9 de Janeiro e Tucumã.
São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores
avermelhadas ou amareladas e, mais raramente, brunadas ou acinzentada. A textura varia
de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sendo que
a transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara ou abrupta. O horizonte
superficial, denominado de A, é sempre mais arenoso, evidenciando um gradiente textural
em relação aos horizontes subsuperficiais. O fenômeno de iluviação de argila é freqüente, e
pode ser constatado pela presença de material coloidal translocado revestindo as unidades
estruturais (cerosidade).
Na região em estudo, esses solos apresentam caráter forte a moderadamente ácido,
com valores de pH em água variando de 3,30 a 4,92, com capacidade de troca de cátions
entre 1,74 a 24,96 comlc.Kg-1 de solo, saturação por bases baixas, com teores mais
elevados nos horizontes superficiais devido à influência dos maiores teores de matéria
orgânica. São predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki variando de 1,0 a
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2,3, em correlação com as argilas de baixa atividade. A saturação de bases (V) varia,
respectivamente, de 1 a 36%, o que os classifica como distróficos (V < 50%).
Sob condições naturais, os Argissolos e Latossolos estão recobertos por uma densa
e rica floresta de terra firme e ocorrem na porção mais elevada da paisagem, normalmente
com os Latossolos ocupando os topos planos (os platôs) e os Argissolos o terço médio e
inferior da encosta.
Apesar de várias características em comum, Argissolos e Latossolos apresentam
algumas diferenças importantes. Normalmente, os Latossolos são mais bem drenados, mais
profundos e mais argilosos dentro de uma mesma toposeqüência, enquanto os Argissolos
ocorrem normalmente em condições um pouco mais movimentadas de relevo, isto é, áreas
de maior declividade.
Ao contrário dos Latossolos, que se apresentam quase uniformes, os Argissolos
apresentam maior diversidade de características em função de sua posição na paisagem.
Aqueles que ocorrem nas partes mais elevadas da paisagem e que, assim como os
Latossolos, não sofrem influência direta do lençol freático são solos bem drenados, com
menor diversidade de componentes minerais, pobres em nutrientes, elevada acidez, além
de elevada saturação por alumínio.
Descendo na paisagem e aproximando-se do nível de base, os Argissolos vão se
tornando mal drenados e passam a apresentar caráter plíntico típico. Os Argissolos plínticos
(Antigos Podzólicos plínticos) ocorrem em áreas com drenagem deficiente durante algum
período do ano, o que condiciona o aparecimento de horizonte plíntico, resultante de
processos de oxi-redução no solo.
O incremento textural típico dos Argissolos, com o horizonte superficial mais
arenoso, é fundamental no processo erosivo, uma vez que a água tende a se infiltrar mais
rapidamente na superfície mais arenosa e mais lentamente na subsuperfície mais argilosa.
Essa diferença na velocidade de infiltração da água do solo resulta no escoamento
subsuperficial da água, que pode levar a perdas significativas de solos por erosão.
Os Argissolos, especialmente quando apresentam um gradiente textural mais
elevado e ocorrem em relevo mais declivoso, são os solos mais sujeitos às perdas por
erosão na terra firme. Entretanto, sob condições naturais, de cobertura de mata nativa,
praticamente não há perdas significativas, porém uma vez expostos para a construção de
acessos ou faixas, estes solos podem sofrer perdas significativas por erosão. Portanto, os
cuidados nas áreas de Argissolos, especialmente quando em relevo de ondulado a mais
declivoso e com elevado gradiente textural, devem ser redobrados, notadamente quando ao
final do declive encontrar-se um pequeno curso d’água o qual poderá ser facilmente
assoreado.
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A grande variabilidade de atributos de interesse agronômico da classe dos
Argissolos, tais como profundidade, textura, fertilidade, atividade de argilas, pedregosidade,
drenagem e relevo, torna difícil a generalização de sua aptidão.
Apesar das boas qualidades físicas desta classe de solo, a fertilidade natural é baixa,
classificando-os na classe restrita tanto para as culturas anuais e perenes, num sistema de
manejo intensivo (A); e regular e boa para culturas anuais e perenes em sistemas de
manejo menos intensivo (B e C). Os solos desta classe apresentam aptidão regular tanto
para seu aproveitamento em pastagem quanto na silvicultura. Quando ocorrem em relevo
mais acidentado, enquadram-se na classe restrita para os cultivos anuais devido às
limitações quanto à mecanização agrícola.
Os Argissolos situados nas proximidades dos cursos d’água, anteriormente
classificados como Podzólicos Vermelho Amarelos Álicos Plínticos (Radambrasil, 1978),
apresentam freqüentemente características plínticas, e assemelham-se muito aos
Plintossolos quanto a algumas propriedades físicas, químicas e morfológicas. Estão sujeitos
à variação do lençol freático e apresentam restrições de utilização agrícola das terras,
principalmente pela reduzida fertilidade natural e pelo excesso de água durante o período de
chuvas do ano. Enquadram-se na classe inapta para os cultivos anuais nos manejos A e B;
restrita para as culturas perenes nos manejos B e C; e nas classes restrita e regular para
Pastagem e Silvicultura, respectivamente.
Espodossolos – Podzol Hidromórfico - Compreende solos minerais com horizonte B
espódico subjacente a horizonte eluvial E (álbico ou não), ou subjacente a horizonte A, que
pode ser de qualquer tipo, ou ainda, subjacente a horizonte hístico (orgânico) com menos de
40 cm de espessura. Apresentam, usualmente, seqüência de horizontes A, E, Bh, Bhs ou Bs
e C nitidamente diferenciados (Embrapa, 1999).
A textura do solum é predominantemente arenosa, sendo menos comum a textura
média e rara a argilosa no horizonte B, com teores de areia variando entre 83 a 96%. As
condições de drenagem são muito variáveis, havendo estreita relação entre profundidade,
grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte B e a drenagem do
solo. São solos muito pobres, moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação
por bases muito baixa, sendo peculiares altos teores de alumínio extraível.
São desenvolvidos, principalmente, a partir de materiais areno-quartzosos, sob
condições de umidade elevada, em clima tropical e subtropical, em relevo plano, suave
ondulado, abaciamentos e depressões, desenvolvendo típica vegetação denominada
campina. Nesta classe estão incluídos todos os solos que anteriormente foram classificados
como Podzol, inclusive o Podzol Hidromórfico.
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Os Espodossolos impõem sérias restrições ao uso agrícola devido à textura arenosa,
fertilidade natural extremamente baixa, e muitas vezes drenagem deficiente em razão da
baixa permeabilidade de uma camada cimentada por colóides orgânicos e óxidos de ferro
(ortstein). Apresentam fortes limitações para usos agrícolas, pastoris ou para a silvicultura.
Pelas suas características naturais, de baixa retenção de nutrientes e de água, esses solos
devem permanecer protegidos pela vegetação primitiva.
Os Latossolos são solos minerais que apresentam horizonte B latossólico
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da superfície do
solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de espessura
(Embrapa, 1999).
Em razão da boa drenagem interna, de ocorrer em relevo mais plano, de
apresentarem lençol freático mais profundo, de sua origem a partir de sedimentos
continentais muito antigos, os Latossolos são os solos mais evoluídos da paisagem e, como
conseqüência das enérgicas transformações no material constitutivo, são praticamente
destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, além
de apresentarem baixa reserva de nutrientes.
Por outro lado, apresentam uma boa estrutura (granular forte), isto é, uma boa
agregação entre as frações primárias argila, silte e areia. Além disso, esta classe de solos
também apresenta pequena variação no teor de argila em profundidade e um teor de médio
a baixo de matéria orgânica. Todas essas características conferem aos Latossolos maior
resistência à erosão do que as demais classes de solos e uma boa capacidade de
regeneração natural após eventos impactantes, isto é, maior resiliência. Nesta classe estão
incluídos todos os solos classificados anteriormente como Latossolos, excetuadas algumas
modalidades anteriormente identificadas como Latossolos plínticos.
O Latossolo amarelo aparece nas Terras indígenas Lago Capanã, Lago do Jauauri e
Ariramba e Kamaywá apresenta normalmente baixo teor de ferro e cores bruno amarelado e
amareladas nos matizes 7,5 YR e 10 YR. A unidade de Latossolo Amarelo possui
normalmente horizonte A moderado, seguido de um horizonte B latossólico espesso,
podendo se apresentar friável e duro ou muito duro quando seco.
O latossolo vermelho-amarelo podzólico é predominante nas terras indígenas
Igarapé Tauamirim, São João, Mamori e área de índios isolados.
São solos fortemente ácidos, com valores de pH em água entre 3,5 a 5,7, com baixa
saturação por bases, distróficos ou álicos, com capacidade de troca de cátions baixa, inferior
a 17 cmolc kg-1 de argila sem correção para o carbono, predominantemente cauliníticos.
Apesar de sua textura argilosa a muito argilosa, apresentam boas qualidades físicas
devido à agregação das partículas de argila, apresentando elevada porosidade e drenagem.
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Os Latossolos não apresentam, portanto maiores limitações quanto ao relevo, erosão e
mecanização, porém sua maior limitação é a baixa fertilidade natural, que faz com que os
Latossolos desta região apresentem, no sistema de manejo A, aptidão restrita tanto para os
cultivos anuais quanto perenes, e aptidão regular nos manejos B e C para os cultivos
perenes.
Apresentam uma boa aptidão para silvicultura e uma aptidão de regular a restrita
para pastagens, como resultado da baixa capacidade de suporte destes solos à elevada
pressão de pasteio e sua degradação físico-química provocada pelo pisoteio dos animais.
Estes solos, quando submetidos ao processo tradicional de cultivos da Amazônia,
isto é, derrubada da mata, queima dos resíduos vegetais para limpeza do terreno e cultivo
sem o uso de insumos químicos ou orgânicos, apresentam queda acentuada de produção a
partir do segundo ano de cultivo, o que leva ao abandono da área e incorporação ao
processo produtivo de outra área, que pode ser de mata primária ou capoeira. A queda na
produtividade após o 2º cultivo deve-se, entre outros fatores, à baixa reserva de nutrientes
na fração mineral dos Latossolos, ao elevado índice pluviométrico, à redução do teor de
matéria orgânica do solo em razão da queima, do cultivo e da exposição do solo à insolação
direta, à exportação de nutrientes pelos cultivos e às perdas por erosão e lixiviação,
especialmente após as primeiras chuvas e após a queima.
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b)

Solos de ambiente intermediário entre várzea e terra firme – Plintossolos

Compreendem solos minerais formados sob condições de restrição à percolação da
água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, de maneira geral
imperfeitamente ou mal drenados, que se caracterizam fundamentalmente por apresentar
expressiva plintização, na condição de que não satisfaçam os requisitos estipulados para as
classes dos Neossolos, Cambissolos, Luvissolos, Alissolos, Argissolos, Latossolos,
Planossolos ou Gleissolos (Embrapa, 1999).
Normalmente, são solos bem diferenciados, podendo o horizonte A ser de qualquer
tipo, observando-se a seqüência de horizontes A, AB, ou A, E (álbico ou não), ou Eg,
seguidos de horizonte Btf, Bwf ou Cf. A textura destes solos é variável, podendo ser arenosa
ou mais fina no horizonte plíntico.
Usualmente, a ocorrência de solos desta classe está relacionada a terrenos de
várzeas, áreas com relevo plano ou suavemente ondulado, e menos freqüentemente
ondulado, em zonas geomórficas de baixada. Ocorrem também em terços inferiores de
encostas ou áreas de surgentes, sob o condicionamento de oscilação do lençol freático, de
alagamento ou de encharcamento periódico por efeito de restrição à percolação ou
escoamento de água.
São típicos de zonas quentes e úmidas, mormente com estação seca bem definida
ou que, pelo menos, apresentem um período com decréscimo acentuado das chuvas.
Ocorrem também na zona equatorial perúmida e mais esporadicamente em zona semiárida. As áreas mais expressivas destes solos situam-se no Médio Amazonas (interflúvio
dos rios Madeira, Purus, Juruá, Solimões e Negro) com ocorrência nas terras indígenas
Mamori e na região dos índios isolados.
Predominantemente são solos fortemente ácidos, com saturação por base baixa.
Todavia, verifica-se a existência de solos com saturação por base média a alta, como
também solos com propriedades solódica e sódica.
Nesta classe estão incluídos solos que foram anteriormente classificados como
Lateritas Heteromórficas, de modo geral, parte dos Podzólicos plínticos, parte dos Glei
Húmico e Glei Pouco Húmico e alguns dos Latossolos plínticos.
São solos que apresentam, além da baixa fertilidade natural, sérias restrições à
mecanização agrícola devido ao excesso de água durante uma significativa parte do ano,
prejudicando seu uso com cultivos perenes. A pedregosidade na superfície também dificulta
o preparo mecanizado das áreas. Encontram-se, na maioria das vezes, na classe restrita
para culturas anuais no manejo C e silvicultura e pastagem, sendo inaptos para as demais
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formas de utilização agrícola das terras, ou necessitando de grandes obras civis para sua
drenagem.

c)

Solos de várzea - Gleissolos

São solos mal ou muito mal drenados em condições naturais, tendo o horizonte A
cores desde cinzentas até pretas, espessura entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de
carbono orgânico. O encharcamento do solo durante longo período do ano resulta em
condições anaeróbicas e conseqüente redução do ferro férrico para o estado ferroso (Fe2+),
no processo denominado de gleização. O processo de gleização implica na manifestação de
cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, e na solubilização do ferro, promovendo
translocação e reprecipitação dos seus compostos.
Os Gleissolos normalmente desenvolvem-se a partir de sedimentos recentes nas
proximidades dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de
hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais,
lacustres ou marinhos, em áreas abaciadas ou depressões, e eventualmente em áreas
inclinadas sob influência do afloramento de água subterrânea (surgentes). São solos
formados sob vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou arbórea. Esta classe
abrange os solos que foram classificados anteriormente como Glei Pouco Húmico, Glei
Húmico, parte do Hidromórfico Cinzento, Glei Tiomórfico e Solonchak.
Os Gleissolos são solos com baixa fertilidade natural, com baixa incidência nas
terras indígenas Mamori e Índios isolados e Itaparanã, que permanecem grande parte do
ano inundados e que apresentam, portanto, sérias limitações à utilização de implementos
agrícolas, evidenciando também sua inaptidão para uso com cultivos perenes e silvicultura.
Acham-se na classe restrita para as culturas anuais nos manejos A e B e regular para
pastagens.

d)

Solos antropogênicos (Terra Preta de Índio)

Os solos localmente denominados de Terra Preta de Índio (TPI) apresentam
tipicamente um horizonte A espesso e de cor escura, elevados teores de fósforo, cálcio e
alguns micronutrientes, como o manganês e o zinco (Sombroek, 1966; Kern & Kämpf 1989;
Denevam 1996), teores mais elevados de matéria orgânica em comparação com os solos
adjacentes (Lima et al. 2002), além de fragmentos de cerâmica e conchas (Ranzani et al.
1970; Vieira, 1975; Kern & Kämpf 1989).
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Existem duas explicações potenciais para a origem das terras pretas. A primeira,
atualmente mais aceita, é a origem antrópica, ou seja, seus atributos seriam resultantes da
acumulação de resíduos orgânicos domésticos em torno dos assentamentos précolombianos (Gourou, 1949). A segunda hipótese considera a possibilidade de origem
natural, hipotetizando que as condições favoráveis de fertilidade destes sítios teriam atraído
os assentamentos indígenas.
Localizam-se geralmente próximo aos rios e cachoeiras, mas também são
encontradas nas áreas de interflúvio a poucas centenas de metros de algum curso de água.
De acordo com Smith (1980), as terras pretas ribeirinhas são mais extensas e mais
profundas do que aquelas das áreas de interflúvio.
As de TPI são na sua maioria formadas por pequenas áreas de dois a cinco
hectares, contudo há ocorrência de algumas áreas com dezenas de hectares. As TPI são
bastante requeridas e utilizadas pelos agricultores para o plantio de cultivos alimentares,
hortaliças e fruticultura.
Atualmente, também há um grande interesse cientifico na elucidação da gênese das
TPI, principalmente pela possibilidade de replicação destas áreas, as quais apresentam
grande resiliência em manter suas boas qualidades químicas (elevada fertilidade e altos
teores de matéria orgânica) e físicas.
As terras pretas constituem os solos com melhor aptidão agrícola entre todos
aqueles que ocorrem na área de influência da rodovia BR-319, sendo enquadrados na
classe de aptidão boa. Em razão de suas características físicas e químicas.

Rede hidrográfica

As terras indígenas da área de influência da rodovia BR-319 estão localizadas no
interflúvio de duas grandes bacias hidrográficas Amazônicas: as bacias dos Rios Purus e
Madeira importantes tributários do Rio Solimões/Amazonas da porção meridional da grande
bacia fluvial amazônica.
Esses dois rios são dois, segundo a nova base físico-territorial adotada pelo Plano
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e que segue as diretrizes estabelecidas pela
Resolução CNRH nº. 30, de 11 de dezembro de 2002, aquelas bacias são agora
denominadas Sub-Regiões Hidrográficas (Figura 272). Existem como tal, dentro do recorte
geográfico de nível 1 da Divisão Hidrográfica Nacional, estabelecida pela Resolução CNRH
nº. 32, de 15 de outubro de 2003, que define 12 regiões hidrográficas para o País, dentre
elas a Região Hidrográfica Amazônica (MMA/PNRH, 2007).
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Esses dois rios têm características muito próprias e que têm grande papel no
desenvolvimento regional e mais especificamente, reportando-se à área de influência da
rodovia BR-319, do interior da porção sul do Estado do Amazonas e norte do Estado de
Rondônia.
Ambas as áreas (Sub-RH Madeira e Sub-RH Purus) apresentam uma densa rede
hidrográfica de característica predominantemente dendrítica ou arborecente. Em relação à
tipologia da rede de drenagem Christofoletti (1980) indica que drenagem dendrítica, também
denominada arborecente, é aquela em que, como nas árvores, os ramos ou tributários se
distribuem em todas as direções sobre a superfície do terreno, e se unem formando ângulos
agudos de graduações variadas, mas sem chegar nunca a ângulos retos.
Os cursos d’água em ambas as Sub-RHs apresentam características bastante
meandrantes. Com rios de água branca e água preta. Este fato revela características de
baixa energia, principalmente em face de estrutural e regionalmente se tratar de drenagens
que se já desenvolvem dentro da planície aluvial Amazônica. Trata-se, portanto de uma
típica rede de drenagem de planície, numa região onde não superam os 150 metros acima
do nível do mar (MMA/PNRH, 2007).
O aproveitamento das vias naturais, os rios, continua, então, sendo o mais utilizado
na região ainda que de forma precária. A exceção vem do uso do Rio Madeira para o
transporte de grãos; para o que foi construída alguma infra-estrutura portuária. Trabalhos de
sinalização, ainda que rudimentares, também foram realizados como parte daquela infraestrutura.
As áreas das duas regiões hidrográficas juntas representam aproximadamente 25%
da área de toda a Região Hidrográfica Amazônica. Esta porção da Amazônia tem
intensificado a demanda quanto ao uso dos recursos hídricos, muito em função da expansão
econômica que vem experimentando nos últimos anos. A população residente naquelas
áreas, por sua vez também tem crescido bastante e atualmente representa 32% do total da
população calculada para a mesma região hidrográfica. Assim, percebe-se que a área por
onde passa o trecho em estudo da rodovia BR-319 apresenta significativa importância no
contexto regional tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista populacional.
Em relação à disponibilidade hídrica dessas duas Sub-RHs no contexto regional, o
Caderno de Recursos Hídricos da RH Amazônica atribui 3% para a Sub-RH Madeira e 11%
para a Sub-RH Purus em face de uma disponibilidade total de quase 7 milhões de m3, por
habitante, por ano.
Seguindo a classificação da UNESCO (2003), a razão demanda/oferta sempre
menor que 5% corresponde a um nível tido como excelente, considerando-se aqui apenas o
ponto de vista quantitativo. Assim, a RH Purus é responsável por 5,4% da oferta total de
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água superficial da NRH Amazônica enquanto a Sub-RH Madeira é responsável por 8,5%.
Já em relação à demanda tem-se 4,4% e 21,7%, respectivamente. A Sub-RH Madeira tem,
portanto a segunda maior demanda relativa no conjunto da RH Amazônica.
Ainda segundo o Caderno de Recursos Hídricos da RH Amazônica (MMA, 2007),
com relação ao uso da água nas Sub_RHs Purus e Madeira tem-se uma predominância do
consumo de água para dessedentação animal (≈50%) e consumo humano (≈45%).
W
'
'
0
'
0
°
5
5

W
'
0
'
0
°
5
6

Guiana
Vene zuela

N
'
0
'
0
°
5

Guiana
Suriname Fra ncesa
Br a
nc
o

R i o J ap ur á
R io

A ma

AM

zonas

#
Y SAN TA RÉM

pa

Ri

á

AC

Ri

nã

PO RTO VE LHO
o #
Y

Ri
o
Te
l ES TA
ALTA FLOR

#
Y

#
Y
Ri o J u
r uen
a

RO
Peru

P i r es
es

RIO BRA NCO
S
'
'
'0
0
°
0
1

S
'
0
'
0
°
5

Ri o

s

Ri o A r i p

ru

ad
ei
ra

Pu

M

R io

PA

i ri
Ir

o

Ta

ua

u
Ju r
R io

'
0
'
0
°
0

jó
s

MANA US
Ri
#
Y
o S oli m õ e s

MACA PÁ

#
Y

Ri
o X
i ng
u

Rio I çá

AP

ri
Ja

Ri o

RR

o
Ri

Rio N eg r o

'
0
'
0
°
0

Tro mb e ta s
Ri o

#
Y BO A VIS TA

Colômbia

S
'
0
'
0
°
5

N
'
0
'
0
°
5

TO

MT

Bolívia

S
'
'
'0
0
°
5
1

S
'
'
'0
0
°
0
1

GO

S
'
'
'0
0
°
5
1

MS
S
'
'
'0
0
°
0
2

S
'
'
'0
0
°
0
2

CARAC TER IZAÇÃ O DA R EGIÃ O HIDR OGRÁ FIC A AMAZÔN IC A
Y
#

N

1:18.0 00.00 0

Prin cipais c id ad es
0

SUB- REG IÕE S HIDRO GRÁFICAS
AMAPÁ LITO RAL

PARU

TR OMBETAS

FOZ AMAZO NAS

PUR US

XIN G U

MADEIR A

SOL IMÕ ES

NEG RO

TAP AJO S

125

250

Sistem a de C oo rde nad a G eo grá fica
da tum SAD _6 9

500
Km

W

E
S

Limite da R eg ião Hid ro gráf ica
Limite Est ad ual
Hidro grafia

Fo ntes: Ba se Integ rad a do B rasi l ao Mi li on ési mo - IB GE , 2 003 .
L imi te Re giã o Hi dro grá fica : R eso luç ão C NR H no . 3 2, de 1 5 de o utub ro d e 20 03/Ba se: PNR H, 20 05

SISTEMA de INFO RM AÇÕ ES
do PNRH
Secret ar ia de
Recur so s H ídric os

M in ist ério d o
Me io Amb ei nt e

Brasíli a, 20 06

Figura 279 – Região Hidrográfica Amazônica e suas Sub-Regiões, com destaque para as do Purus e do Madeira,
no interior do triângulo. Fonte: MMA/PNRH (2007).
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Tabela 183 - Terras Indígenas da área de influência direta e indireta banhadas pelos afluentes e lagos que
compreendem a sub-bacia do Rio Madeira.
Nº
Terra Indígena (Povo)
Localização
1

Mura Cunhã Sapucaia

Banhada pelos rios Tupana, Igapó-açu, Matupiri (água preta)
localizados a margem direita
Banhadas pelos lagos Capanã (figura 07) Grande, Baetas,

2

Mura Lago Capanã, Jauari e Ariramba

Jauauri e Rio Madeira (figura 09) água branca, localizados a
margem direita.
Rio Marmelos (figura 08) passa em seu entorno (água preta),

3

Torá

4

Parintintim Nove de Janeiro

5

Munduruku Kamaywa

Banhada pelo Rio Amapá (água preta), margem direita.

6

Apurinã Lago Barrigudo

Banhada pelo Rio Tupana, margem esquerda.

margem direita.
Banhada pelo Rio Ipixuna e lago Pupunha (figura 10), água preta,
margem direita.

Tabela 184 - Terras Indígenas da área de influência direta e indireta banhadas pelos afluentes e lagos que
compreendem a sub-bacia do Rio Madeira e Purus.
Nº
Terra Indígena (Povo)
Localização
1

Mamori dos povos Apurinã, Paumari e Mamori e Margem direita, banhada pelos rios Itaparanã, Itapixuna
área dos povos indígenas isolados.

2

Apurinã Igarapé Tauamirim e Igarapé São João

3

Mura Itaparanã

e Jarí (água preta)
Margem direita, banhada pelos Igarapés São João e
Tauamirim.
Margem direita, banhada pelo rio Itaparanã.
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A

B

Figura 280 – A) Lago Capanã. Terra Indígena Lago Capanã. Faria 2007; B) Rio Marmelos. Terra Indígena Tora
Manicoré, Faria, 2007.

A

B

Figura 281 – A) Rio Madeira. Manicoré. Gusmão 2007; B) Lago Pupunha. Terra Indígena 9 de Janeiro. Faria,
Humaitá, 2007.
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Caracterização sociocultural dos Povos Indígenas

Povo Mura: modo de vida, relações sóciopolíticas, econômica e cultural intra e
extratribal.

De acordo com Santos (2002), os índios Mura “apareceram para os colonizadores
portugueses da Amazônia no início do século XVIII. A documentação de época registra em
1714, na Carta do padre Bartolomeu Rodrigues ao padre Jacinto de Carvalho, “sobre as
terras, rios e gentio do rio Madeira (...), de 2 de maio de 1714”, “situando-os entre os rios
Maeci e Manicoré, tributários do Madeira pela margem direita” (Santos, 2002: 66).
A título de informação, relata Santos (2002), que “no rio Madeira, por volta de 1724, o
missionário jesuíta João de Sampaio fundou o aldeamento indígena de Santo Antonio de
Areretama, localizado na região das cachoeiras; depois essa missão foi mudada para a
boca do rio Jamari, depois para Camuán na [boca] do Ji-Paraná e desta para a do Baeta no
ângulo superior de sua foz, onde teve o nome de Trocano [1742]; donde transladou-se
ultimamente para a atual situação”. Neste mesmo local, em 1756, Trocano “foi elevada à
categoria de vila com a denominação portuguesa de Borba” (Santos, 2002: 73). O que se
percebe, é que as terras indígenas Mura tem uma anterioridade histórica, constituindo direito
legítimo dessas populações sobre certas áreas contíguas ao rio Madeira.
Já o Dr. José Monteiro Noronha, o primeiro Vigário Geral da Capitania de São José
do Rio Negro, relata que os índios Mura estendem suas fronteiras desde o rio Jamary,
passando pelo rio Madeira e rio Amazonas até Cudayá (Codajás), e ainda habitam o rio
Uatay (Autazes) que se comunica com o Madeira. A respeito do rio Amazonas assinala que
“as suas margens são infestadas de gentio Mura...” (Noronha, 1856:33 apud Cornwall,
2003:41)
As estimativas sobre a população Mura encontrada no século XVIII fazem referência
a 60.000 índios, “espalhados pelos rios Amazonas, Madeira, Abacaxis, Autazes, Solimões,
Manacapuru, Purus, Codajás, Mamá, Catuá, Caiamé, Negro, Jaú, Coari, Tefé, Capucá e
Japurá”. Há também controvérsias “sobre deslizamentos semânticos que ocorreram com o
etnônimo Mura no século XVIII, quando etnias diversas – que se mantiveram afastadas do
sistema colonial, ou dele desertaram – foram tomadas como índios Mura”. Conta-se que os
“Mura agregavam – pela guerra ou pela adoção pacífica – outras etnias em sua sociedade:
o cálculo da demografia e territorialidade Mura, portanto, deve levar em conta a prática da
murificação”. Ou seja, havia uma certa conveniência de outras etnias para conviver em meio
aos Mura. O P. Manuel Aires de Casal cita varias tribos do rio Madeira na sua Corografia
Brasílica em 1817. Menciona que os Mura são aliados ocasionais dos Torás (Turazes) e
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interagem com Munduruku, Maués e Juma, embora essa interação possa se entender
também de forma hostil. Torás e Mura, mantém uma postura contrária ao processo
colonizador dos europeus, e, devido a isto, são combatidos pelos colonos e temidos por
suas estratégias de ataque. O próprio “etnônimo Mura era aplicado ao índio deserdado da
cristandade e da colonização, que passava a viver com os Mura”. Por outro lado, “a vasta
área identificada como território Mura no século XVIII não deve corresponder a um espaço
de ocupação contínua e permanente, mas sim como espaço de circulação de pequenos
grupos” (Santos, 2002: 81-82).
Para Amoroso (1998), o “quadro relativo à população Mura aldeada demonstra que os
núcleos que efetivamente se conhecem são bastante inferiores àquela cifra”, de 60.000
Mura à época da pacificação, em fins do século XVIII: “Imapiri em 1.784 conta com duzentos
índios Mura e Chumana; Mamiá, no mesmo ano, 250 Mura; Manacapuru, entre 1785 e
1788, tem 523 Mura; Guatazes reúne uma população que entre Mura e Iruri soma, em 1786,
1442 índios; no Lugar de Airão os Mura são sessenta em 1787 e em Piraquequara, no lago
Japurá, em 1788, temos trezentos Mura”. Quanto à redução voluntária em 1784,
Nimuendaju explica em função de “três fatores: o enfraquecimento causado pelas
epidemias, a chegada dos inimigos Munduruku no rio Madeira e a adoção pelos Mura de
elementos estrangeiros (Amoroso, 1998: 298; 308).
Segundo Amoroso (1998), “a idéia de que os Mura abrigavam outras etnias é uma
constante. Esses índios refugiados junto aos Mura eram egressos das povoações, que
reagiam aos duros encargos que lhes impingiam nas aldeias. Eram ex-remeiros, índios já
civilizados e cristianizados, que desertavam, procurando escapar à morte precoce a que
estavam fatalmente condenados. Assim, tanto nas cartas da “Voluntária Redução de paz”
como no poema de Wilckens encontramos referências aos “ladinos”, índios das aldeias e
falantes da íngua geral, encontrados junto aos Mura na época da aproximação (Amoroso,
1998: 304-305). Este é um dado interessante, posto que a relação estabelecida entre Mura
e populações não indígenas, ainda hoje, pode assumir essa conotação de uma murificação
pacífica, não raro argumentada no plano da palavra, já que este povo domina bem a
comunicação oral da língua portuguesa.
A designação “Mura” ou “Murá” foi obtida da “pronúncia dos seus vizinhos Torá e
Matanawí, do rio Madeira”, ao se autodenominarem por “Buharaem” ou “Buxwarahy” e, “de
acordo com maioria dos lingüistas (Ehrenreich, Chamberlain, Rivet e Loukotka)”,
reconheceram tratar-se de “uma língua isolada”. “Depois da pacificação, na década de 1780,
os Mura começaram a adotar a língua geral. No final do século XIX, a maioria dos grupos
substituiu a língua geral pelo português” (Santos, 2002: 66).
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Mesmo que os Mura tenham sido identificados por cronistas, viajantes e missionários
como “tribo de índios que vagam pelas terras do Madeira e Tapajós” (Casal, 1863 apud
Cornwall, 2003:56-57); “índios canoeiros e piratas” (Andrade, [1772] apud Baena, 1969);
“vagabundos que moram em canoas ”(Araújo, 1852); ainda, comparados por Martius e Spix
com “ciganos” devido a “não ter lugar fixo de morada” (Martius & Spix, 1819 apud Cornwall,
2003: 47); as crônicas de André Fernandes de Souza em 1848 testemunham uma
importante presença dos Mura no rio Madeira e nos lagos Capaná e Baetas, onde eles
atualmente moram e fazem deste ambiente um modo específico de vida (Souza, 1848:430).
Devido aos conflitos com a população regional e as lutas internas com seus inimigos
históricos, os Munduruku e os Parintintin; em meados do século XIX, os Mura começam a
concentrar-se no vale do rio Madeira. Sua taxa populacional decresceu, acompanhando a
constante da maioria das populações indígenas da região. Já em 1856, o relatório anual do
Ministério do Império, indicava, em toda a província do Amazonas, não mais do que 1300
índios Mura, aldeados em oito povoações. (Souza, 1998; Amoroso, 1998: 309). Dados do
Instituto Socioambiental (ISA, 2000), para 2000, fazem referência a 5.540 Mura para o
Estado do Amazonas.
O povo Mura atualmente organiza-se em famílias nucleares. Confeccionam seu
espaço residencial, apropriando-se de tecnologias híbridas, isto é, utilizando materiais
trazidos da floresta, e dos centros urbanos. Como já observou Souza (1998) durante o
processo de identificação e delimitação da Terra Indígena Mura, as famílias que moram
entre os lagos Baetas, Jauari e Capanã, e além dos rios Madeira, Mataurá e Uruá
confirmam um contínuo etno-geográfico, no que diz respeito às relações de parentesco por
aquelas constituídas. Desta forma pode entender-se a territorialidade e sociabilidade Mura
como um complexo socioambiental, que permeia ambientes lacustres e enclaves fluviais
para estabelecer deste modo trocas materiais e simbólicas, tão necessárias para perpetuar
regimes e sistemas de vida.
Os regimes de subsistência inseridos em ciclos sazonais, e em calendários
cosmológicos ainda mais antigos, evidenciam a rotina que o rio e o lago desenvolvem. Dito
de outro modo, a temporalidade e os recursos naturais configuram momentos chaves para
as estratégias econômicas das famílias ali residentes. No verão, o lago (incluindo dentro
dessa categoria etnogeográfica, igarapés, igapós, furos e poços), chamado de “centro”,
constitui o ponto neurálgico da vida deste povo, concentrado em atividades de pesca e de
coleta. Este fato social, que não pode destituir-se dos contextos regionais, envolve também
outras comunidades indígenas do rio Madeira. Por outra parte, no inverno, o rio é a
exterioridade por excelência, a porta insubstituível que a comunidade tem para escoar seus
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produtos que explodem na estação, o cupuaçu, a pupunha, a farinha de mandioca, o açaí, a
castanha, embora as atividades de pesca diminuam muito.
Os peixes mais apreciados são o pirarucu, pintado, tambaqui, pacu, entre outros. Os
homens caçam com espingardas e, ocasionalmente, de arco e flecha, mas as caçadas são
raras devido à escassez de munição. A atividade agrícola está concentrada no plantio de
mandioca brava para produção de farinha, que os Mura consomem e utilizam na troca de
mercadorias com os regatões. A castanha constitui um dos principais produtos coletados e
comercializados aos regatões que passam pelos lagos e navegam no rio Madeira. Além da
mandioca, os Mura cultivam em seus roçados a banana, a cana de açúcar, o abacaxi, o
milho, o cará e a batata doce. (Souza, 1998: AFAT 3272).
Terras indígenas habitadas pelo povo Mura são: Lago Capanã, Arirramba, Lago
Jauari (Manicoré); Cunhã-Sapucaia (Borba) e Itaparanã (Canutama).

a) Terra Indígena Lago Capanã: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos

A Terra Indígena Lago Capanã, está situada à margem esquerda do rio Madeira, no
Município de Manicoré, Estado do Amazonas. Possui uma superfície total de seis mil,
trezentos e vinte e um hectares, cinqüenta e nove ares e cinqüenta e quatro centiares e
perímetro de quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito metros e trinta e dois
centímetros. Na volta do Lago há cinco aldeias, sendo elas: Traíra, Bom que Dói, Igarapé
Grande (S 06°03'51.0"-W61°55'49.8"), Guariba II (S 06° 04'03.3"-W61°58'35.7") e Palmeira
(S06°04'18.1"-W61°59'55.7"). Das cinco aldeias, só Palmeira está demarcada, sendo Terra
Preta, outra comunidade, que constitui um braço da Aldeia Palmeira.
A terra teve homologação promovida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI,
tendo a posse permanente do grupo indígena Mura, sendo que a Terra Indígena Lago
Capanã circunscreve-se aos seguintes limites: ÁREA GUARIBA: superfície de cinco mil,
oitocentos e cinqüenta e um hectares, vinte e dois ares e setenta centiares e perímetro de
trinta e sete mil, novecentos e cinqüenta e um metros e quarenta e um centímetros, com a
descrição: NORTE: partindo do Ponto P-01, de coordenadas geodésicas 06º00’17,15" S e
62º12’21,85" WGr., situado na confluência de um igarapé sem denominação com o Igarapé
Capanã, segue a jusante pelo último, margem direita, até o Ponto P-02, de coordenadas
geodésicas 06º00’13,70" S e 62º10’04,50" WGr., situado na confluência de um igarapé sem
denominação; LESTE: do ponto antes descrito, segue a montante pela margem esquerda do
igarapé sem denominação até um braço afluente seu no Ponto P-03, de coordenadas
geodésicas 06º01’39,11" S e 62º11’08,31" WGr.; daí, segue a montante pela margem
esquerda do referido braço até sua cabeceira no Marco SAT-23, de coordenadas
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geodésicas 06º04’04,2382" S e 62º10’41,2664" WGr.; SUL: do ponto antes descrito, segue
por uma linha reta, até o Marco M-22, de coordenadas geográficas 06º04’10,1269"S e
62º11’22,7027" WGr.; daí, segue por uma linha reta, até o Marco M-21, de coordenadas
geográficas 06º04’14,9703"S e 62º11’56,9157" WGr.; daí, segue por uma linha reta, até o
Marco M-20, de coordenadas geográficas 06º04’19,5204"S e 62º12’29,1492" WGr.; segue
por uma linha reta, até o Marco SAT-15, de coordenadas geográficas 06º04’24,0600"S e
62º13’01,4079" WGr., situado na cabeceira do Igarapé Vencedor; daí, segue por este, a
jusante, margem direita, até o Marco SAT-09, de coordenadas geodésicas 06º03’25,5173" S
e 62º17’22,1110" WGr., situado na confluência do Igarapé Fumaça. No trecho compreendido
entre os Marcos SAT-15 e SAT-09, confronta-se com a Terra Indígena Ariramba; OESTE:
do ponto antes descrito, segue por uma linha reta até o Marco M-07, de coordenadas
geodésicas 06º03’14,7186" S e 62º16’51,4385" WGr.; daí, segue por uma linha reta até o
Marco M-06, de coordenadas geodésicas 06º03’03,6024" S e 62º16’19,8708" WGr.; daí,
segue por uma linha reta até o Marco M-05, de coordenadas geodésicas 06º02’52,6207" S e
62º15’48,6916" WGr.; daí, segue por uma linha reta até o Marco SAT-01, de coordenadas
geodésicas 06º02’41,9771" S e 62º15’18,4774" WGr., situado na cabeceira de um igarapé
sem denominação; daí, segue por este, a jusante, margem direita, até o Ponto P-01, inicial
da descrição deste perímetro. ÁREA PALMEIRA: Superfície de quatrocentos e setenta
hectares, trinta e seis ares e oitenta e quatro centiares e perímetro de nove mil, novecentos
e dezesseis metros e noventa e um centímetros, com a descrição: NORTE: partindo do
Marco SAT-10, de coordenadas geodésicas 06º02’48,6743" S e 62º00’21,9136" WGr.,
situado na cabeceira do Igarapé Santa Luzia, segue pela sua margem direita, a jusante, até
encontrar o Ponto P-04, de coordenadas geodésicas 06º02’47,58" S e 61º59’27,17" WGr.,
situado na confluência do Igarapé Saracura; LESTE: do ponto antes descrito, segue pelo
Igarapé Saracura, margem direita, a jusante, até o Ponto P-05, de coordenadas geodésicas
06º03’37,84" S e 61º59’06,40" WGr., situado na sua foz com o Lago Capanã; SUL: do ponto
antes descrito, segue margeando o Lago Capanã, até o Marco SAT-01, de coordenadas
geodésicas 06º04’12,6995" S e 62º00’06,0734" WGr., situado na sua margem esquerda;
OESTE: do ponto antes descrito, segue por uma linha seca até o Marco M-05, de
coordenadas geodésicas 06º03’38,5974" e 62º00’12,4999" inicial da descrição deste
perímetro Observação: 1 – Base cartográfica utilizada na elaboração deste memorial
descritivo: Nomenclatura - SB.20-Z-A-II - Escala: 1:100.000 - Órgão: DSG - Ano: 1987. 2 As coordenadas geodésicas descritas neste memorial são referenciadas ao datum SAD-69.
Caracteriza-se por ser uma região de grande biodiversidade, e, formada por
complexos conjuntos de ecossistemas, que englobam as condições indispensáveis para
manutenção das atividades produtivas, permanência e sobrevivência no local.
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Aproximadamente quatrocentas pessoas moram em todas as comunidades. Na
aldeia Igarapé Grande convivem famílias dos povos Mura e Munduruku. Nas restantes,
moram integrantes da população Mura. Existem projetos em andamento financiados pela
Secretaria de Desenvolvimento Humano (SDH) para atividades produtivas tais como casa
para secagem da castanha e casa da farinha. Na aldeia Igarapé Grande moram 17 famílias,
tratando-se de uma área ainda não demarcada. A mesma situação acontece com Guariba II
que já fez pedido a FUNAI de um Grupo de Trabalho para identificação. A aldeia Palmeira é
atualmente a única área demarcada. Ali moram 14 famílias e umas 70 pessoas.
O solo predominante nesta região e classificado como Latossolo Amarelo Álico,
textura argilosa, geralmente ácido e muito profundo, favorável ao desenvolvimento de
espécies arbóreas. O relevo é plano e declividade de 0 a 2% e erosão nula. Sua superfície é
coberta por uma vegetação do tipo Floresta Ombrósia e densa, apresentando árvores de
grande porte como castanheira, seringueira, itaúba, sucupira, além de diversas espécies
vegetais que produzem frutos como sementes oleaginosas utilizadas na produção de óleos
medicinais a exemplo da andiroba e copaíba.
Situada na área de influência de diversos igarapés e igapós que convergem para o
lago Capanã, de formato alongado com extensão aproximada de 777 km, a Terra Indígena
Lago Capanã é de fundamental importância na preservação dos recursos ambientais e
significa um local propício para a construção de novas aldeias decorrente do crescimento
populacional.
Um dos recursos naturais mais utilizados pelos índios se concentra nas “pontas de
castanha”; localizadas, sobretudo na aldeia Guariba (Souza, 1998).
O relatório resumido de Souza (1998) publicado em diversas publicações do Diário
Oficial da União com data 08/06/1998, conclui “que a Terra Indígena lago Capanã, formada
pelas áreas Palmeira e Guariba, é uma terra de ocupação permanente dos índios Mura,
sendo as áreas imprescindíveis para a sobrevivência física cultural e para o
desenvolvimento da organização social do grupo (ib: AFAT 3272).
A equipe de trabalho indigenista manteve uma reunião na aldeia Palmeira (figura 11)
com todas as comunidades Mura do Lago Capanã. A mesma teve por objetivo informar as
razões de nossa visita, assim como escutar as diversas opiniões e propostas das famílias
Mura no que diz respeito aos impactos do re-asfaltamento da rodovia BR-319. O
coordenador da OPITTAMP nos apresentou e explicou brevemente nosso estudo e
posteriormente o cacique Adalmor de Lima Leite abriu a reunião para que a comunidade
tomasse a palavra.

Educação e Saúde
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Alguns dados recolhidos, a respeito da educação na Terra Indígena, informam da
presença de escolas indígenas construídas com recursos próprios na maioria das
comunidades, e de 5 professores indígenas para atender mais de 60 alunos de todas as
aldeias com ensino público municipal fundamental de1ª a 4ª.
Na aldeia Palmeira como nas outras que conformam a Terra Indígena do Lago
Capanã têm AIS (agentes indígenas de saúde), porém eles informam da falta de
capacitação e de acompanhamento por parte da FUNASA e da articulação com o sistema
oficial de saúde mediante os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Muitas doenças como
diarréias, verminose, problemas respiratórios e surtos, como o caso da malária, ficam sem
ser atendidos por falta de transporte para pacientes e seus acompanhantes, postos de
saúde indígenas, laboratórios com equipamentos adequados para exames e vacinas; assim
como por falta de formação (equipes de saúde não indígena) sob as particularidades
culturais da etnia e dos mesmos pressupostos que deveriam orientar um atendimento
diferenciado indígena. Um dado epidemiológico alarmante informa que 2007 foi um ano
caracterizado por uma pandemia de malária no rio Madeira e nos lagos próximos, tal como a
Terra Indígena Lago Capanã.
O aumento dos casos de malária vem acompanhado por uma importante migração
de carapanã e outros mosquitos que vêm fugindo de áreas de floresta onde foram
produzidas grandes queimadas. Os Mura dizem que a previsão não é alentadora, pois, a
tendência na região é de aumento das queimadas. Durante o processo da consulta, eles
ficaram preocupados pelo impacto negativo que o recuperação da rodovia BR-319 poderia
estar causando num futuro próximo. Já que eles entendem que esse tipo de
empreendimento gera uma dispersão importante dos mosquitos causadores de malária e
outras doenças graves, e de problemas bronco-pulmonares.
Na comunidade Palmeira (Figuras 275 e 276), além de uma escola indígena,
também há uma igreja que é de culto católico. Já em Guarita, a maioria dos cristãos que ali
moram são evangélicos.
As comunidades do Lago Capanã possuem uma cooperativa para comercializar
castanha e uma organização indígena, a OPITTAMP, que as assessora na gestão política e
o no desenvolvimento de projetos comunitários.
A Terra Indígena carece na totalidade de suas áreas de fornecimento de energia elétrica, na
aldeia Palmeira eventualmente utilizam um motor movido à gasolina. Não possuem meios
de comunicação (rádio, telefone, celular).

Economia
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As famílias da aldeia Palmeira têm roças familiares, seus principais cultivares são
mandioca, macaxeira e banana. Realizam atividades de pesca para o auto consumo.
Consomem todos os tipos de peixe, como por exemplo, o jaraqui, tucunaré, pacu, irupixinga,
etc.,

com

exceção

do
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Têm
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de
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domésticos,

fundamentalmente galinhas para o auto consumo. A renda que ingressa por conta da
produção de artesanato é insignificante.
A respeito dos benefícios de sociais, poucas pessoas recebem aposentadoria, auxilio
de maternidade e/ou bolsa família. Os ingressos fixos vêm por conta dos professores e os
agentes indígenas de saúde.

Conflitos

Retornando ao municipio de Manicoré tivemos uma reunião com a coordenadora
interina do IBAMA. Fernanda Garcia, analista ambiental que referiu-se aos conflitos que
envolvem índios Mura, ribeirinhos e outros moradores do Lago Capanã, próximo à rodovia
BR-319, na Reserva Extrativista como mesmo nome. Esses conflitos estariam vinculados à
retirada de recursos naturais provenientes do território Mura por parte de não-índios, tais
como coleta de castanha, e atividades de pesca e de caça. Para dirimir essa diferença foi
realizada uma reunião entre IBAMA, índios Mura e ribeirinhos, que definiu um acordo de
pesca e caça entre os atores em questão. Este assunto será aprofundado posteriormente
quando analisemos a relação sociopolítica, econômica e cultural dos grupos indígenas com
a sociedade envolvente (não-índios).
A RESEX foi criada em 2004 e compreende uma área aproximada de 300.000
hectares. São 07 comunidades, incluindo as populações indígenas que já estavam
estabelecidas antes da criação da unidade de conservação. Em suma, vivem 220 famílias
que beneficiam-se com a venda de produtos como castanha e borracha. Uma cooperativa
de extrativistas facilita e otimiza a comercialização desses produtos. A coordenadora
desconhece se as comunidades indígenas beneficiam-se dessa iniciativa. Posteriormente,
na realização do trabalho de campo, conferimos que os índios Mura não integram a
cooperativa.
Consultada sobre o conhecimento da sociedade civil sobre a RESEX, informou que
já foram colocadas 17 placas. A coordenadora assinalou diversos impactos que a repavimentação da estrada estaria ocasionando. Entre eles, os efeitos socioambientais sobre
a comunidade de Ariramba no Lago Capanã que fica 20 km da estrada.
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Também destacou a chegada de muitas pessoas querendo ocupar áreas
preservadas. Acrescentou, ainda, a existência de um histórico de invasões na região,
destacando-se a pesca ilegal que se realiza desde “a época do garimpo”. Ainda, precisou
que sobre o lado direito da BR não há moradores na reserva, mas do lado esquerdo tem um
fazendeiro que resiste sair da área que ocupa. Manifestou que os impactos socioambientais
serão eminentes, e aconteceram como conseqüência de uma invasão desordenada e de
uma perturbação e incidência sobre o ambiente. Já no final da entrevista, a coordenadora
deixou explicito que IBAMA não tem uma posição oficial sobre a pavimentação da rodovia
BR-319.

Figura 282 – Reunião aldeia Palmeiras. Terra Indígena Mura Lago Capanã. Manicoré, 2007.

Figura 283 – Aldeia Palmeiras. Terra Indígena Mura Lago Capanã. Gusmão, Manicoré, 2007.
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b) Terra Indígena Ariramba: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos.

A Terra Indígena Ariramba conta com uma superfície total de dez mil, trezentos e
cinqüenta e sete hectares, cinqüenta e sete ares e vinte e três centiares e perímetro de
sessenta e nove mil, oitocentos e dez metros e vinte e sete centímetros e está situada no
Município de Manicoré, Estado do Amazonas. A Terra Indígena Ariramba possui três áreas
distintas que são: áreas onde se localizam as aldeias Ariramba (Figura 284), com uma
superfície de 9.455 hectares; área Igarapé dos Mura com 840 hectares e área dos Mura dos
Baetas com 71 hectares.
A área está localizada à margem esquerda do Rio Madeira, além do Lago Baetas (S
06°11'30.4"-W62°11'08.1")
O acesso se dá tão somente por via fluvial pelo rio Madeira, no trecho entre Manaus
(AM) e Porto Velho (RO).
A terra foi homologada por decreto s/n de 10.12.01, destinada à posse permanente
do grupo indígena Mura. Contudo, os Mura pleiteiam uma área de castanhais que ficou fora
da demarcação. Eles aduzem que quando se realizou o estudo confundiu-se um dos limites
naturais, isto é, um furo por um igarapé que saía em linha reta. Embora, ao tomar o furo
como limite a equipe se viu impossibilitada de continuar com a identificação da área, devido
aos múltiplos igarapés transversais que surgiam. Não obstante os Mura reconhecem nas
pontas dos castanhais um nicho ecológico e um indicador de identificação étnica presente
na memória da comunidade, ao qual se chega navegando pelo igarapé que eles identificam
como fronteira territorial.
A terra demarcada circunscreve-se aos seguintes limites: ÁREA ARIRAMBA Superfície de nove mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco hectares, cinqüenta e um ares e
quarenta e dois centiares e perímetro de cinqüenta e um mil, setecentos e trinta e seis
metros e trinta e dois centímetros, com a descrição: NORTE: partindo do Marco SAT-09, de
coordenadas geodésicas 06º03’25,5173" - S e 62º17’22,1110" WGr.; situado na confluência
dos Igarapés Fumaça e Vencedor, segue pelo último, a montante, margem esquerda, até
sua cabeceira no Marco SAT-15, de coordenadas geodésicas 06º04’24,0600" S e
62º13’01,4079" WGr.; LESTE: do ponto antes descrito, segue por uma linha seca, até o
Marco M-28, de coordenadas geodésicas 06º04’51,8526" S e 62º13’18,2213" WGr.; daí,
segue por uma linha seca, até o Marco M-29, de coordenadas geodésicas 06º05’22,3946" S
e 62º13’36,6914" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o Marco SAT-30, de
coordenadas geodésicas 06º05’54,5268" S e 62º13’56,1128" WGr.; daí, segue por uma linha
seca, até o Ponto P-01, de coordenadas geodésicas 06º05’59,4" S e 62º13’59,1" WGr.;
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situado no médio curso do Igarapé Canção; daí, segue pelo referido igarapé, a jusante,
margem direita, até a confluência com o Igarapé Gavião no Ponto P-02 de coordenadas
geodésicas 06º05'34,4" S e 62º15’40,6" WGr.; daí, segue pelo último, a jusante, margem
direita, até sua confluência com o Igarapé Baetas no Ponto P-03 de coordenadas
geodésicas 06º06’21,5" S e 62º15’42,5" WGr.; daí, segue pelo último, a jusante, margem
direita, até o seu médio curso, no Ponto P-04, de coordenadas geodésicas 06º07’01,9" S e
62º14’57,3" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o Marco SAT-36, de coordenadas
geodésicas 06º07’15,3623" S e 62º15’02,0215" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o
Marco M-40, de coordenadas geodésicas 06º07’46,0730" S e 62º15’12,8519" WGr.; daí,
segue por uma linha seca, até o Marco M-41, de coordenadas geodésicas 06º08’16,7791" S
e 62º15’23,6909" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o Marco M-42, de coordenadas
geodésicas 06º08’47,4781" S e 62º15’34,5394" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o
Marco M-43, de coordenadas geodésicas 06º09’18,1817" S e 62º15’45,4006" WGr.; daí,
segue por uma linha seca, até o Marco M-44, de coordenadas geodésicas 06º09’48,8804" S
e 62º15’56,2700" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o Marco M-45, de coordenadas
geodésicas 06º10’19,5761" S e 62º16’07,1480" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o
Marco SAT-46, de coordenadas geodésicas 06º10’51,3624" S e 62º16’18,4222" WGr.;
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; SUL: Do ponto antes descrito,
segue pelo referido igarapé, a jusante, margem direita, até a sua confluência com o Igarapé
Baetas, no Ponto P-05 de coordenadas geodésicas 06º10’03,1" S e 62º17’47,8" WGr.; daí,
segue pelo último, a montante, margem esquerda, até o Ponto P-06 de coordenadas
geodésicas 06º10’09,2" S e 62º18’19,3" WGr.; situado na confluência de um igarapé sem
denominação; daí, segue pelo último, a montante, margem esquerda, até sua cabeceira, no
Marco SAT-55, de coordenadas geodésicas 06º10’01,1126" S e 62º19’23,3312" WGr.;
OESTE: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta até o Marco M-54, de
coordenadas geodésicas 06º09’55,7553" S e 62º19’34,5930" WGr.; daí, segue por uma linha
reta até o Marco SAT-50, de coordenadas geodésicas 06º09’41,7703" S e 62º20’03,9863"
WGr.; daí, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue pelo referido
igarapé, a jusante, margem direita, até o Ponto P-07, de coordenadas geodésicas
06º07’37,9" S e 62º20’19,2" WGr.; situado na sua confluência com o Igarapé Fumaça, daí,
segue pelo último, a jusante, margem direita, até encontrar o Marco SAT-09, inicial da
descrição deste perímetro. ÁREA IGARAPÉ DOS MURA: Superfície de oitocentos e
quarenta hectares, trinta e cinco ares e quarenta e sete centiares e perímetro de quatorze
mil, setecentos e cinqüenta e um metros e oito centímetros, com a descrição: NORTE:
partindo do Marco M-11, de coordenadas geodésicas 06º06’38,8229" S e 62º11’15,9400"
WGr., situado na cabeceira do Igarapé Limão; segue por uma linha seca, até o Marco M-12,
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de coordenadas geodésicas 06º06’38,5899" S e 62º10’56,4331" WGr.; daí, segue por uma
linha seca, até o Marco SAT-13, de coordenadas geodésicas 06º06’38,2813" S e
62º10’31,0594" WGr.; situado no médio curso do Igarapé do Moura; LESTE: do marco antes
descrito, segue pelo referido igarapé, a jusante, margem direita, até o Ponto P-08 de
coordenadas geodésicas 06º09’47,9" S e 62º10’53,2" WGr.; situado na confluência do
Igarapé Firmino; SUL: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Firmino, a montante,
margem esquerda, até o Marco SAT-01 de coordenadas geodésicas 06º09’19,1353" S e
62º11’35,0244" WGr.; situado no seu médio curso; OESTE: do marco antes descrito, segue
por uma linha seca, até o Marco M-06, de coordenadas geodésicas 06º08’51,5468" S e
62º11’17,5928" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o Marco M-07, de coordenadas
geodésicas 06º08’23,7535" S e 62º11’11,0309" WGr.; daí, situado próximo da cabeceira do
Igarapé Canção; daí, segue por uma linha seca até o Marco M-08, de coordenadas
geodésicas 06º07’51,7146" S e 62º11’05,9644" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o
Marco M-09, de coordenadas geodésicas 06º07’23,2027" S e 62º11’11,2436" WGr.; situado
próximo da cabeceira do Igarapé Gavião; daí, segue por uma linha seca, até o Marco M-10,
de coordenadas geodésicas 06º07’01,1624" S e 62º11’13,5752" WGr.; daí, segue por uma
linha seca, até o Marco M-11, inicial da descrição deste perímetro. ÁREA MURA DO
BAETAS: Superfície de sessenta e um hectares, setenta ares e trinta e quatro centiares e
perímetro de três mil, trezentos e vinte e dois metros e oitenta e sete centímetros, com a
descrição: NORTE: partindo do Ponto P-11, de coordenadas geodésicas 06º11’30,1" S e
62º11’44,6" WGr.; situado na margem direita do lago Baetas, segue pelo referido lago, a
jusante, margem direita, até encontrar o Ponto 09, de coordenadas geodésicas 06º11’14,0"
S e 62º11’19,3" WGr.; LESTE: do ponto antes descrito, segue por uma linha seca, até o
Marco M-66, de coordenadas geodésicas 06º11’25,3587" S e 62º11’08,5036" WGr.; daí,
segue por uma linha seca, até o Marco SAT-64, de coordenadas geodésicas 06º11’27,1626"
S e 62º11’06,7823" WGr.; daí, segue por uma linha seca, até o Ponto P-10, de coordenadas
geodésicas 06º11’29,7" S e 62º11’04,4" WGr.; situado na margem esquerda do Rio Madeira;
SUL: do ponto antes descrito, segue margeando o referido rio, a montante, margem
esquerda, até o Marco SAT-59, de coordenadas geodésicas 06º11’43,6079" S e
62º11’34,9536" WGr.; OESTE: do ponto antes descrito, segue por uma linha seca até o
Marco M-63, de coordenadas geodésicas 06º11’34,3855" S e 62º11’41,5180" WGr.; daí,
segue por uma linha seca, até o Ponto P-11, inicial da descrição deste perímetro.
Observação: 1 – Base cartográfica utilizada na elaboração deste memorial descritivo:
Nomenclatura - SB.20-Z-A-II - Escala: 1:100.000 - Órgão: DSG - Ano: 1987. 2 - As
coordenadas geodésicas descritas neste memorial são referenciadas ao datum SAD-69.
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De acordo com o Resumo do Relatório de Eliane da Silva Souza, publicado no Diário
Oficial do Estado do Amazonas em 13 de maio de 1998, que fundamentou
antropologicamente a demarcação da Terra Indígena, os índios Mura se dedicam à pesca,
agricultura, caça, cultivo da mandioca para produção de farinha e a coleta da castanha.
Toda a área Ariramba possui limites geográficos, como por exemplo, pelos igarapés Baetas,
Ariramba, São Domingos, além de outros igarapés como Canção e Gavião. Na área
Ariramba localiza-se a aldeia Piquiá que é próspera na coleta da castanha. Já na área
Igarapé dos Mura situam-se os roçados dos indígenas, principalmente no que diz respeito
ao cultivo da mandioca de onde se produz a farinha. E por último na área Mura do lago
Baetas estão localizadas as residências dos indígenas da área. Fundamentalmente esta
área serve de ligação para com outras áreas indígenas e, também, para relação de trocas
comerciais de produtos naturais ou mesmo da farinha de mandioca e castanha por produtos
do “homem branco” como ferramentas e outros.
Quanto às atividades produtivas dos índios Mura da Terra Indígena Ariramba, é
necessário dizer que estes são exímios pescadores, principalmente de peixes como
tucunaré, pintado e tambaqui. Cultivam nos roçados, além da mandioca, a cana-de-açúcar,
banana, abacaxi, milho, batata doce e outros. Coletam a castanha e outros elementos da
natureza que servem como elementos de troca comercial com outros produtores ou mesmo
com o movimento do “regatão” existente na região.
O solo predominante nesta região e classificado como Latossolo Amarelo Álico,
textura argilosa, geralmente ácido e muito profundo, favorável ao desenvolvimento de
espécies arbóreas. O relevo é plano e declividade de 0 a 2% e erosão nula. Sua superfície é
coberta por uma vegetação do tipo Floresta Ombrófila e densa, apresentando árvores de
grande porte como castanheira, seringueira, itaúba, sucupira, além de diversas espécies
vegetais que produzem frutos como sementes oleaginosas utilizadas na produção de óleos
medicinais a exemplo da andiroba e copaíba.
Esta área, de grande biodiversidade, e formada por complexos conjuntos de
ecossistemas; está situada na área de influência de diversos igarapés, igapós que
convergem para o lago Baetas, de formato alongado com extensão aproximada de 9 km. A
área Mura do Baetas representa o ponto de referência para os índios, tanto na interligação
das três áreas Mura como pelos recursos naturais que eles obtêm nos diferentes ambientes.
Todos eles, fatos que englobam condições indispensáveis ao bem estar econômico e
cultural dos índios Mura.
A população da aldeia Ariramba em 2007 era de 53 pessoas e 7 famílias (AIS, 2007).
A aldeia tem representantes políticos sociais como cacique, professores indígenas e
agentes de saúde indígena. A comunidade possui uma escola; as instituições parceiras são
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CDH e PPTAL. Também a associação indígena OPITTAMP presta assessoria na gestão de
projetos comunitários.
As habitações são construídas de madeira, com material precário. Não possuem
rede elétrica, e contam com um gerador comunitário e a radiofonia não funciona. A rede de
abastecimento é o rio. A respeito da saúde não há posto de saúde na comunidade e o
esgoto é lançado diretamente ao rio. A pesar dos múltiplos casos de malária não há coleta
para exame de malária, e o agente de saúde raramente atende a comunidade. As doenças
mais freqüentes são malária e pneumonia. Em caso de doença grave, os pacientes devem
se deslocar até o Pólo Jauari ou Manicoré.
O transporte que possuem alguns moradores é a canoa com motor de rabeta. Este
meio é utilizado para levar produtos para a sua comercialização na cidade de Manicoré.
Como em outras comunidades Mura da região dos lagos e o rio Madeira, a Terra
Indígena Ariramba apresenta diversas necessidades vinculadas à infra-estrutura, terra,
saúde e educação que este relatório está contemplando em vistas de operacionalizar
programas que possam reduzir e diminuir os impactos diretos e indiretos dentro da área de
influencia da rodovia BR-319.
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Educação e Saúde

As comunidades não possuem uma sala especifica para que o professor indígena
ministre aulas. No momento da consulta (2007), a escola da aldeia Ariramba funcionava na
casa do cacique com ensino fundamental incompleto de 1ª a 4ª série. O professor Marcos
Salesio Furtado expôs como uma dificuldade trabalhar na atual conjuntura com sala
multiseriada. Aos problemas vinculados a infra-estrutura necessária, agrega-se a falta de
material didático e pedagógico para desenvolver uma educação de qualidade. Também, a
falta de luz elétrica limita possibilidades pedagógicas, como por exemplo, subsidiar e apoiar
as aulas com materiais audiovisuais.
A falta de preparação para lidar com assuntos vinculados à saúde comunitária foi um
reclamo assinalado pela professora da aldeia, que só recebeu treinamento em um módulo
de capacitação. Também aparece como problemática a inexistência de um posto de saúde
para atender pacientes e guardar os medicamentos. A professora Sheila dos Santos, filha
do cacique de Ariramba, expressou que se o agente de saúde indígena trabalha com
prevenção como essa pode ser levada a sério se não existem condições mínimas para
implementá-la.

Terra

Na reunião que a equipe técnica da rodovia BR-319 manteve com a comunidade
(Figura 278), foi colocado como assunto preocupante o desmatamento exercido por
fazendeiros vizinhos. Este fato também foi relacionado com outra ordem de problemas que
vinculam-se à vulnerabilidade da área, factível de invasões. Ainda foi explicado para a
equipe que no mapa não aparece como terra demarcada o trecho que vai até a cabeceira do
rio Tabocal. Por outra parte, áreas adjacentes, assinaladas como fundamentais para a
perambulação do grupo e para a coleta de castanha, ficaram fora da demarcação, em
particular uma franja importante próxima à rodovia BR-319 onde há numerosas pontas de
castanha.
Neste sentido, o povo Mura do lago Baetas reivindica é uma ampliação de todas as
terras indígenas Mura do Município de Manicoré (Ariramba, Capaná, Jauari). Assinalaram a
urgência de estabelecer uma demarcação contínua até as cabeceiras do lago Baetas, para
impedir invasões e eles poderem manter com tranqüilidade seu modo de vida. Ainda,
especificaram que a região dos lagos é diferente em termos geoambientais com a região de
Borba, onde “tudo é uma linha reta”. Por outra parte, a região dos lagos caracteriza-se pelos
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acidentes geográficos (sete calhas diferentes), que marcam dificuldades no momento de
pensar uma territorialidade continua em termos etnoambientais.
Os Mura lamentam que durante o processo de identificação e delimitação da Terra
Indígena, algumas áreas ficaram excluídas, embora essas constituíssem áreas de ocupação
tradicional Mura, que teriam como indicadores discretos as pontas de castanhas. Na
narrativa Mura, as pontas de castanhas mostram um continuum cultural, que apresenta
como a ponta de iceberg, uma continuidade territorial entre as áreas de ocupação, coleta e
perambulação dos antigos e os Mura contemporâneos.

Conflitos

Outro assunto levantado diz respeito a povoados onde é notório o esvaziamento de
seus povoadores. Contudo, quando chega o momento da coleta da castanha os povoadores
voltam. Trata-se dos casos de Acará e Fortaleza, onde suas populações vivem em União da
Vitória e Porto Velho. Essas áreas são retratadas pelos velhos Mura como terras indígenas,
em relatos que envolvem informações de flora, fauna com uma característica especial, a
nomenclatura indígena presente na toponímia da região.
Os Mura, opinam que a fronteira entre índios e não–índios não se estabelece apenas
por critérios objetivos de definição étnica, isto é, criando reservas extrativistas, terras
indígenas ou assentamentos do INCRA, identificadas exclusivamente como categorias
jurídicas. A terra dos Mura, tem como componente decisivo a unidade entre diversos locais
geoambientais (residência, roçado, nichos ecológicos diversos, cemitérios), entre outros
sítios de importância cultural, presentes na memória étnica. Os discursos das comunidades
do Lago Baetas enfatizam o papel relevante que os povos indígenas desenvolvem na
sociedade nacional, pois constituem uma barreira ao desmatamento, a partir de uma lógica
de ocupação social responsável, e por uma economia baseada na estabilidade entre as
sociedades humanas e não humanas, e a própria natureza, isto é, por uma lógica
econômica, diferente à lógica de acumulação de capital, e de lucro exigido sobre os
recursos naturais. Os Mura, dizem que eles vivem a fronteira como uma pressão territorial e
um cerco político de dupla articulação. Dito de outro modo, eles acham-se rodeados por
reservas extrativistas e assentamentos rurais.
O esvaziamento temporal de alguns povoados da região dos lagos, por parte de
proprietários não índios, manifesta segundo os próprios Mura, um modo de vida diferente
deles, marcado pela unidade socioambiental. Esta comporta a integração de diversos locais
de ocupação e uso territorial, como filosofia política necessária para o desenvolvimento da
cultura do povo. Contudo, eles não acham incompatível o convívio com seus parentes, às
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vezes identificados como “ribeirinhos”. Estes saíram das áreas demarcadas, entanto tiveram
que definir-se ante a FUNAI com critérios objetivos. Eles dizem que a solução aos conflitos
se dá dentro de um controle e equilíbrio mútuo, e não remarcando diferenças como
costumam fazer algumas secretarias de Estado ou órgãos do Governo.

Figura 284 – Aldeia de Ariramba. Terra Indígena Ariramba. Faria, Manicoré, 2007

Figura 285 – Reunião aldeia Ariramba. Gusmão, Manicoré, 2007.
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c) Terra Indígena Lago Jauari: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos

A Terra Indígena Lago Jauari conta com uma superfície de 12.023,08 ha (quinze mil,
cento e oitenta hectares), um perímetro de 61 km (sessenta e um quilômetros), e está
situada no Município de Manicoré, Estado do Amazonas. Em 1996 (FUNAI) a população era
de 145 indígenas pertencentes à etnia Mura. As atividades de subsistência derivam da
venda de castanha, farinha de mandioca, banana e cação, melancia, macaxeira.
Hoje, só na comunidade Boca do Jauari moram 160 pessoas e 23 famílias, e
segundo dados da OPITTAMP de 2003, a população total da Terra Indígena Lago Jauari
contava com 235 pessoas.
A terra foi homologada a partir de uma demarcação administrativa, promovida pela
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em 27.10.04 e regularizada em 16/02/2005, destinada
à posse permanente do povo Indígena Mura. A terra circunscreve-se aos seguintes limites:
NORTE:

partindo

do

Marco

SAT-65,

de

coordenadas

geográficas

geodésicas

06o10'11,5462" S e 62o01'58,4850" WGr., localizado na cabeceira do Igarapé do Jauari,
segue por uma linha reta, passando pelos marcos M-64, M-63, M-62, M-61, M-60, M-59, M58, até alcançar o Marco SAT-54, de coordenadas geográficas geodésicas 06o08'32,3923" S
e 61o58'02,1302" WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Atipo; daí, segue pelo referido
igarapé, a jusante, até encontrar o Igarapé Tabocal, formando o Igarapé Terra Preta, no
Ponto P-01, de coordenadas geográficas geodésicas 06o09'52,8" S e 61o56'30,8" WGr;
LESTE: do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Terra Preta, sentido jusante, até o
Ponto P-02, de coordenadas geográficas geodésicas 06o11'07,8" S e 61o55'09,8" WGr,
localizado na sua confluência com o Igarapé do Lago Novo e com o Lago Jauari, daí, segue
margeando o referido lago até o Ponto P-03, de coordenadas geográficas geodésicas
06º12'32,0" S e 61o55'47,1" WGr., localizado na confluência do Lago Jauari com o Paraná
do Jauari; daí, segue por este Paraná até o Ponto P-04, de coordenadas geográficas
geodésicas 06o14'54,3" S e 61o53'25,8" WGr., situado em sua foz no Paraná de Santa Cruz;
SUL: do ponto antes descrito, segue pelo Paraná de Santa Cruz e pelo Rio Madeira, a
montante, até o Ponto P-05, de coordenadas geográficas geodésicas de 06o14'15,6" S e
62o01'51,8" WGr., localizado na confluência do Igarapé do Jauari; OESTE: do ponto antes
descrito, segue pelo Igarapé do Jauari, a montante, até a sua cabeceira, no Marco SAT-65,
inicial da descrição deste perímetro. OBS: 1 - Base cartográfica utilizada na elaboração
deste memorial descritivo: SB.20-Z-A-II e III - Escala: 1:100.000 - Órgão: DSG - Ano: 1987.
2 - As coordenadas descritas neste memorial são referenciadas ao datum SAD 69.
O relatório circunstanciado de identificação e delimitação da Terra Indígena Lago
Jauari a situa na margem esquerda do rio Madeira, tendo como única via de acesso a fluvial,
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isto é, pelo rio supracitado. “Encontra-se ocupada em caráter tradicional e permanente, de
acordo com os ciclos sazonais que marcam a vida cotidiana do grupo e o calendário de
atividades produtivas”, desenvolvidas “para o consumo interno quanto em suas trocas
comerciais por produtos industrializados de primeira necessidade com os barcos tipo
regatão” (FUNAI, Despacho número 035, 26/03/1996).
A Terra Indígena Lago de Jauari, localizada na região amazônica e na sub-região
bioclimática eutermaxérica (equatorial) com período seco ausente e temperatura média
superior a 20 graus centígrados. Caracteriza-se pela importante biodiversidade que
garantem a reprodução física e cultural do grupo, assim como o desempenho de atividades
produtivas das quais participam homens, mulheres e crianças. O solo predominante nesta
região e classificado como Latossolo Amarelo Álico, textura argilosa, geralmente ácido e
muito profundo, favorável ao desenvolvimento de espécies arbóreas. O relevo é plano e
declividade de 0 a 2% e erosão nula. Sua superfície é coberta por uma vegetação do tipo
Floresta Ombrófila e densa, apresentando árvores de grande porte como castanheira,
seringueira, itaúba, sucupira, além de diversas espécies vegetais que produzem frutos como
sementes oleaginosas utilizadas na produção de óleos medicinais a exemplo da andiroba e
copaíba.

Educação e Saúde

A aldeia Boca de Jauari Alegre, Terra Preta e Boca de Jauari. Em quase todas as
comunidades constatou-se a presença de professor indígena e de escola, embora os
problemas de capacitação e formação permanente dos professores, assim como a escassez
de materiais, e insuficiência de infra-estrutura persistem, como já foi descrito nas anteriores
terras indígenas Mura. Em Boca de Jauari há professor indígena e colégio estadual de 1ª a
4ª série. Há merenda escolar, mas não materiais de trabalho. O tipo de ensino não é
diferenciado e o número de alunos atendidos chega a 30 pessoas.
O conselheiro de saúde Bento Nunes Gomes sinalou que o que mais falta na
comunidade é saúde, incluindo posto de saúde, capacitação para AIS, atendimento dos
profissionais da saúde, transporte e remoção de pacientes, equipamento médico e
odontológico. As doenças principais são malária, que em 2007 deu um surto; diarréia e
gripe. Não se está realizando coleta para exame de malária e só há um posto de saúde no
pólo base, onde há um microscopista que não tem material adequado para desenvolver sua
atividade preventiva e de diagnose. As doenças, na maioria dos casos, são tratadas por
remédios caseiros, devido à dificuldade para os familiares dos pacientes se deslocar até a
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cidade. Contudo, em menor escala utiliza-se remédio com orientação médica, fornecido na
cidade de Manicoré.

Economia

O tamanho da aldeia é de 2.260 ha e o líder político é o cacique Pedro Silva Ferreira.
Na área cultivada planta-se banana, cação e mandioca, utilizados para o consumo e interno
e para venda aos regatões. O peixe branco é uns dos que mais se pesca no rio e durante a
estação do verão, enquanto no lago é o bodó. Também a comunidade desenvolve dois
projetos de criação de porco e de gado para consumo interno. Os beneficiados por
aposentadorias totalizam seis pessoas e não se registraram famílias favorecidas pela bolsa
escola ou outro tipo de beneficio social.
Com ajuda de PPTAL e a gestão da organização indígena OPITTAMP, a
comunidade viu-se favorecida com projetos econômicos que otimizaram a sua produção in
loco. Com esse fim foi construída uma casa de farinha e um galpão de armazenamento de
castanhas.
A comunidade possui um gerador particular de energia, mas entende que ter energia
elétrica é uma necessidade comunitária prioritária que afeta educação, produção e saúde.
Outro assunto levantado com preocupação refere-se aos direitos cidadãos. Durante a
reunião realizada em 2007 (Figura 279), vários membros da comunidade, manifestaram
para a equipe técnica deste estudo, que estão impedidos de tirar CPF, assim como fazer
uso de seus benefícios sociais como índios brasileiros, pois, as instituições estaduais e
federais na cidade de Manicoré, não estão aceitando a identificação indígena. Ainda os
órgãos responsáveis não estão comprometidos no processo de gestão para diligenciar a
documentação necessária.

Terra

No que diz respeito à situação fundiária, Dona Maria e Sr. Zacarias, da aldeia Boca
de Jauari (Figura 286), explicam que “a identificação da Terra Indígena foi feita pelo furo e
não pelo igarapé que sai direto ao local Ponta do Campo, no Lago Capanã Grande” (...) O
igarapé é realmente a Boca de Jauari. O problema com a delimitação estabelecida pela
antropóloga da FUNAI foi que pegou muitos igarapezinhos, essa é uma identificação
complicada, embora tenham participado Bento e outros velhos...” (17-07-2007, Sr. Zacarias.
Mura de Boca de Jauari)
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As comunidades Mura da Terra Indígena Lago Jauari estão solicitando revisão da
Terra Indígena, estabelecendo como uma única terra contínua o Lago Capanã e Lago
Jauari, já que o Lago Baetas, que fica na margem do Madeira, é uma região de
permanentes conflitos entre posseiros e indígenas Mura.

Conflitos

O coordenador de OPITTAMP, Barreto, narra um histórico de conflitos na região dos
lagos, que justificam a necessidade de uma Terra Indígena Mura contínua.
“No lago Jauari teve aliciamento de um tal Pinheiro dividindo famílias Mura. Eu acho que
devido a esses conflitos o Ministério da Justiça demarcou rápido essa terra (...) Já em
Baetas, os problemas acontecem com os posseiros que caçam e pescam na área Mura. Os
posseiros são nossos parentes, mas, que devido ao massacre não conseguem enxergar
nossas raízes, isto acontece no Igarapé do Jauari. Eles se dizem ribeirinhos (...) É uma luta
acirrada, eu fui até ameaçado de morte. Mais não saí da área. Até meu pai e meu irmão
estavam contra mi, eles eram posseiros (...) É um conflito recorrente na região, a luta entre
parentes (...) E FUNAI não ponderou isto, não quis fazer uma demarcação continua entre
Terra Indígena Capanã e T. I. Jauari, daí dos problemas de invasão em Baetas...” (Barreto,
coordenador OPITTAMP e índio Mura, 15.07.2007)

Figura 286 – Reunião na aldeia Boca do Jauari. Terra Indígena lago do Jauari, Gusmão, Manicoré, 2007

650

Figura 287 – Identificação do território. Aldeia Boca do Jauari. Terra Indígena Lago Jauari, Faria, 2007.

d) Terra Indígena Itaparanã: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos

A Terra Indígena Itaparanã, é uma área indígena com uma situação fundiária
diferente das anteriores, já que ainda não foi demarcada, e está em processo de
identificação. Esclarecemos que a delimitação territorial que aparece no mapa é hipotética, e
tem como objetivo apenas localizar a terra que está em estudo. A delimitação oficial será
realizada pela equipe da FUNAI juntamente com os indígenas da Terra Itaparanã. Fundada
em 2001, é povoada por 400 pessoas. Ocupam esta área há mais de 150 anos quando os
ancestrais chegaram do Rio Machado Madeira vindos do município de Manicoré.
Apesar de pertencer ao município de Canutama, as relações sociais, econômicas e
políticas são mantidas com Humaitá.
Localiza-se nas coordenadas S 07° 29’ 08.2” W 63° 4 6’ 50.8”no km 90 da BR 230,
próxima à Terra Indígena Juma, e no município de Canutama, se observaram problemas
derivados da proximidade com a BR 230. Essa aldeia encontra-se só a 50 m da rodovia
Transamazônica, a BR 230.
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Educação, saúde e economia
Na aldeia existe uma escola com ensino fundamental incompleto de 1ª a 4ª série
com sala multiseriada e não é diferenciada. Não recebem nenhum tipo de apoio da
Secretaria de Educação de Canutama. O pouco apoio e material que recebem vêm da
Secretaria de Educação de Humaitá. A merenda escolar chega uma vez por mês. Possui 01
professora com escolaridade de nível médio e 01 agente de saúde indígena e um posto de
saúde. Vivem da agricultura familiar de subsistência, caça, pesca e venda da macaxeira,
banana e farinha. Na época do inverno a produção é maior, porém o escamento do produto
é dificultado por causa das condições da BR 230. Também produzem abacaxi, milho e arroz
e extraem o açaí e cupuaçu. Entretanto, a produção do arroz acaba se perdendo devido à
falta de transporte para escoar o produto.

Conflitos
Os índios relataram para equipe em visita a aldeia Bom Jesus (Figura 281), alguns
prejuízos derivados da proximidade com a estrada, como por exemplo, ver-se afetados pelo
roubo de bicicletas que transeuntes da estrada fazem, ameaças freqüentes e retiradas
indiscriminada de castanha da sua área.
Outros problemas levantados relacionam-se ao tipo de turismo desenvolvido na
região, e que, segundo os integrantes da comunidade ocasionam fatos negativos para todos
os moradores. Assim mesmo, os espaços políticos das diferentes etnias que compartilham
um espaço rico em biodiversidade mantêm suas diferenças, como resultado do tipo de
gestão sustentado em relação à permissibilidade ou ao controle (vigilância territorial) que
deveria procurar-se para impedir ações predatórias, furtos de espécies vegetais e animais, e
atividades que promovem a instabilidade socioambiental na região.
Também, a comunidade relatou durante a consulta (Figura 288), a presença de índios
isolados. Esse fato foi justificado no relato a partir de indícios achados no local, tais como
restos de fogueiras, resíduos diversos e artefatos culturais associados. A comunidade
também destacou que essa região historicamente protagonizou massacres de índios Juma e
Parintintim por parte de invasores “brancos”.
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Figura 288 - Reunião aldeia Bom Jesus. Terra Indígena Itaparanã. Faria, Canutama, 2007.

Figura 289- Identificação de território reivindicado. Aldeia Bom Jesus. Gusmão, 2007.
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e) Terra Indígena Cunhã Sapucaia: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos

A Terra Indígena Cunhã Sapucaia localiza-se nos municípios de Borba e Autazes, no
Estado de Amazonas, tendo uma superfície de 463.000 ha (quatrocentos e sessenta e três
mil hectares) aproximadamente, e seu perímetro de 473 km (quatrocentos e setenta e três
quilômetros), aproximadamente. Igarapé Grande, Sapucaia, Jutaí do Igapó–Açu, Pacovão,
Forno, Piranha, Tapagem e Boa Sorte são as aldeias que conformam a Terra Indígena em
questão.
Os moradores dessa terra são famílias pertencentes ao povo Mura. Segundo dados
de Amoroso & Souza (1999), em 1999, a população era de 564 habitantes. A maioria destes
povoadores tinha vindo de terras situadas entre o Lago Grande e o Paraná do Madeirinha.
As coordenadas dos extremos da Terra Indígena Cunhã Sapucaia são: extremo
NORTE: 04°09’44” S de latitude e 60°15’53” de longi tude WGr; extremo LESTE: 04°24’51” S
e 59°56’21” WGr; extremo SUL 04°53’55” S e 60°48’28 ” WGr; extremo OESTE: 04°47’04” S
e 60°55’00”.
A Terra Indígena Cunhã Sapucaia fica próxima à rodovia BR-319, de forma tal que
esta corta os rios Tupana e Preto do Igapó Açu em um ponto que, apesar de localizado fora
dos limites identificados, pode representar uma ameaça à integridade ambiental da região,
caso nele estabeleçam conexões da rodovia com a via fluvial proporcionadas pela
navegabilidade dos rios citados.
A Terra Indígena Cunhã Sapucaia localiza-se às margens do rio Preto do Igapó Açu, afluente da margem esquerda do rio Madeira. A situação geográfica dessa Terra
Indígena confirma a forma tradicional que os Mura têm para operar com os diferentes
ambientes. Dito de outra forma, os Mura, historicamente erguem suas aldeias nessa T.I, de
forma a manter acesso aos furos navegáveis, aos lagos e igarapés piscosos. A sua vez,
registros historiográficos de principio do século XX, indicam que este tipo de ocupação dos
Mura, no município de Borba, estava associado por vezes ao solo conhecido como “terra
preta de índio”.
O acesso a esta terra é exclusivamente pela via fluvial, através dos rios Madeira e
Madeirinha, com o agravante de, na época da estiagem, as aldeias do rio Preto do Igapó –
Açu terem sua comunicação com as demais áreas indígenas e as cidades de Borba e de
Manaus dificultada pelas cachoeiras dos rios que dão acesso à área. Os índios possuem
alguns barcos e canoas com motor de popa, e rabetas, para se comunicar entre as aldeias e
as cidades vizinhas. A comunicação entre as aldeias mais próximas é realizada de canoa
movida a remo.
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À distância física que separa as aldeias soma-se a distância social entre as suas
respectivas comunidades. O grau de proximidade entre as aldeias é determinado pelas
afinidades baseadas no parentesco e na vida política. Os arranjos políticos envolvem
acordos de aproveitamento dos recursos naturais disponíveis em áreas de influência das
lideranças.
Os Mura de Cunhã Sapucaia participam de uma extensa rede de relações sociais
que extrapola os limites da Terra Indígena, estendida aos parentes indígenas que moram
em Borba, em Autazes, assim como nas outras aldeias situadas na região, a exemplo de
Arari, Jacaré, Capivara e Limão. (Amoroso & Souza, 1994: 4)
A vegetação desta Terra Indígena é própria da floresta ombrófila densa e o clima da
área focalizada é o tropical chuvoso. “O período das chuvas inicia em outubro, atingindo
maiores índices em janeiro, fevereiro e março. A temperatura média anual é de 24° a 26° C,
mantendo uma umidade relativa bastante elevada, de 85% a 90%. A região faz parte de
uma área de tensão ecológica característica de uma combinação estrutural de floresta
tropical densa e formações pioneiras, ambas propiciadas pela cominação dos fatores: farta
luminosidade, calor e água. As espécies arbóreas dominantes são o matamatá branco, abiuvermelho, o abiu-branco, a seringueira, a castanheira, o ama pá, as palmáceas, a copaíba–
jacaré, o matamatá preto, o angelim. Das palmáceas são notadas o açaizeiro, a bacaba e o
murumuru” (Amoroso & Souza, 1999: 6)
Marivaldo Oliveira Pedroso, durante uma reunião realizada na aldeia Igarapé Grande
com a equipe EIA-RIMA 319, reflete a situação histórica de fricção interétnica e pressão
territorial na atual conjuntura, que reduz e confina ao povo Mura no seu próprio território.
“Um rio desse não tem saída, a saída dele é para baixo, ai fica muito difícil (...). Nós
moramos aqui embaixo, e ai que fica por ultimo seremos nós (...). Para onde vamos a correr,
para cá (direção contrária à rodovia BR-319) ... para lá é difícil o recurso... praticamente o rio
fica numa carreteira, porque é um rio estreito” (Marivaldo Oliveira Pedroso, representante da
Al. Paranaguá/ Igarapé Grande, 29/09/2007)

E a respeito do projeto de pavimentação da rodovia BR-319, observa:
“Se isso acontece não prejudica só nos que somos adultos, prejudica criança. E não só isso,
prejudica muita coisa mais (...). E aí fica muito difícil uma pergunta dessa, da construção da
BR (...). Vamos supor que queda numa margem entre o Tupana e o Igapó Açu, todo mundo
sabe disso, e ai fica muito difícil pra nos que moramos aqui embaixo ter um rio poluído (...)
vamos supor, uma criança adolesce, pra onde vamos correr?” (ibidem).

Também o agente indígena de saúde da Aldeia Igarapé Grande descreve problemas
derivados da contaminação dos rios e igarapés devido às “substancias perigosas” que o
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próprio rio transporta. O cacique refere-se também aos óbitos produzidos por diversas
doenças e as dificuldades para o traslado de doentes.
“Todos os problemas que tem nessa área, e como ele diz, porque essa água ela vem
baixando, de lá pra cá, o rio Tupana fica dessa largura assim mesmo, fica estreito, o Igapó
Açu lá, até que e todo pessoal que vem tanto da parte daqui como quem vem de Manaus é
onde ficam tomando banho direto, esse problema que ta lá porque eles jogam muito dentro
da água, e essa madeira que eles jogam com prego, e sabe que prego enferruja, porque fica
distante do Igapó Açu (...). Eu me preocupo com a saúde, porque trabalho como agente de
saúde, tem coisa que não resolvo, eu gasto só pra ir a Borba e voltar uns 240 reais. E eu sei
que diarréia mata porque eu perdi uma filha com diarréia durante 12 horas. Hoje eu perdi uma
filha por causa de diarréia, e perdi um pai por picada de cobra” (Agente de saúde, Aldeia
Igarapé Grande, 29/09/2007)

Educação e saúde
A Terra Indígena Cunhã Sapucaia tem nove comunidades onde em apenas uma,
Igarapé Grande (Figura 283), tem posto de saúde com 01 AIS. As demais comunidades
contam apenas com 01 AIS. Casos graves ou para fazer exames de malária tem que
recorrer ao posto de saúde em Borba. Quanto à educação possui 10 professores sem
formação adequada para atender a 120 alunos de ensino fundamental de 1ª a 8ª série. O
curso de 5ª a 8ª série só ocorre na aldeia de Igarapé Grande sendo que nas demais o
ensino é de 1ª a 4ª com salas multiseriadas e não é diferenciado. O escasso material
didático é do ensino não indígena e a merenda escolar é insuficiente para a demanda.

Economia
As atividades produtivas mais significativas são pesca, caça, coleta e agricultura;
praticadas de forma tradicional e aproveitando tecnologias regionais. A coleta de castanha
destaca-se como uma das principais atividades produtivas em todas as comunidades. O
peixe constitui a base da dieta alimentar, encontrado com facilidade nos igarapés e rios da
região.
As aldeias e localidades habitadas da Terra Indígena Cunhã Sapucaia possuem
roças de mandioca brava, consumidas no inverno e no verão. Também nas roças produzem
outros tubérculos e cultivares como macaxeira, maxixe, milho, pepino, cará, diversos tipos
de batata e de pimentas.
A atividade extrativa constitui uma prática tradicional dos Mura que antecede e
supera a atividade agrícola.
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Conflitos
Embora a Terra Indígena Cunhã Sapucaia seja uma terra demarcada e homologada
subsistem uma série de problemas e conflitos já advertidos por Amoroso & Souza (1999)
durante o processo de identificação. A pesca predatória realizada pelos barcos pesqueiros
de Manaus e Itacoatiara continua interferindo na vida do grupo indígena, “indispondo
famílias e ameaçando de forma violenta a vida das comunidades indígenas do Igapó-Açu
assim como o equilíbrio ambiental da região, produzindo, deste modo, degradação
ambiental decorrente que afeta a fonte de alimentos e remédios desta população” (Amoroso
& Souza, 1999:4).
As invasões de peixeiros (pesca comercial) e de turistas para pesca esportiva
patrocinada pela Liga de Ecopousada são outras situações recorrentes que agridem a
tranqüilidade, os recursos e o modo de vida do povo Mura na região. Sobre os impactos do
turismo trataremos em um capítulo especial adiante.
“Turista, vem pela estrada e desce a bote. Nos não sabemos que esta pescando e que esta
fazendo... Eles trazem também máquinas que ficam colocadas 2 ou 3 dias no rio e nós não
sabemos que acontece... Americano, japonês está sabendo o que tem aqui, e nos não
sabemos (...). Para nós não esta permitido passar perto do rio Matupiri, mas, eles entram e
saem daqui sem falar para nós (...). A madeira nobre já foi retirada, não ficou nada, agora
tiram o peixe e outros recursos, o que ficou. Contudo a FUNAI deveria ter um posto de
fiscalização na boca do igarapé, mas isso não faz (...). Eu queria que acabasse essa briga
aqui dentro com os turistas. E uma política muito feia, todo mundo sabe disso, a FUNAI sabe
disso, a FEPI sabe disso... não era nem pra gente ta brigando, a FUNAI era pra ter um
flutuante bem aqui na boca, era pra ter o IBAMA, era pra ter a POLICIA FEDERAL, mas não,
eles deixam a briga pra nos viver aqui dentro. Eu acho engraçado porque eles deixam a briga
e quando passa um motor eles são os primeiros a falar” (Representante Al. Igarapé Grande,
29/09/2007)

Apesar das dificuldades mencionadas, em particular das invasões constantes, o povo
Mura desenvolve um programa de vigilância e fiscalização para proteção da terra
demarcada, recebendo apoio do PPTAL desde 2004. Este programa instrumenta-se em
parceria com a OIMNB (Organização Indígena Mura de Novo Aripuanã e Borba). A OIMNB
surge no final de 2004 com recursos do PPTAL, e estimulado pela demanda de autonomia
territorial encaminha o projeto de vigilância e fiscalização que o PPTAL aprovaria,
fornecendo recursos para dar apoio com infra-estrutura adequada para esse tipo de
atividade, isto é, motores de popa, barcos de alumínio, batelão, radiofonia e postos de
vigilância.
Sr. Zenildo de Souza Castro, coordenador da OIMNB, nos informa que a organização
indígena citada tem por objetivo coordenar ações que respondam as necessidades e
demandas das comunidades indígenas da região, em particular do povo Mura, representado
pela citada organização. Ele reflete que antes da existência desse programa, os rios e
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igarapés que atravessam a terra Mura estavam cheios de pescadores comerciais, agora
esses têm recuado e diminuído a sua presença. Também os turistas entram menos na área,
embora, a dificuldade maior apresenta-se na falta de parceria com os órgãos federais
competentes, e da dificuldade dos próprios Mura em manter postos de fiscalização, e
pessoas para essa função, porque muitos deles têm famílias em outras comunidades.

Figura 290 – Reunião aldeia Igarapé Grande, Terra Indígena Cunhã Sapucaia, Gusmão, 2007

Figura 291 – Reunião aldeia Paranaquara. Terra Indígena Cunhã Sapucaia, Gusmão, 2007
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O Povo indígena Torá: modo de vida, relações sóciopolíticas, econômica e cultural
intra e extratribal.

Os Torá, povo que hoje vive nas proximidades da foz do rio Marmelos (AM),
receberam muitas denominações ao longo da história: Torá, Torá, Toré, Torerizes, Turá.
Nunca, entretanto, houve na documentação definições precisas sobre elas. Sua língua,
considerada como pertencente à família Txapakura, nunca foi estudada. Os Torá perderamna e falam somente o português. Esta situação deve-se ao fato de os Torá terem sofrido o
que se chamava no século XVIII de expedição punitiva. Por tentarem impedir a invasão de
seus domínios, foram duramente reprimidos, chegando quase à extinção (Peggion, 1991:1).
Este povo situa-se num espaço territorial que compreende todo o rio Madeira e
alguns afluentes. Foi um dos primeiros povos a resistir às tentativas de ocupação desta
região, e também um dos primeiros a sofrer significativamente por essas investidas.
Mencionados na documentação histórica por atacarem regatões em toda a extensão do rio
Madeira, os Torá viram-se obrigados a ocupar apenas uma pequena porção de seu território
situada nas proximidades da foz do rio Marmelos, no Estado do Amazonas.
Em 1690, o Padre João Betendorf fala da "nação dos Irurizes", que compreende os
Onikoré, Aripuaná, Parapixana e Torerizes, sendo que os últimos ocupavam o norte e o sul
da margem direita do rio Madeira (Menéndez, 1981/82:313). Entretanto, pelas circunstâncias
de domínio dos Tapajó e Tupinambá na região, dados sobre os outros povos sempre foram
muito escassos. Entretanto, parte do grupo permaneceu isolado, protegido no interior dos
igarapés ainda não penetrados pela colonização. Muitos ataques aos Torá seguiram-se,
fazendo com que os últimos de seus membros fossem para as missões, para vilas como
cativos e como tropas de defesa contra os Mura.
No final do século XIX e início do presente século, os Torá são registrados como
sedentários, vivendo da agricultura nas margens do rio Marmelos.
Por volta da década de 20 do presente século, com a chamada "pacificação" dos
Parintintim, a região do Madeira foi sendo gradativamente tomada por seringueiros,
caucheiros e extratores de produtos nativos. Neste processo as populações indígenas da
região, entre as quais os Torá, foram envolvidos, adotando um sistema semelhante ao da
população regional, o chamado sistema de aviamento. Entretanto, garantiram a reprodução
de sua organização social e lutaram arduamente pelas suas terras.
Curt Nimuendajú no seu Mapa Etno – histórico do Brasil e Regiões Adjacentes
(1922) registra a presença dos Torá e Matanawí na região próxima ao Paraná dos
Marmelos. Apesar da dependência daqueles com patrões e regatões, assim como das
tentativas de apropriação de suas terras, os Torá continuaram habitando sua área, sendo
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encontrados sessenta anos depois, em 1984, pouco acima da foz do igarapé Camujá, onde
permanecem até o presente.
Conforme dados coletados pela equipe EIA/RIMA em 2007 na aldeia Panorama, a
população hoje gira em torno de 51 famílias distribuídas em várias aldeias dentro e fora da
Terra Indígena. São núcleos familiares constituídos por uma ou duas famílias que residem
em casas distribuídas à beira do rio Marmelos.
As aldeias são constituídas por grupos consangüíneos; em geral, duas ou três
famílias moram em casas próximas. A aldeia de referência na Terra Indígena Torá é a
Fortaleza, onde moram o cacique Máximo Torá e sua família: pais, irmã e sobrinhos. É
importante registrar que mesmo os Torá que estão fora da área vivem de maneira
semelhante, constituindo núcleos habitacionais familiares.
Os Torá vivem da caça, da pesca e fundamentalmente da coleta de castanha-dopará para comercialização. Ponto central das questões econômicas da área, a castanha
rege a economia, transformando uma atividade produtiva num sistema complexo, que
envolve índios e regionais.
O parentesco religioso, compadrio, faz parte da complexa rede de relações regional,
estabelecendo um laço entre adultos através dos filhos. Assim, quando alguém quer
estreitar vínculos com outrem, convida-o para que seja padrinho de algum filho. Apesar da
relação entre padrinho e afilhado, a que importa realmente é aquela entre os compadres. No
interior deste sistema é possível encontrar os regatões, os torá e os Apurinã, todos se
relacionando entre si.
Peggion (1998) assinala que os Torá “apresentam-se no presente como o resultado
de uma composição com outros grupos indígenas e membros da população regional”
(Peggion, 1998:4). No entanto, o fato dos Torá habitar um território conhecido tanto por eles
como pela sociedade regional marca a distinção social, ao ponto que estabelece
mecanismos de identificação. De fato, “a identificação de um Torá se da, não só porque
descende de um Torá, mas fundamentalmente por ocupar o “lugar dos Torá” (Processo
FUNAI/BSB/2585/88,fls. 03 apud Peggion, 1998:4)
Os Torá hoje têm reforçado a luta pela demarcação de suas terras e pela formação
de profissionais indígenas. Com essa expectativa, organizam-se fazendo cursos de
formação com apoio de organizações não governamentais, e tentando trazer de volta para a
área os indivíduos que partiram para cidades como Porto Velho, Humaitá e Manicoré. Na
visão deste povo, a demarcação efetiva de suas terras e a presença na área de professores
e agentes de saúde Torá podem ser fatores determinantes para a sobrevivência das futuras
gerações. (Peggion,1999: 2-4).
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a) Terra Indígena Torá: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos.

A Terra Indígena Torá tem uma extensão de 54.960 hectares, na margem direita do
rio Marmelos, e está compreendida dentro dos municípios de Manicoré e Humaitá.
Compreende as aldeias de Fortaleza, Três Barracos, São João e Panorama. Os grupos
indígenas que ali moram são Torá e Apurinã.
Esta terra foi homologada por decreto s/n de 27.10.04. Seu perímetro é de 113 km
(cento e treze quilômetros). Os limites norte, este, oeste e sul do seu perímetro são a seguir:
NORTE: Partindo do ponto 01 de coordenadas geográficas aproximadas 06°25” S e
61°49’04” WGr., localizado na margem esquerda do Ri o dos Marmelos, na confluência com
o Igarapé São Sebastião, segue pelo referido igarapé, a montante, até o ponto 02 de
coordenadas geográficas aproximadas 06°14’55” S e 6 1°49’07” WGr., localizado na sua
cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 03 de coordenadas geográficas
aproximadas 06°14’51”S e 61°46’00” WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Piquiá; daí,
segue pelo referido igarapé, a jusante, até o ponto 04 de coordenadas geográficas
aproximadas 06°15’19”S e 61°45’59”WGr., localizado

na confluência com o Rio dos

Marmelos; daí segue pelo referido rio, a jusante, até o ponto 05 de coordenadas geográficas
aproximadas 06°15’04” S e 61°44’19” WGr., localizad o na confluência com o Igarapé
Camujá; daí segue pelo referido igarapé, a montante, até o ponto 06 de coordenadas
geográficas aproximadas 06°15’12” S e 61°43’05” WGr ., localizado na confluência com o
Igarapé Pirarara; daí, segue por linha reta até o ponto 07 de coordenadas geográficas
aproximadas 06° 14’03”S e 61°43’06”WGr.; daí, segue por linha reta até o ponto 08 de
coordenadas geográficas aproximadas 06°12’22” S e 6 1°38’42”WGr., localizado na
cabeceira do Igarapé Pajurá; daí, segue por linha reta até o ponto 09 de coordenadas
geográficas aproximadas 06°12’19” S e 61°12’19” S e

61°36’53” WGr., localizado na

margem esquerda do Igarapé Maloca ou Salsal. LESTE: Do ponto antes descrito, segue
pelo Igarapé Maloca ou Salsal, a montante, até o ponto 10 de coordenadas geográficas
aproximadas 06°14’49” S e 61°34’40” WGr., localizad o na sua cabeceira; daí, segue por
linha reta até o ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 06°16’45” S e 61°34’43”
WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Camajazinho; daí, segue pelo referido
igarapé, a montante, até o ponto 12 de coordenadas geográficas aproximadas 06°19’51” S e
61°30’45”WGr., localizado na sua cabeceira; daí, se gue por linha reta até o ponto 13 de
coordenadas geográficas aproximadas 06°25’45” e 61° 31’50” WGr., localizado na cabeceira
do Igarapé Camujá. SUL: Do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Camujá, a jusante,
até o ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 06°22’54” S e 61°38’37” WGr.,
localizado na sua margem direita; daí, segue por linha reta até o ponto 15 de coordenadas
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geográficas aproximadas 06°23’00” S e 61°42’30” WGr ., localizado na cabeceira do Igarapé
Mutum. OESTE: Do ponto antes descrito, segue por linha reta até o ponto 16 de
coordenadas geográficas aproximadas 06°19’10”S e 61 °45’45”WGr., localizado na cabeceira
do Igarapé Cabeça de Anta; daí, segue por linha reta até o ponto 17 de coordenadas
geográficas aproximadas 06°16’12” S e 61°49’20”WGr. , localizado na cabeceira do Igarapé
Argentina; daí, segue pelo referido igarapé, a jusante, até o ponto 18 de coordenadas
geográficas aproximadas 06°16’12” S e 61°49’48” WGr ., localizado na confluência com o Rio
dos Marmelos; daí, segue pela margem direita do referido rio, a jusante, até o ponto 19 de
coordenadas geográficas aproximadas 06°15’35” S e 6 1°49’00” WGr.; daí, segue por uma
linha reta, atravessando o Rio dos Marmelos, até o ponto 01, início da descrição deste
perímetro.
Na Terra Indígena Torá, moram 103 pessoas segundo dados atualizados pela
Fundação Nacional do Índio em março de 2007.
A aldeia Panorama (S06°15'18.0"-W61°43'58.0”) está situada na margem direita do
rio Marmelos (Figuras 284 e 285), próximo à foz do igarapé Camujá. A maioria da sua
população é de origem étnica Torá, embora também existam famílias Apurinã, Tenharim,
Parintintim, Pirahã e Diahuy. O representante da comunidade é o cacique Tomé Apurinã
pertencente ao povo Apurinã. Também reúne as funções de agente indígena de saúde e
pajé. Está casado com uma mulher tenharim, seu pai era Apurinã e sua mãe Dahuy. No
caso dos Apurinã e Torá a descendência é patrilinear quando os casamentos são
interétnicos, em caso de produzir uniões com não índios é matrilinear.
Como falamos anteriormente os Torá constituem “o resultado de uma composição
com outros grupos indígenas e membros da população regional”. Precisamente, e dentro
“das diversas influências sócio-culturais da sua própria identidade étnica no presente que os
torá se vêem diante da população Apurinã que habita a mesma Terra Indígena” (Peggion,
1998). Os Apurinã, segundo dados de Peggion em 1998 somavam onze grupos familiares
reunidos na aldeia Panorama.
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O histórico de convívio entre Torá e Apurinã na região do rio Marmelos, é referido nos
seguintes termos:
“Os Apurinã do rio Marmelos são remanescentes de dois casais que partiram do rio Purus para
Manaus em busca de uma solução para a invasão de suas terras por seringueiros. O antigo
Serviço de Proteção aos Índios (SPI), em vez de apoiá-los na luta por seu próprio território,
enviou-os em 1922 para trabalhar nos postos de pacificação dos Parintintim, colocando-os
como intermediários para evitar conflitos entre este povo e os Pirahã. Em 1930, os Apurinã já
se encontravam estabelecidos em três colocações no rio Maici: Terra Preta, Coatá e Sete.
Por volta de 1970, eles já não estavam mais em Coatá, que havia sido ocupada pelos Pirahã.
Dois anos depois, parte dos Apurinã do Maici muda-se deste rio para a cidade de Manaus.
Em 1979, considerando sua própria redução demográfica, os Torá do baixo Marmelos
convidam uma família Apurinã para ocupar o sitio Cabeça de Anta, auxiliando-os assim na
vigilância da área contra invasões de não índios. Mesmo assim, a maior parte do grupo
continuou residindo à margem esquerda do Maici, onde em 1980 ainda eram encontrados 43
Apurinã. Em meados de 1982, incentivados por regatões, os Pirahã matam um Apurinã e
ferem gravemente outro, expulsando o restante do grupo, que foge para o igarapé Juqui,
afluente do Marmelos pouco acima e na outra margem do Maici. Pouco depois, os Apurinã
deslocam-se para a aldeia do Tenharim do Sepoti, e logo, em 1983, para a área Torá do
baixo Marmelos, instalando-se aí junto à família já estabelecida no local. Seis anos após
estabelecerem-se na área Torá, os Apurinã granjeiam a indisposição destes, que os acusam
de facilitarem a exploração da Terra Indígena em razão das alianças matrimoniais com a
população regional” (Peggion, 1998:2).

Educação e saúde
A comunidade possui uma escola com professor e 28 alunos em salas multiseriadas,
da 1a a 4a série do Ensino Fundamental. Também há Ensino Médio embora falte
implementar os cursos e eles manifestam que a SEDUC não mantém um diálogo amigável
com os professores, impondo critérios de forma autoritária.
Na área da saúde o atendimento é escasso e faltam medicamentos básicos. De
janeiro a julho de 2007 aconteceram sete óbitos no rio Marmelos, e sua maioria foram
conseqüência da comunidade não ter recursos nem meio para remover pacientes até a
cidade. Na aldeia nem em locais próximos tem posto de saúde e médicos. Os agentes de
saúde tampouco recebem formação adequada para um bom atendimento. Durante 2007, só
na aldeia Panorama, tiveram 133 casos de malária.
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Economia
As atividades de subsistência se concentram na coleta do açaí, castanha, tucumã,
cação. Plantam mandioca para produzir farinha, também fazem vassouras de cipó e
artesanato.
Os indígenas vendem seus produtos ao preço estipulado pelos regatões que às
vezes não aceitam determinados produtos como a farinha de mandioca. Isto os tem levado
a deixar de produzir e começar a comprar produtos industrializados. Durante o inverno
vivem da venda da castanha e no verão com as latas de açaí, ao ponto que uma única
família chega a produzir até 600 latas por temporada. De qualquer forma eles sempre
perdem na relação custo - beneficio.

Conflitos
O cacique Tomé diz que a floresta no rio Marmelos está acabando, “si você
sobrevoa, pode ver que só onde tem população indígena está preservado, mas, hoje todas
as áreas indígenas são invadidas, e nos não somos ouvidos, são muitos os invasores”.
A invasão da área por parte de turistas para pesca esportiva é observada com
preocupação, pois utilizam recursos naturais dentro da Terra Indígena, sem mediar até o
presente momento nenhum tipo de acordo que favoreça as comunidades Torá e Apurinã.
Eles acentuam que o recurso mais procurado é o peixe. Porém, eles já avistaram pessoas
pesquisando pássaros sem permissão na Terra Indígena.
O cacique também assinalou algumas contradições no discurso dos órgãos federais,
enquanto estes não estariam agindo como parceiros dentro de uma política de preservação
e fiscalização socioambiental: “tem pessoas que vem a pesquisar árvores e a comunidade
não tem conhecimento, também pesquisam passarinhos, são brasileiros e outros vindos da
Checoslováquia (...) o branco também está retirando madeira ‘por detrás’, mas ninguém vê
(...) IBAMA também apóia o extrativismo (...) tanto IBAMA como INCRA não estão deixando
que os índios criem mais cachorros”.
Outro tipo de preocupação colocada é o surgimento de um garimpo nas
proximidades do igarapé Camujá Grande. Eles assinalam que atividades ilícitas como estas
e as vinculadas ao turismo infelizmente envolvem os parentes de outras étnicas que
realizam esses acordos a título pessoal e não pensando nas comunidades envolvidas.
Outras aldeias no rio Marmelos que não têm sido demarcadas e estão com
solicitação são Fortaleza, São José, Baixo Grande e Vera Cruz.
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Figura 292 – Aldeia Panorama. Terra Indígena Torá. Faria, 2007.

Figura 293 – Reunião participativa aldeia Panorama. Terra Indígena Torá. Gusmão, 2007.
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O Povo Indígena Munduruku: modo de vida, relações sóciopolíticas, econômica e
cultural intra e extratribal.

Os Munduruku estão situados em regiões e territórios diferentes nos estados do Pará
(sudoeste, calha e afluentes do rio Tapajós, nos municípios de Santarém, Itaituba,
Jacareacanga), Amazonas (leste, rio Canumã, município de Nova Olinda; e próximo a
Transamazônica, município de Borba), Mato Grosso (Norte, região do rio dos Peixes,
município de Juara). Habitam geralmente regiões de florestas, às margens de rios
navegáveis, sendo que as aldeias tradicionais da região de origem ficam nos chamados
“campos do Tapajós”, classificados entre as ocorrências de savana no interior da floresta
amazônica.
A expansão territorial deste povo indígena ocasionou diferentes histórias de contato
e é melhor compreendida na abordagem feita na historiografia quando os Munduruku são
apresentados como uma nação audaciosamente guerreira, que realizava grandes excursões
do Madeira ao Tocantins, com a finalidade, entre outras, de obter troféus de cabeças de
inimigos que eram mumificadas e as quais se atribuíam poderes mágicos. Os Munduruku
dominaram bélica e culturalmente o Vale do Tapajós desde o final do século XVIII, região
conhecida secularmente como Mundurukânia, onde permanecem até os dias de hoje, seja
em terras reconhecidas oficialmente, seja vivendo em pequenas comunidades ribeirinhas a
exemplo de Mamãeanã, São Luís e Pimentel, estas últimas situadas a apenas uma hora de
motor de popa do município de Itaituba.
Em decorrência das vastas áreas que ocupavam e em que perambulavam, os
contatos dos Munduruku com as frentes de expansão variaram de acordo com a
proximidade e facilidades de acesso aos seus territórios, fatos que resultaram no surgimento
de aspectos diferenciados da cultura entre os indígenas localizados nas margens do rio
Tapajós, rio Madeira, Cururú e na área de cerrado conhecida como Campos do Tapajós,
região onde se encontram as aldeias mais tradicionais, e que é cenário de boa parte da
mitologia deste povo.
A sociedade Munduruku dispõe de uma organização social baseada na existência de
duas metades exogâmicas, que são identificadas como a metade vermelha e a metade
branca. Atualmente existem cerca de 38 clãs mais conhecidos, que estão divididos entre as
duas metades, de onde se originam não apenas as relações de parentesco, como também
diversos significados na relação com o cotidiano da aldeia, com o mundo da natureza e do
sagrado.
Na organização da sociedade Munduruku, a descendência é patrilinear, isto é, os
filhos herdam o clã do pai, sendo que a regra de moradia é matrilocal, condicionando o
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rapaz recém casado a passar a morar na casa do sogro, a quem deve prestar sua
colaboração nas tarefas de fazer roças, pescar, caçar e todas as demais atividades
relacionadas à manutenção da casa, incluindo acompanhar a família nos trabalhos de
extração e coleta nos seringais e castanhais. Geralmente este período de moradia
corresponde aos primeiros anos de casamento, até o nascimento do segundo filho; depois
desta fase o marido providencia a construção da casa para sua família.
A partir do contato com as frentes econômicas e as instituições não indígenas
(missão religiosa e Serviço de Proteção ao Índio/SPI), vários aspectos da vida cultural dos
Munduruku sofreram mudanças. Sendo um povo guerreiro, várias expressões culturais
significativas estavam relacionadas às atividades de guerra, que tinham um caráter
simbólico marcante para constituição do homem e da sociedade Munduruku. Os
deslocamentos das aldeias tradicionais para o estabelecimento nas margens dos rios,
formando pequenos núcleos populacionais, por certo contribuiu também para o
desaparecimento da casa dos homens, unidade importante na aldeia tradicional e na
permanência de alguns rituais de caráter coletivo que estavam relacionados às atividades
de provisão de alimentos, divididas entre a estação da seca (abril a setembro) e a estação
das chuvas (outubro a março). Entre estes rituais estava o da “mãe do mato”, realizado no
início do período das chuvas, visando obter permissão para as atividades de caça, proteção
nas incursões pela floresta e bons resultados na caçada. Alguns elementos desta atividade
ainda estão presentes, ou foram recriados com novos significados, especialmente na
relação de respeito com os animais caçados, nas práticas do cotidiano do homem caçador
para obter caça e nas regras alimentares.
Os Munduruku mantêm algumas práticas culturais relacionadas à pesca, atividade de
maior intensidade no verão, entre as quais estão as brincadeiras que antecedem a pescaria
com timbó, uma raiz que após ser triturada é usada nos rios para facilitar a captura dos
peixes. Geralmente no dia anterior à “tingüejada”, a raiz do timbó é triturada sobre troncos,
onde é batida de forma ritmada com pedaços de paus pelos homens. As mulheres,
especialmente as jovens, apanham urucu ou a seiva em forma de goma branca de um
arbusto chamado sorva, e passam a perseguir os homens com a finalidade de passar estes
produtos no rosto e nos cabelos dos mesmos; estes fogem e configura-se um jogo por toda
a aldeia. Para os Munduruku esta é uma forma de alegrar os peixes e obter fartura na
pescaria do dia seguinte.
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a) Terra Indígena Kamaywa: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos.

A aldeia Terra Preta (figura 294) localiza-se no Ramal 364 (S 05° 45' 57.5" - W 61°
27' 02.0"), próximo ao igarapé Jatuarana e da Boca do lago Jatuarana. A aldeia localiza-se a
84 km da rodovia BR-319 e a 4 km da comunidade Democracia na beira do rio Madeira (S
05° 48' 10.0" - W 61° 25' 56.2"). Trata-se de uma t erra reivindicada que ainda não possui um
estudo de identificação e delimitação, embora seja uma área prioritária a ser demarcada em
virtude da ocupação tradicional do grupo; os conflitos contínuos com madeireiros e grileiros,
e por estar dentro da área de influência da rodovia BR-319, através do ramal 364 que passa
a escassos metros da aldeia Kamaywa. O território que se apresenta no mapa de terras
indígenas é apenas hipotético cujo objetivo é apenas de localização da Terra e de sua
situação fundiária. A identificação e a delimitação oficial será feita através da equipe da
FUNAI com os indígenas Munduruku.
O histórico de ocupação na Terra Indígena Terra Preta, remonta-se ao avô do
cacique Manoel Castro dos Santos que nasceu no rio Japurá, afluente do rio Solimões. Ele
foi descendo, próximo onde hoje está a rodovia BR-319 faz mais de 50 anos. Ele e sua
família perambulavam coletando castanhas na região do rio Amapá. Depois decidiram
descer até o rio Madeira para poder escoar a produção de castanhas e outros frutos.
A proposta de demarcação que os Munduruku da Terra Indígena Terra
Preta/Kamaywá colocaram para a equipe técnica EIA-RIMA 319 (figura 288) contextualizase dentro de uma discussão ampla mantida entre Munduruku de Manicoré e de Borba no
decorrer de 2007. Os Munduruku concordaram em delimitar seu território num perímetro que
vai desde a atual rodovia BR-319 até o rio Madeira, pegando as cabeceiras do rio Amapá e
não apenas a Boca do Amapá, como durante algum tempo o grupo de Kamaywa cogitou.
Esta área supõe que diversas comunidades Munduruku dos municípios de Manicoré e
Borba poderiam conviver dentro de uma terra ocupada tradicionalmente pelo povo indígena
em questão, ao tempo de fechar o circulo vicioso de grilagem, invasões e conflitos contínuos
com diferentes atores da sociedade regional.
Os Munduruku, por sua parte, reconhecem as pontas dos castanhais como marco
legítimo de suas territorialidades étnicas, identificando na região de Jatuarana uma
seqüência de castanhais, a seguir: Curupira, Piquiá, Conceição, Kauxá, São João, Três
Irmãos, São Jose, Garrafão, Centenário, Palhão, Água Boa, Mãe Tacinho, Paraíso. Na
margem direita do Amapá, afluente do Matupiri localiza-se as seguintes pontas de
castanhais: Gritador, Samaúma, Terra Preta, São Luiz, Caju-Azul, Santo Antonio, Batista,
São Bento, Água Branca (próximo da rodovia BR-319) e Freitas. “Nossos avós plantaram
esses castanhais, depois Antonio Duarte chegou e mandou trabalhar nos castanhais, depois
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a Gethal chegou e comprou tudo, agora parece que um sueco comprou da Gethal” (João
Manuel Lemos, vice-cacique Munduruku, 19.07.07)
A estrada é transitável até a ponte do rio Amapá, que está caída, distante 42 km da
aldeia e a mesma distância da rodovia BR-319. Moram em Kamaywa 14 famílias e 60
pessoas. As atividades de subsistência principais são a coleta do açaí, castanha, tucumã,
melancia, jerimum, produção de farinha de mandioca, obtenção de óleo de patauá e
cumaru. Realizam pescarias tanto no rio Madeira como no “centro” (lago).

Educação e saúde
Aproximadamente vinte crianças Munduruku estudam na comunidade ribeirinha
Democracia junto com outras crianças que ali moram. Trata-se de 43 crianças que cursam o
ensino fundamental de 1ª a 4ª série. Contudo na aldeia Kamaywa há uma professora
indígena, porém não tem escola, nem merenda escolar de forma regular. Isto é um
determinante que obriga as crianças de Kamaywa se deslocarem até a comunidade
Democracia. Devido a esse fato, a prefeitura disponibilizou um veículo para que os
Munduruku pudessem enviar suas crianças, sendo contratado como motorista, o sobrinho
do cacique. Segundo a percepção étnica dos Munduruku, alguns indígenas que moram em
Democracia não aceitam a condição de indígena, preferindo, portanto, ser reconhecidos
como “caboclos” ou “posseiros”.

Conflitos
Esta área não foi ainda identificada e já sofreu muitos impactos socioambientais. A
empresa GETHAL, AMAZONAS S/A, INDÚSTRIA DE MADEIRA COMPENSADA desmatou
5 milhões de hectares. Segundo o cacique Manuel Castro dos Santos que “a madeireira
acabou com a floresta, a região só é galhada, virou um capoeirão, acabaram com a caça
(...) agora o maior grileiro associou-se com o dono do cartório de Manicoré e montaram uma
serraria para aproveitar as Torás que a Gethal deixou” (19/07/2007).
A equipe EIA/RIMA constatou toras de madeira que foram abandonadas pela Gethal
em frente da serraria que está sendo montada a 14 KM da aldeia Terra Preta (Figuras 294 e
295).
Os indígenas desta aldeia vêm sofrendo com as constantes ameaças de madeireiros
e também são intimidados pela polícia em suas terras tradicionais.
Também as relações com os ribeirinhos não são amigáveis e esse aspecto limita
radicalmente o uso da territorialidade dos Munduruku, e do aproveitamento dos recursos
naturais presentes na região dos lagos. Nesse sentido é que o cacique reflete algumas
preocupações que envolvem a vida da comunidade na atual conjuntura:
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“(...) Nove comunidades ribeirinhas votaram contra nós. Os lagos ficam em direção da BR319, ainda fazemos canoa e hoje não podemos entrar nos lagos (...) O único movimento que
ficou para nós fazer é o lago Amapá, mas, contudo, necessitamos fazer 42 quilômetros para
chegar até lá, e pegar comida” (Manoel Castro dos Santos, cacique Munduruku, 19.07.07).

Figura 294 – Terra Indígena Kamaywa, Gusmão, Manicoré, 2007.

Figura 295 – Reunião participativa de identificação do território. Gusmão, Manicoré,2007.
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Figura 296 - Acampamento de madeireiros no ramal Democracia. Gusmão, Manicoré, 2007.

Figura 297 – Retirada de madeiras as margens do ramal Democracia. Gusmão, Manicoré, 2007.
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O Povo Indígena Apurinã: modo de vida, relações sóciopolíticas, econômica e cultural
intra e extratribal.

Os Apurinã tiveram contato sistemático com não-índios no contexto da exploração da
borracha. No século XVIII, o rio Purus começou a ser explorado por comerciantes
itinerantes, na busca das chamadas “drogas do sertão”: cacau, copaíba, manteiga de
tartaruga e borracha. Alguns destes itinerantes se estabeleceram e começou a haver, então,
benfeitorias para exploração, ainda no baixo Purus. Nas décadas de 50 e 60 do século XIX
houve várias expedições para reconhecer e mapear o rio: nesta época, segundo os relatos,
alguns Apurinã já trabalhavam para os não-índios.
O rio Purus foi povoado por causa da borracha. A exploração começou na década de
1870 e, em 1880, o Purus já estava todo povoado de não-índios. A borracha decaiu na
década de 1910, quando começou a produção asiática, com a qual a brasileira não
conseguiu competir. Sem o mercado, os seringais foram abandonados pelos patrões. Os
seringueiros e índios permaneceram, voltaram a produzir para a subsistência (isso, muitas
vezes, era proibido nos seringais) e a vender outros produtos, como a castanha.
Os Apurinã tiveram inserções diferentes nos seringais: grupos inteiros foram mortos,
alguns vendiam seus produtos, outros trabalharam como seringueiros; alguns trabalharam
desde o princípio, outros tiveram contato com não-índios somente na época dos “soldados
da borracha”. As histórias Apurinã falam de massacres, torturas, da experiência de terem
sido escravos, das relações pessoais, de compadrio, das batalhas e guerras pela terra.
Após a queda da borracha, nenhum produto a substituiu com a mesma importância e
nenhuma outra estrutura de produção se estabeleceu com igual força na região.
Os Apurinã da região de Pauini (apud Schiel, 2005) reconhecem-se como um povo
que se divide e constitui a partir de duas “nações”: Xoaporuneru e Metumanetu. O
pertencimento a um destes grupos é determinado pela linhagem paterna. Cada nação posui
prescrições e tabus alimentares. Por sua parte, os Xoaporuneru não podem consumir certos
tipos de inambu (inambu relógio e inambu macucau), e aos Metumanetu é proibido comer
porquinho do mato. A quebra das interdições alimentares provoca problemas de saúde, e
pode mesmo levar à morte, a não ser que haja intervenção eficaz de um “pajé” (meẽtu).
O casamento correto é entre Xoaporuneru e Metumanetu, pois casar dentro da
mesma “nação” é o mesmo que casar entre irmãos. Esse é o termo, aliás, que dois
membros da mesma metade podem usar ao dirigir-se um ao outro (nutaru, irmão; nutaro,
irmã), assim como Xoaporuneru e Metumanetu chamam-se, por vezes, nukero (Cunhãda)
ou nemunaparu (Cunhãdo). Os nomes das pessoas indicam a qual das “nações” ela
pertence.
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Já na região de Boca do Acre, o cacique e pajé Leôncio daria outra definição,
segundo a qual os Apurinã são divididos em quatro sub-grupos: Xoaporuneru, Metumanetu,
Kowaruneru e Kaikuruwakoru.
Aquilo que os Apurinã chamam hoje de “comunidade” varia muito, explica Schiel
(2005). Por vezes, define-se comunidade pela existência de um chefe (cacique, liderança),
de um professor e de um agente de saúde. A sua distribuição espacial é bem diversificada:
inclui desde casas dispostas num mesmo terreiro, uma “aldeia”, até um conjunto de
“colocações” dispersas, podendo ser ainda a combinação desses dois padrões. As unidades
de moradia Apurinã foram sempre pequenas, de acordo com as fontes históricas.
A casa hoje, barraca, paraka ou aiko, é feita no mesmo modelo dos seringueiros.
Alta, sustenta-se sobre esteios, madeira enterrada no chão. Cada casa é, em geral,
habitada por uma família.
No “tempo de antigamente”, havia casas grandes, malocas, aiko. Dentro destas,
segundo os autores antigos, as famílias eram separadas por paredes de folhas de palmeira.
Havia, segundo os Apurinã, uma porta para homens, outra para mulheres. As festas eram
feitas dentro da casa. Há, em geral, um terreiro, e quando este não está limpo, sempre é um
cuidado a que se faz referência. No terreiro limpo é bom “brincar Xingané”. O terreiro da
casa é, muitas vezes, varrido, e, em dias de festa, retira-se os tocos para não machucar.
Um local de moradia pode ser de um casal, com seus filhos, filhas, genros e noras;
além de pais idosos, irmãos dos pais, sogros, ou afins solteiros ou viúvos. As aldeias podem
ser constituídas também por várias casas de irmãos/irmãs que permanecem juntos, ou até
de filhos destes irmãos.
Os pajés Apurinã trabalham com sonhos. Neles, seu espírito sai, visita outros
lugares, cumpre tarefas. Outros espíritos guiam o pajé nestas jornadas: os bichos, ou chefes
de bichos (hãwite) com quem trabalha. Cada pajé possui o seu(s)s: onça, cobra, mapinguari,
etc.
Outro problema comum, em crianças e em adultos, são as flechadas de “bichos”,
“flechadores” (kĩpuatitirã). Trata-se dos “chefes” (hãwite). Um varador novo é especialmente
perigoso. As crianças são banhadas com a planta pipioca (kawaky) como prevenção, ou
uma mulher espirra o leite de seu peito. As crianças são as menos resistentes aos
flechadores, podendo morrer em decorrência destes ataques.
De acordo com Otávio Avelino Chaves (Atokatxu), chefes de espécies animais são
pajés, pelo menos é nesta qualidade que conversam com os pajés humanos. Uma das
funções do pajé é dominar, controlar estes seres: fazer, por exemplo, com que parem de
“assombrar” ou que as cobras parem de picar. O que outros vêem como bichos, o pajé vê
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como gente e, alguns, como sua família. Os pajés defendem a sua comunidade contra
pedras de inimigos humanos e protegem e remediam os ataques de seres da mata.
Muito utilizados também são os estojos de rapé, feitos de aruá (caracol), sernambi
(resíduo de borracha) e pequenos círculos de metal. Os katokana, ou mexikana, tubos para
aspirar o rapé são feitos de ossos de animais.
As “cascas” (aãta), canoas de casca da árvore jutaí, são muito características da
cultura tradicional dos Apurinã. Hoje, elas são mais comuns nas comunidades no alto dos
igarapés. A casca de jutaí é muito leve e propícia para a agilidade que os igarapés exigem.
Para fazer, tira-se a casca da árvore, na época das chuvas, abre a casca com fogo e faz-se
o banco com outra madeira.
O sistema de parentesco organiza-se de forma patrilineal e os grupos residenciais
são patrilocais. São bilingues, falando a língua materna de forma habitual. Os Apurinã
mantém alianças matrimoniais com outros povos indígenas como já foi apresentado no caso
da Terra IndígenaTorá do rio Marmelos. Contúdo, os Apurinã desta Terra Indígena mantêm
um padrão marcado pela endogamia grupal.
Contam os Apurinã, que Tsorá é o criador de todas as coisas, ele criou também as
pessoas e os diferentes tipos de pessoas, sendo os Apurinã os melhores tipos, embora
sejam poucos e divididos. A organização social atual dos Apurinã, baseado em metades,
sustenta a completude vital que os Apurinã procuram cosmológicamente, para manter seu
modo específico de vida. O ritual do xingau, atualiza e resemantiza este tipo de relação
cosmológica, já que é um ritual que explicita o confronto e a unidade das chamadas nações
indígenas.
Os Apurinã em outro tempo não eram humanos, vinham junto com os Otsamaneru,
migrando de uma terra de imortalidade para outra. Chegaram a esta acompanhados dos
kaxarari. O metu ou pajé lembra essa passagem. Ele masca uma folha chamada datsoparu
e awire (também conhecida como epadu), também cheira rapé. Os bichos ou hãwite guiam
esses xamãs, e cada xamã possui o seu(s)bicho(s).
Há três organizações representativas do povo Apurinã: em Lábrea, a OPIMP
(Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus); em Pauini, a OCIAC (Organização das
Comunidades Indígenas Apurinã e Jamamadi), e em Boca do Acre, foi recentemente criada
também uma organização.
Uma das principais lutas dessas associações é a regulamentação de áreas
tradicionais Apurinã, ainda hoje habitadas, que não tiveram estudos de reconhecimento
oficial: as denominadas TI Baixo Seruini, Baixo Tumiã, Mamori, Santa Vitória/Sãkoã,
Garaperi/Lago da Vitória/Vitória/Capira. (Schiel, 2005)
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a) Terra Indígena Apurinã do igarapé Tauamirim: aspectos socioeconômicos, culturais e
conflitos
A Terra Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim está localizada no Município de
Tapauá, Estado do Amazonas, com uma superficie total de 96.456,5072 ha (noventa e seis
mil, quatrocentos e cinquenta e seis hectares, cinquenta ares e setenta e dois centiares),
com um perímetro de 170.622,62m (cento e setenta mil, seiscentos e vinte e dois metros e
sessenta e dois centímetros). Em 2003 foi solicitada ampliação da área, ao norte, no limite
com igarapé tambaquizinho e igarapé do Macaco e ao sul no limite com o igarapé do
Cachorro.
A Terra Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim possui as seguintes delimitações: ao
Norte: Partindo do ponto 01 de coordenadas geográficas aproximadas 05°33‘30’’ S e 63° 04‘
00’’ WGr., localizada na confluência dos Igarapés Comaru e Cachorro; segue por linha reta
com azimute e distância aproximados de 70°00‘ e 19. 800 metros, até o ponto 03 de
coordenadas geográficas aproximadas 05°30’00” S e 6 2° 54’00” WGr., localizado na
margem esquerda do Igarapé Pupunha. LESTE: do ponto 03, segue pelo referido Igarapé no
sentido montante até o ponto 04 de coordenadas geográficas aproximadas 05°33’40”S e
62°53’30” WGr., localizado em sua cabeceira; daí se gue por linha reta com azimute e
distância aproximados de 94°30’ e 5.200 metros, até o ponto 05 de coordenadas
geográficas aproximadas 05°34’00” S e 62° 50’40” WG r., localizado na margem esquerda do
Igarapé Picolé; daí segue por este no sentido montante até o ponto 06 de coordenadas
geográficas aproximadas 05°41’00”S e 62°52’20”WGr., localizado em sua cabeceira; daí
segue por linha reta com azimute e distância aproximados de 181°30’ e 4.600 metros, até o
ponto 07 de coordenadas geográficas aproximadas 05°43’30”S e 62°52’25”WGr., localizado
na margem esquerda do Igarapé Marrecas; daí segue por este com a distância aproximada
de 10.000 metros, no sentido montante, até o ponto 08 de coordenadas aproximadas
05°49’50”S e 62°54’20”WGr., localizado em sua cabec eira; daí segue por linha reta com
azimute e distância aproximados de 173°30’ e 7.400 metros até o ponto 09 de coordenadas
geográficas aproximadas 05°53’40”S e 62°53’50”WGr., localizado na confluência de dois
igarapés sem denominação. SUL: do ponto 09 segue pelo igarapé principal sem
denominação no sentido montante, margem esquerda até o ponto 10 de coordenadas
geográficas aproximadas 05°52’40”S e 62°57’20”WGr., localizado em sua cabeceira; daí
segue por linha reta com azimute e distância aproximados de 239°30’ e 4.600 metros, até o
ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 05°54’00”S e 62°59’40”Gr., localizado na
cabeceira do Igarapé Tauamirim, daí segue por linha reta com azimute e distância
aproximados de 266°00’e 800 metros, até o ponto 12 de coordenadas geográficas
aproximadas 05°54’00”S e 63°00’20”WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Jacinto; daí
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segue por este no sentido jusante até o ponto 13 de coordenadas aproximadas 05°50’30”S e
63°04’10”WGr., localizado na confluência com um Iga rapé sem denominação. OESTE: do
ponto 13 segue por linha reta com azimute e distância aproximados de 356°30’ e 11.600
metros, até o ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 05°44’20”S e
63°04’20”WGr., localizado na cabeceira do Igarapé d o Cachorro, na interseção com a
Rodovia Tapauá/Humaitá; daí segue pelo Igarapé Cachorro no sentido jusante, margem
direita até o ponto 01, início deste memorial.
São Francisco, São Sebastião, Santo Antônio, São José são as aldeias que formam
parte da Terra Indígena Tauamirim. Na aldeia São Francisco (Figuras 298 e 299) a equipe
deste estudo realizou uma reunião comunitária para realização de consulta sobre as
implicações dos possíveis impactos da repavimentação da rodovia em questão. Essa aldeia
foi escolhida considerando que é a aldeia onde moram mais famílias, também, sua
proximidade geográfica com as outras citadas, assim como pelo papel relevante que
desenvolve Adriano Barbosa, importante cacique e líder espiritual Apurinã. Participaram
dessa reunião as famílias das outras comunidades, onde cabe destacar a participação de
outro importante líder, Adalberto Batista, cacique da aldeia São José.
A população da Terra Indígena Tauamirim é de aproximadamente 150 moradores,
das quais 42 pessoas moram na aldeia São Francisco e 38 na comunidade São José. No
entanto, durante pesquisa de campo fomos informados que 16 famílias, chefiadas por Luis
Carlos da Silva, estavam se deslocando para o Igarapé Sabazinho e o Igarapé Sabação,
margem do rio Jacy, para fundar a aldeia Sabazinho.
Os conjuntos residenciais dos Apurinã da Terra Indígena Tauamirim refletem uma
cultura material que foi experimentando transformações ao longo dos contatos interétnicos.
Previamente ao contacto com a sociedade regional e aos processos civilizatórios que
influenciaram o modo de vida desse grupo, as casas eram grandes, chamadas
genericamente de malocas, ou de aiko pelos Apurinã. Várias famílias viviam no conjunto
residencial, e cada uma mantinha seu espaço privado separado por um tipo de biombo
estruturado com folhas de palmeira. Hoje, no caso das aldeias que visitamos, percebemos
pequenas unidades domésticas onde mora geralmente uma família. As casas da aldeia São
Francisco, também chamadas de barraca, paraka ou aiko, estão construídas de madeira
com cobertura de palha de palmeira.

Educação e saúde
As comunidades da Terra Indígena Tauamirim têm ensino fundamental incompleto,
até 4ª série, e algumas aldeias como a São Francisco contam com professores indígenas.
Contúdo é notório a falta de apoio por parte da Secretaria de Educação que só colabora
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com merenda escolar. As escolas que funcionam nas comunidades foram construídas com
recursos das comunidades. Falta infra-estrutura como cadeiras e local apropriado para as
aulas. Ainda fomos informados pelos Apurinã de irregularidades no repasse dos recursos
destinado ao Municipio de Tapauá que deveria ser aplicado para a educação dos povos
indígenas do município. Esse recurso provém do Governo Federal e é de aproximadamente
R$ 50.000,00 mensais (cinquenta mil reais)21. Na sede do Município de Tapauá não existe
representação da SEDUC.
As comunidades da Terra Indígena Tauamirim solicitaram da FUNASA atenção a
saúde indígena diferenciada, pedindo apoio para desenvolver sua medicina tradicional,
garantindo a vinda de pajés do Alto Purus, embora essa demanda não tenha sido atendida.
A comunidade na maioria dos casos dever recorrer aos remédios caseiros porque não existe
atendimento in loco, não há posto de saúde próximo a Terra Indígena, portanto existe a
necessidade de deslocamento até a sede do município. E , para esse fim não contam com
recursos, isto é, barco, motores, combustível e motorista. As doenças mais recorrentes são
a malária e a gripe, também verminose e “doenças do ventre”. Embora algumas
comunidades tenham agente indígena de saúde, esse não possui capacitação apropriada
para exercer com idoneidade sua função, nem recebe orientação médica. Na comunidade
não existe um local apropriado para guardar os remédios. Em caso de doenças graves, os
pacientes tem quese deslocar até à cidade por meios proprios, mas nem todos possuem
recursos para tal.
Já em Tapauá a FUNASA tem uma casa para atendimento de pacientes dos 12
povos indígenas da região, denominada CASAI. Esta nãopossui leitos nem presta o
atendimento adequada para todos os pacientes que alí chegam.
“Onde estão os recursos da FUNASA para atender os indígenas?” – pergunta o cacique
Adriano Barbosa - , e logo continua refletindo sobre a situação da saúde nas comunidades:
“Hoje nós não temos rádio, comunicação, voadeira pra levar paciente. Estamos pedindo pra
ele não morrer na comunidade, pelo menos pra ele se recuperar pra levar pra Itapoá.
Alimentação não tem. Pro lado da saúde ta ruim Os índios não se dão com a comida dos
brancos”. (Terra Indígena Tauamirim/24/10/2007)

21

Total destinado à ação R$ 8.585,00para 2007. Atenção à saúde da população nos municípios habilitados em
gestão plena do sistema e nos estados habilitados em gestão plena/ avançada. R$ 609.800,00. Por mês =
51.000,00. Em: Portal da transparência. Controladoria Geral da União – CGU. Transferência de recursos.
Recursos públicos federais.
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Economia
Os Apurinã do igarapé Tauamirim mantem práticas econômicas e estratégias de
subsistência baseadas na pesca de vários tipos de peixes como sardinha, pacú, jaraqui,
surubim, aruanã, tucunaré, curimatã, pirarucu, bodó. Utilizam técnicas de pesca diversas:
anzol de espera, anzol de linhada, arco e flecha, malhadeira e timbó. Também capturam
jacaré, tartaruga, tracajá e outros tipos de animais de porte médio para a subsistência dos
grupos familiares e residenciais. Os regimes que organizam as atividades produtivas
seguem um rigoroso calendário. A limpeza do terreno para o plantio de novas roças ocorre
na estação seca a partir do mês de junho.Este período se estende daí até o mês de
novembro e dezembro, quando se inicia o período principal de coleta de açaí que prossegue
até o mês de fevereiro e, esparsamente, até abril. De maio em diante, a economia de
comercialização passa a girar em torno da produção de mandioca. Praticam uma agricultura
diversicada, plantando mandioca, batata doce, milho, abacaxi, banana, arroz, macaxeira,
taioba, cará. Coletam frutos de cupuaçu, ingá, açaí do Pará, buriti, manga, goiaba, abacate,
pupunha, cajú e tucumã.
Os locais de caça concentram-se no que eles chamam de “centro”, nos lagos, e em
direção contrária ao rio, capturando aves como mutum, jacú, iapurú, inhambú, e animais
para o aproveitamento da carne de caça: anta, catitu, viado, queixada, paca, cutia, cutipuru,
tamanduá bandeira, tatu e barrigudo.
O óleos de patauá, breu e o carriço são aproveitados para diversos fins.As mulheres
confeccionam vassouras feitas de ramos de piaçaba assim como pequenos cestos de
cerâmica para uso próprio e para comercialização.
Conflitos
Os Apurinã descrevem uma série de conflitos e problemas, destacando-se como
assunto preocupante a falta de apoio e até o anti-indigenismo praticado e promovido pelas
instituições públicas do município.
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O cacique Adriano Barbosa resume seu mal-estar nestes termos:
“eles já não respeitam mais nós...Mas nós, os índios ajudamos ele botando em cima. Os
vereadores também, nós índios colocamos ele em cima... Mas eles não ajudam a gente, é
contra nós. Mas em primeiro lugar Deus nosso pai no céu. Nos precisava mais saúde pro
povo; atendimento melhor possível, melhor remédio. Ajudando nós. Tenho ali minha casa
porque eu mandei o branco fazer, escola não tem, leciona aqui mesmo. Governo não manda
recurso, diz que não tem recurso. Quem faz é do Estado. A gente cobra ele, ele diz que não
tem.

Aí a maioria entregaram pra FUNASA, eu sou contra” (Terra Indígena

Tauamirim/25/10/2007).

Existem também conflitos de diferentes tipos e gravidade, o que impede o
desenvolvimento pacífico do povo Apurinã com a sociedade regional e os órgãos públicos,
assim como sua realização como povo indígena que possui um modo próprio de vida. De
forma recorrente acontece invasão de pesqueiros na terra demarcada, também de flutuantes
e de barragens de ribeirinhos na boca do igarapé, entrada de caçadores furtivos, e
problemas ambientais sérios como a contaminação dos igarapés. Outro tipo de conflito está
relacionado com diferentes interesses entre os índios e o IBAMA na época da seca por
causa dos quelônios e também a sobreposição da Reserva Biológica de Abufari.
Finalmente os Apurinã solicitam apoio da FUNAI, ausente da vida dos indígenas
desse município, lembrando que no Médio Purus só existe um Posto Indígena com dois
funcionários na cidade de Lábrea. O pedido de um posto da FUNAI na cidade de Tapauá é
uma das reivindicações dos Apurinã e outros indígenas. Esta proposta reforça os
encaminhamentos da OPIMPI (Organização dos Povos Indígenas do Médio Purus), sediada
na cidade de Lábrea, apresentados em Brasília, no decorrer da Semana dos Povos da
Floresta, de 18 a 21 de setembro de 2007.
Os Apurinã acreditam que o apoio da FUNAI na região é determinante para a
autonomia e respeito dos povos indígenas. muitos problemas seriam evitados , e esta
instituição poderia intermediar situações de conflito junto ao poder público e a justiça federal.
Os Apurinã contam com poucos parceiros indigenistas que desempenham projetos
junto com eles. É o caso de duas organizações da Igreja Católica: o CIMI (Comissão
Indigenista Missioneira) e o CPT (Comissão Pastoral da Terra). Outras parcerias, embora
com dificuldades na interlocução são a FUNASA e a Secretaria de Educação.
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Figura 298 – Aldeia São Francisco, Terra Indígena Igarapé Tauamirim. Gusmâo, Tapuá,2007

Figura 299 – Reunião sobre o ramal que liga Tapauá a rodovia BR-319. Gusmão, Tapuá, 2007.
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b) Terra Indígena Igarapé São João: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos.

A Terra Indígena denominada Apurinã do Igarapé São João, com superfície total de
dezoito mil, duzentos e trinta e dois hectares, quarenta e dois ares e vinte e um centiares e
perímetro de oitenta e oito mil, quarenta e quatro metros e oitenta centímetros, situada no
Município de Tapauá, no Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites:
NORTE: partindo do Marco SAT ALC M 0275, de coordenadas geográficas 05°27'06,826" S
e 63°10'06,664" WGr, localizado a margem direita do Rio Purus, no limite da Reserva
Biológica do Abufari, segue por uma linha reta, passando pelos seguintes marcos com suas
respectivas coordenadas geográficas: ALC M 0276 - 05°27'14,948"S e 63°09'35,182" WGr;
ALC M 0277 -05°27'23,381"S e 63°09'02,799" WGr; ALC

M 0278 05°27'31,489"S e

63°08'31,789" WGr; ALC M 0279 05°27'39,647"S e 63°0 8'00,324" WGr; ALC M 0280
05°27'47,857"S e 63°07'28,504" WGr, até o Marco SAT ALC M 0281, de coordenadas
geográficas 05°27'51,985"S e 63°07'12,629" WGr, loc alizado ao médio curso do Igarapé
Morada Nova; daí, segue pelo referido igarapé, a montante, até o Ponto ALC P 0003, de
coordenadas geográficas aproximadas 05°28'29,0"S e 63°06'46,0" WGr, situado na sua
confluência com o Lago Morada Nova; daí, segue, margeando o referido lago, pela sua
margem norte, até o Ponto ALC P 0004, de coordenadas geográficas aproximadas
05°29'16,0"S e 63°05'22,0" WGr, situado na confluên cia com o Igarapé do Cachorro; daí,
segue pelo referido igarapé até o Marco MD-01, limite com a Terra Indígena Apurinã do
Igarapé Tauamirim, de coordenadas geográficas 05°31 '12,9"S e 63°04'14,9" WGr; LESTE:
do marco antes descrito, segue a montante pelo Igarapé do Cachorro, até a sua cabeceira
no Marco MD-37, de coordenadas geográficas 05°40'11 ,0"S e 63°08'37,2" WGr.,
confrontando neste trecho com a Terra Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim; daí, segue
por uma linha reta até o Marco SAT ALC M 0289, de coordenadas geográficas
05°40'39,075"S e 63°08'37,588" WGr, situado na faix a de domínio da Estrada AM - 465
(Tapauá/Humaitá); SUL: do ponto antes descrito, segue pela faixa de domínio da referida
estrada, passando pelos seguintes marcos com suas respectivas coordenadas geográficas:
ALC M 0288 - 05°40'26,97863"S e 63°08'52,16050" WGr ; ALC M 0287 -05°40'10,04702"S e
63°09'18,32557" WGr; ALC M 0286 05°39'44,15068"S e 63°09'34,80374" WGr; ALC M 0285
05°39'20,52460"S

e

63°09'56,95991"

WGr;

ALC

M

0284

05°38'52,84314"S

e

63°10'08,52228" WGr; ALC M 0283 05°38'29,84188"S e 63°10'23,89472" WGr, até o Marco
ALC-SA T0282, de coordenadas geográficas 05°38'18,3 0989"S e 63°10'54,80028" WGr,
situado na margem esquerda no limite da faixa de domínio da Estrada AM-465, no
cruzamento com um igarapé sem denominação afluente do Igarapé Umari; OESTE: do
ponto antes descrito, segue a jusante pelo igarapé sem denominação até o ponto ALC P

681

0009, de coordenadas geográficas aproximadas 05°38' 11,0"S e 63°11'04,0" WGr, localizado
na confluência com o Igarapé Umari; daí, segue pelo citado igarapé, a jusante, até o ponto
ALC P 0010, de coordenadas geográficas aproximadas 05°37'35"S e 63°10'47" WGr,
localizado na confluência com o Igarapé Manoel; daí, segue pelo citado igarapé, a jusante,
até a confluência com o Igarapé São João no ponto ALC P 0011, de coordenadas
geográficas 05°36'56"S e 63°11'02" WGr; daí, segue por uma linha reta, atravessando o
Igarapé São João, até o Ponto ALC P 0012, de coordenadas geográficas 05°36'53"S e
63°11'09" WGr, localizado na confluência da margem direita do Igarapé São João com a
margem direita do Rio Purus; daí, segue pela margem direita do referido rio, a jusante, até o
ponto Marco SAT ALC M 0275, início da descrição deste perímetro.Esta Terra Indígena foi
homologada por decreto datado o 12 de março de 2007.
Atualmente moram 65 pessoas na Terra Indígena São João, e, segundo o cacique
Adílio Francisco da Silva, a comunidade tem uma antiguidade de 60 anos. Seu Eloi é o
morador mais antigo que chegou do rio Tapauá, e, sua esposa, Dona Damiana é irmã de
Adriano Barbosa, cacique da aldeia São Francisco na Terra Indígena Tauamirim. O nome da
Terra Indígena deve-se ao igarapé que antigamente fornecia de água e peixes aos Apurinã.
Os Apurinã da aldeia São João (Figura 300), assim como da Terra Indígena
Tauamirim ofereceram para equipe EIA – RIMA, na despedida, uma dança chamada
xingané. Trata-se, de uma antiga dança de guerra, executada atualmente pelos homens, e
circunstancialmente por algumas mulheres adultas. Canta-se, e se dança, aproveitando o
espaço amplo do pátio da aldeia. Forma-se uma fila que é precedida pelo cacique quem vai
conduzindo ao grupo; este, no seu perambular, vai criando diferentes figuras coreográficas,
algumas concêntricas. Já em outra performance, o grupo subdivide-se em vários momentos,
para no final engrossar uma fila única. Os homens se ornamentam com cocares e ramas de
buriti.

Educação e saúde
Essa aldeia tem escola indígena multiseriada, de 1ª a 4 ª série do ensino
fundamental. Foi construída com recurso do município de Tapauá em 1996. Estudam 40
alunos com um professor indígena. Contudo, os estudantes carecem de material apropriado
para o aprendizado; de merenda escolar e de acompanhamento e capacitação dos
professores indígenas. Ainda, a formação que os professores indígenas receberam, não
atende a especificidade cultural do ensino diferenciado. Os Apurinã logo de repetidas
tentativas em melhorar a sua educação, concluem que não existe interesse por parte da
Secretaria de Educação do município para resolver os diferentes problemas levantados.
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A respeito da saúde, a comunidade tem um agente indígena de saúde. As doenças
mais comuns são malária, gripe e diarréia. Os doentes são tratados com remédios prescritos
com orientação médica que é conseguida no posto de saúde que funciona no CASAI (Casa
de Saúde Indígena). A coleta de água se realiza no igarapé Piavinho e eventualmente no
lago que fica a meia hora de caminhada da aldeia. Os doentes são encaminhados à casa de
saúde e depois ao hospital. Os pacientes têm que ir caminhando desde a comunidade
porque a FUNASA não disponibiliza veículo.
Os representantes das terras Apurinã São João e Tauamirim assinalaram uma série
de dificuldades na área de saúde que engloba falta de capacitação dos AIS, situação
irregular no pagamento e no contrato dos AIS, falta de medicamento, canoa, motor e
combustível para transportar pacientes. Também não há equipe de saúde nas áreas, e os
pólos e postos de saúde estão em condições precárias por falta de reforma.

Economia
A subsistência das famílias Apurinã da Terra Indígena São João baseia-se na
agricultura, pesca, coleta e a caça, em menor escala. Planta-se mandioca, batata doce,
milho, abacaxi, banana. Coleta-se goiaba, ingá, cupuaçu, manga, abacate, pupunha, cará,
tucumã, caju. A alimentação é complementada com carne de anta e barrigudo, quelônios e
peixes tais como tucunaré, pirarucu, traíra, piau, tambaqui, sardinha, pacu, matrinxã e bodó.

Conflitos. Relações com os órgãos públicos e a sociedade regional
A equipe EIA-RIMA 319, enquanto realizava trabalho de campo no Município de
Tapauá (Figura 294), recebeu cópia de uma carta – denúncia encaminhada para o Ministério
Público Federal, datada de 19/10/2007, que resume o descontentamento dos 08 povos de
27 aldeias (mais de dois mil indígenas) do Município de Tapauá. Trata-se de uma denúncia
sobre “o verdadeiro descaso dos Órgãos Públicos com os povos indígenas da região nas
questões de Terra, Saúde e Educação” e encontra-se anexada ao presente relatório.
A carta aborda a situação crítica dos povos indígenas dessa região (onde se inclui o
povo Apurinã) e particulariza assuntos vinculados a terra, saúde e educação.
Sobre a questão fundiária, informa sobre as invasões que ocorrem “em todas as áreas,
mesmo as áreas já homologadas”. Os atores que intervêm são caçadores, madeireiros e
pescadores vindos de Manaus e Manacapuru.
Na Terra Indígena São João, as invasões contextualizam-se dentro da morosidade
dos processos de indenização. Dentro do perímetro da terra homologada continua morando
um antigo posseiro e vários ribeirinhos que usufruem dos recursos naturais da população
indígena. Também existem práticas que desrespeitam a situação jurídica dessa Terra
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Indígena e os direitos dos povos indígenas. Neste sentido, de forma habitual, se arrancam
placas de demarcação da Terra Indígena, e persiste um discurso anti-indígena promovido
por setores políticos e empresariais da cidade de Tapauá, baseado na idéia que os índios
têm muita terra que não lhes pertence.

Figura 300 – Aldeia São João. Terra Indígena Igarapé São João. Gusmão, Tapauá, 2007.

Figura 301 - Reunião sobre o ramal que liga Tapauã a rodovia BR-319. Gusmão, Tapuá, 2007.

c) Terra Indígena Apurinã do Lago do Barrigudo: aspectos socioeconômicos, culturais e
conflitos.
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A Terra Indígena Lago do Barrigudo, e uma área reivindicada pelo povo indígena
Apurinã, localiza-se no Estado do Amazonas, Município de Beruri, Trata-se de uma área
registrada (ADR MAO/FUNAI, 2006) em processo de estudo atualmente.
A Terra Indígena Lago do Barrigudo vegetação característica de floresta ombrófila
densa. O solo é argiloso e de coloração vermelha. O clima é tropical chuvoso. O período das
chuvas inicia-se em outubro, atingindo maiores índices em janeiro, fevereiro e março. A
temperatura média anual é de 24° a 26° C, mantendo uma umidade relativa bastante
elevada, de 85% a 90%.
A aldeia Lago Barrigudo, Terra Indígena Lago do Barrigudo fica na margem esquerda
do lago do mesmo nome, próximo ao rio Tupana, e da localidade Cacoal, e do ponto
chamado Cova da Onça, onde tem uma família Apurinã, chefiada pelo cacique Sr Joaquim.
O ponto, Cova da Onça fica menos de um quilômetro da rodovia BR-319, no km 247, onde
tem uma ponte construída sobre a rodovia. Sobre o rio, existe um flutuante, e subindo um
barranco em direção a ponte existe uma pequena mercearia e bar. Nas redondezas moram
algumas famílias de regionais.
Para chegar à comunidade Apurinã do Lago Barrigudo se percorre o rio Tupana,
partindo via fluvial da cidade de Borba, e passando pela Terra Indígena Cunhã Sapucaia do
povo Mura; ou também, se faz descendo pela rodovia BR-319 na altura de Cacoal próximo
ao Careiro Castanho onde localiza-se a ponte supracitada. Da BR-319 até a aldeia lago
Barrigudo são 23 km. A presença dos Apurinã nesta região acontece dentro de uma
dinâmica territorial interétnica, onde as relações sociais junto ao povo Mura são fluidas, ou
seja, mediadas pela intervenção da organização indígena OIMNB. No caso da Terra
Indígena Lago Barrigudo, os moradores registram um período de ocupação de mais de 30
anos. Seu cacique, Raimundo Francisco de Souza, chegou do rio Jaguari há 27 anos.
Trajano Batista, outro morador antigo, vem do Alto rio Purus, enquanto que outros
moradores nasceram no rio Tupana.
Para realização do estudo com uma abordagem metodológica de consulta
participativa, viajamos acompanhados pelo coordenador da OIMNB (Organização Indígena
Mura do município de Nova Aripuanã e Borba) e pelo cacique de Cacoal, o que facilitou
nossa chegada até a aldeia.

Educação e saúde
A população atual desta aldeia totaliza oito famílias e trinta e cinco pessoas. Todas
pertencem à etnia Apurinã. Trata-se de uma aldeia que não possui escola nem posto de
saúde. Tampouco existe agente indígena de saúde nem professor indígena. Os problemas
de saúde mais freqüentes vinculam-se a doenças tais como malária, vômitos e diarréias. Já

685

aconteceram óbitos de crianças devido a essas doenças. Como não existe posto de saúde,
freqüentemente as famílias tratam suas doenças com remédios caseiros ou se deslocam à
cidade vizinha de Careiro Castanho. Quando as doenças são mais graves eles devem viajar
para Manaus.

Economia
Dentro das atividades de subsistência, destacam-se a caça, a pesca, a coleta; e em
uma escala menor, a agricultura. Coleta-se banana, cupuaçu, pupunha e abacaxi. Planta-se
mandioca e bananas. A comunidade comercializa cachos de banana e cupuaçu, enquanto
os peixes e animais de caça (paca, anta, cutia, veado, porco de mato, queixada) são
utilizados apenas para subsistência. A aldeia não possui equipamento de radiofonia, e os
integrantes carecem de radio ou televisão.
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Conflitos
Os moradores manifestaram problemas de invasão na área reivindicada, em
particular, produzidas por peixeiros (pescadores comerciais), madeireiros, caçadores e
turistas. Nesse sentido, a OIMNB tem como proposta de demarcação uma terra contínua
entre Cacoal e Paranaquara (onde existe um posto de fiscalização Mura, coordenadas S 04°
10’ 59.8” W 60° 22’ 50.7” ), e esta limitando-se c om a Terra Indígena Lago do Barrigudo,
impediria a entrada de invasores.

d) Terra Indígena Tucumã: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos.

A aldeia Tucumã fica na Terra Indígena Tucumã, distante 04 Km na rodovia BR-319
no KM 37 partindo de Humaitá, coordenadas S 07° 30’ 35.2” W 63° 16’ 11.6”. Isto é, dentro
da área de influência direta considerada neste estudo, no município de Humaitá, Estado do
Amazonas.
Tucumã é uma área reivindicada pelos Apurinã, mas, que atualmente espera de uma
definição política no Ministério da Justiça para proceder a sua demarcação. Os Apurinã
relataram para a equipe EIA-RIMA que em 2002 se realizou levantamento técnico in situ,
para demarcação da área reivindicada. Porém, a documentação pertinente a esse processo
sumiu após a morte do funcionário da FUNAI/Humaitá que cuidava do caso. O atual chefe
de posto da FUNAI de Humaitá, e também coordenador de OPIPAM, Valmir Parintintim, que
participou também da reunião com os Apurinã e a equipe EIA – RIMA, manifestou que
estava providenciando nova documentação para agilizar o processo de demarcação em
Brasília da terra reivindicada.
O território delimitado no mapa de terras indígenas é apenas hipotético cujo objetivo
é apenas de localização da Terra e de sua situação fundiária. A identificação e a delimitação
oficial será feita através da equipe da FUNAI com os indígenas Apurinã envolvidos
Aproximadamente 47 pessoas moram na comunidade liderada pelo cacique José
Monteiro de Souza Apurinã. Muitos dos moradores trabalham fora da Terra Indígena,
empregados por não índios nas lavouras.
A aldeia Tucumã mantém uma situação de confinamento em relação com seu
entorno regional. Ela acha-se “cercada” por fazendas de gado, e que, em detrimento de sua
autonomia cultural e subsistência econômica, obriga aos pais de família indígenas a se
“tranformarem” trabalhadores rurais, vendendo sua força de trabalho para os fazendeiros
vizinhos. Essa situação histórica conduz os índios a permanecerem muito tempo fora da sua
comunidade de referência, debilitando e tornando vulnerável seu modo de vida. Também os
Apurinã estão obrigados a trabalhar fora da aldeia, porque o gado destrói e atrapalha o
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trabalho na roça dos índios. A castanha constitui uma fonte energética importante de
alimentação e de comercialização.
O cacique da aldeia afirma que a aldeia tem um pouco mais de 10 anos. Lembra-se
que os atuais moradores moravam na cidade, e sua vinda para Tucumã aconteceu quando
algumas condições objetivas aconteceram, como o fato do órgão federal responsável pela
saúde indígena começar a prestar serviço diferenciado para a população local. Outros
moradores também chegaram do rio Ipixuna.
Uma moradora de origem Sateré-Mawé diz que quase ninguém na aldeia fala a
língua Apurinã, embora a maioria pertença a essa etnia; e acrescenta que o nheêgatu
impõe-se como língua franca. Ainda, a língua geral (o nheêngatu), da família tupi–guarani,
adquire sua dominância interétnica no contexto indígena, por ser falada por vários povos da
região como os Parintintim, Tenharim e Diahui.
O fato relatado, segundo a moradora, explica a necessidade de uma endovalorização
da língua materna dos Apurinã, tendo como referência desse processo, os falantes Apurinã
da Terra Indígena Quinta Largo e Guajará-Mirim. Nesse processo, a escola indígena
diferenciada entraria como um elemento indispensável para fortalecimento cultural.
Outras demandas do grupo referem à designação de um agente de saúde indígena
assim como de um professor indígena. Soma-se a demanda de serviços básicos como
fornecimento de energia para desenvolver atividades que favoreçam o crescimento da
comunidade em vários aspectos de sua vida

Educação e saúde
Os moradores relataram que em anos anteriores, a aldeia tinha escola multiseriada
(de 1ª a 4ª série). No último ano chegaram a estudar até 23 crianças nessa escola indígena,
que funcionou durante 4 anos. Depois que ela fechou, as crianças indígenas saíram da
aldeia para estudar na cidade.
Hoje a aldeia não tem posto de saúde, e o atendimento da equipe volante da
FUNASA acontece quando este é requerido, isto é, quando existem pessoas doentes na
aldeia. Contudo, o procedimento mais corrente - em virtude da falta de meios de
comunicação (não tem rádio nem telefonia) - é o deslocamento de pacientes para a cidade.
Atividade desenvolvida pelo conselheiro de saúde da comunidade.

Economia
A pesca, a caça, a coleta e a agricultura constituem as principais atividades
econômicas da comunidade. A pesca é a principal atividade de subsistência do grupo. Os
Apurinã da aldeia Tucumã também comercializam peixe, assim como poupa de cupuaçu e
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açaí, e castanha. Também plantam milho, arroz, feijão, café e mandioca para o consumo
interno e comercializam farinha de mandioca. Os Apurinã realizam as transações comerciais
direto com os compradores de Porto Velho e São Paulo. Para comercialização, necessitam
transportar os produtos até a rodovia, O açaí, a castanha e a farinha de mandioca são
vendidos em latas Uma lata de açaí é vendida por R$ 20,00 (vinte reais) e seu peso
aproximado é de 13 kg. As poupas de frutas são comercializadas em grandes quantidades
direto com os compradores. Eles se orgulham de não ter que recorrer aos atravessadores.

Conflitos: Frentes de expansão, questão fundiária e empreendimentos rodoviários.
Um tipo de problemas levantado pelo grupo são as invasões de pessoas que pescam
no lago e destroem o entorno ecológico porque utilizam “bombas” como técnica de pesca.
Também existem conflitos com os fazendeiros vizinhos que dificultam a saída dos índios
para chegar até a beira da rodovia. Os Apurinã podem sair pelo lago, porém, é muito mais
dificultoso porque necessitam atravessá-lo utilizando uma balsa. Apenas uma vez por
semana passa um ônibus que vai até o assentamento do INCRA, denominado Realidade.
Os Apurinã da Terra Indígena Tucumã enfatizaram a necessidade que o órgão
indigenista federal demarque sua terra antes que a rodovia seja recuperada, porque temem
que novos frentes de expansão sulistas cheguem à região onde moram, como está
acontecendo com seus parentes no município de Lábrea.
A proposta de demarcação dos Apurinã consiste em unir a terra de ocupação
tradicional com a Terra Indígena Itaparanã do povo Mura no km 90, entre o rio Ipixuna com
o Itaparanã. Ainda, unir os dois quilômetros que a separam da BR 230, para evitar invasões
e conflitos de interesses com os fazendeiros. Em suma, 50 quilômetros seria a área total da
Terra Indígena Tucumã (Figura 302) conforme seus ocupantes. Considerando que os dois
lagos utilizados estão dentro da área autodemarcada, por meio dessa efetivação territorial
aliada a gestão das famílias indígenas, se evitaria que a pesca comercial e predatória
persista como atividade predatória e furtiva.
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Figura 302 – Reunião participativa na aldeia Tucumã. Gusmão, Humaitá, 2007.

O Povo Indígena Paumari: modo de vida, relações sóciopolíticas, econômica e
cultural intra e extratribal.

Os Paumari pertencem à pequena família Arawá da Amazônia Ocidental.
A região atualmente habitada pelos Paumari é exclusivamente a bacia do médio rio
Purus com seus afluentes, como os rios Ituxi, Sepatini e Tapauá, no estado do Amazonas.
Os Paumari são conhecidos por sua orientação aquática, o que se manifesta nos habitats
tradicionalmente preferidos: várzeas, rios e lagos. As formas de vegetação predominantes
nesses habitats são florestas ombrófilas densas aluviais de terraços e de planícies
periodicamente inundadas. O estabelecimento de assentamentos permanentes na terra
firme é um fenômeno recente de mudança cultural externamente influenciada. (Schröder,
2002)
As zonas ecológicas preferidas para construir aldeias são margens de rios com
praias fluviais, ilhas de terra firme nas várzeas e áreas não alagáveis na interface entre as
planícies fluviais alagáveis e a terra firme, denominadas na região de "pé da terra firme".
Os registros históricos indicam que a região do médio Purus já era habitada pelos
Paumari na época da chegada dos primeiros colonos brancos, mas os diversos grupos
locais realizaram deslocamentos e migrações consideráveis dentro desta região nos séculos
passados.
Os Paumari estão em contato com os brancos há pelo menos dois séculos. Eles são
mencionados em fontes históricas pela primeira vez em 1845. Naquela época, vários grupos
já tinham sido explorados na extração de "drogas do sertão" pelo comerciante Manoel
Urbano da Encarnação, que controlava o médio Purus. (Schröder, 2002)
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Em 1847, o naturalista francês Castelnau observou vários grupos Paumari do Rio
"Oiday" até o Rio Sepatini. Segundo este autor, eles viviam principalmente nas praias e não
se dedicavam à agricultura. As habitações principais eram grupos de jangadas, com uma
jangada por "família", e a comunicação entre elas era realizada por meio de pirogas.
Também havia casas em terra firme.
A própria cidade de Lábrea foi fundada em território Paumari. Estes foram explorados
pelo "coronel" Labre, fundador do lugar, como produtores de borracha e fornecedores de
peixes, tartarugas e ovos de quelônios. Na época do primeiro ciclo da borracha, as cidades
na Amazônia foram iluminadas por lampiões que funcionavam com manteiga e óleo, feitos
de ovos de quelônios, o que explica o interesse no trabalho dos Paumari como fornecedores
desse produto.
Depois das viagens do etnólogo americano Steere na região, entre 1873 e 1901, este
descreveu os Paumari como reduzidos por epidemias a umas poucas centenas de
indivíduos, levando uma vida nômade ao longo do Purus e vagando de seringal para
seringal. E, finalmente, temos os textos do etnólogo alemão Ehrenreich, que localizou
grupos nos seringais do Coronel Luiz Gomes, descrevendo-os como maltrapilhos e
entregues ao alcoolismo.
No final do século XIX, os Paumari tinham perdido grande parte de seus territórios
tradicionais de pesca e caça aos quelônios, porque as praias fluviais foram controladas e
exploradas pelos donos dos seringais. Eles perambularam em pequenos grupos e passaram
a ser considerados como os índios mais "vadios" da região. A palavra "Paumari" tornou-se
naquela época um sinônimo de malandro e preguiçoso.
Se já não se sabe muito sobre a etno-história Paumari do século XIX, as informações
sobre ela tornam-se ainda mais raras no século XX. As relações interétnicas com a
sociedade envolvente estão marcadas pelos estereótipos citados, que foram mantidos até
hoje, e por dependências materiais e assistenciais dos "brancos", os quais são chamados
jara. Os estereótipos negativos de serem preguiçosos e inconstantes com relação ao
trabalho dificultam as relações econômicas e empregatícias, em particular no meio urbano.
As relações com outros povos indígenas geralmente são pacíficas, embora sejam
observadas tensões sérias nas relações com os Apurinã em questões de territorialidade,
nos casos em que comunidades Paumari e Apurinã são vizinhas nas mesmas terras.
Informantes Paumari nas aldeias Santa Rita e Crispinho, na terra Paumari do Lago Marahã,
nos falaram que antigamente os Paumari tinham medo dos ataques dos Apurinã e sempre
estavam prontos para pular na água e se esconder atrás das jangadas. (Schröder, 2002)
As sete terras atuais com população Paumari são:

691

Catitu, Lago Marahã e Ituxi, no município de Lábrea; Cuniá, Lago Manissuá, Lago
Paricá e Ponta de Evaristo no município de Tapauá; e Tapauá no município de Canutama.
De todas elas, duas foram homologadas, quatro registradas e duas necessitam
identificação.
Segundo

Schröder

(2002)

estima-se

que

a

população

Paumari

tinha

aproximadamente 870 indivíduos, no ano 2000.
A respeito da Terra Indígena Mamori, área reivindicada pelos Paumari, e dentro da
área de influência da rodovia BR-319, não obtivemos dados da FUNAI, já que fomos
informados que não existe ainda qualquer estudo. A Terra Indígena Paumari do Lago
Manissuã seria a única Terra Indígena ocupada só por Paumari, as restantes são divididas
com outras etnias indígenas. Contudo são raros os casamentos interétnicos entre Paumari e
as outras etnias indígenas.
A organização social e política dos Paumari foram pouco estudadas até agora.
Steere (1987) é o único autor que menciona a divisão dos Paumari em vários clãs.
Os grupos residenciais são famílias nucleares ou grupos familiares extensivos (casal,
filhos, genros, noras e netos), incluídos, às vezes, também os filhos que um dos pais teve de
um casamento anterior.
O ciclo econômico anual está marcado pela grande mobilidade dos grupos locais e seus
deslocamentos sazonais entre diversas zonas de exploração (terra firme e várzea, praias e
castanhais). Ele é determinado pelo regime pluvial regional e pelos níveis de água
correspondentes.
A principal atividade de subsistência do grupo é a pesca. Essa é realizada nos rios,
igarapés, igapós, lagos e lagoas, e sabe-se que os Paumari são conhecedores de diferentes
técnicas de pesca, sendo os peixes, precisamente, o principal alimento na sua dieta
cotidiana. No entanto, a agricultura é praticada tanto na várzea quanto na terra firme, sendo
a mandioca a principal planta cultivada. Também coletam uma série de frutas silvestres e
cipós e enviras para a construção de casas, embarcações e a fabricação de diversos
objetos A caça, em menor escala, constitui uma atividade importante para a economia
doméstica do grupo. Bebidas são produzidas com frutos de palmeiras (como açaí, bacaba
ou patauá) e a castanha-do-pará também é apreciada como alimento.
A cosmologia dos Paumari é um aspecto pouco conhecido, talvez pela sobreposição
da “cultura cristã missionária” e pelas próprias estratégias de dissimulação e resistência
cultural do grupo. O uso do rapé com fins diversos, como pode-se observar em outros povos
do Médio Purus e até na sociedade regional, é uma prática visível entre os Paumari
contemporâneos. Este estimulante, já com fins terapêuticos (medicina tradicional indígena) é
preparado com as folhas da vinha Bignomiaceae (Tanaeciuma nocturnum). Para preparar o
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rapé, tiram-se as folhas verdes, que são torradas até ficarem secas, o que dá a base para
um pó fino que é guardado num ouriço de castanha-do-pará. Depois, esse pó é peneirado e
misturado com rapé de tabaco, preparado da mesma forma. Esta mistura é chamada koribonafoni e somente é usada pelos pajés em ocasiões especiais, como, por exemplo, antes do
tratamento de pacientes, em rituais para proteger crianças ou nos rituais de puberdade das
meninas. Outros tipos de rapé feitos de tabaco, misturado com cinza de cascas de árvores
também são usados de forma cotidiana.

a)

Terra Indígena Mamori: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos.
Fomos informados que a FUNAI já abriu em edital um processo para identificação

desta terra que envolve as aldeias Ponta do Evaristo e Bela Vista, mas, ainda não foi
enviada equipe de trabalho para identificação dessa área pretendida.
O território delimitado apresentado no mapa de terras indígenas é apenas hipotético
cujo objetivo é apenas de localização da Terra e de sua situação fundiária.
A aldeia Ponta do Evaristo (Figura 303) localiza-se na baia do Itaparanã, na
confluência dos rios Itaparanã e Ipixuna, S 05° 48’ 41.8” W 63° 18’ 48.2”. Ali moram famílias
pertencentes ao povo Paumari, e algumas famílias Apurinã, Deni e Mamori.
O líder da comunidade é o cacique Raimundo Martín da Silva, da etnia Paumari.
Existem duas famílias morando próximo ao rio e aproximadamente cinco na parte de
cima. Totalizam aproximadamente 50 pessoas. Trata-se de uma área de terra preta, boa
para a agricultura, embora alagadiça.

Educação e saúde
Nessa comunidade não há escola indígena nem posto de saúde. Os pacientes
devem se deslocar até a sede do município de Tapauá para serem atendidos. Contudo há
um professor indígena e um agente indígena de saúde. Há algumas famílias Paumari que
moram em Tapauá e que teriam possibilidades de morar na comunidade caso seja
regularizada a situação da Terra Indígena que esse povo reivindica.

Economia
As atividades produtivas enquadram-se dentro do regime das chuvas e da estiagem.
Em inverno, coleta-se castanha com fins à comercialização do produto, e durante o verão a
comunidade produz farinha de mandioca. No roçado planta-se além de mandioca, abacate,
castanheiras, abacaxi e açaí. A pesca é uma atividade que realizada o ano todo, enquanto a
caça representa uma atividade complementar.
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Conflitos
Os Paumari da Terra Indígena Mamori experimentam invasão da sua área, por parte
de posseiros que derrubam madeira. Assim mesmo, órgãos federais como INCRA
promovem a chegada de colonos para assentá-los dentro da área dos Paumari.
Os Paumari reivindicam uma área que vai do igarapé de Ariramba até uma das
“pontas” do Itaparanã unindo desta forma duas comunidades Paumari: Ponta do Evaristo e
Bela Vista. Eles dizem que nessa área só há um morador que faz roçado, mas, que depois
da coleta fica na cidade.
As famílias que ali moram têm muitas dificuldades de acesso as fontes de água, por
isso, durante o tempo da estiagem, algumas delas, ficam próximas ao rio. Durante a reunião
promovida pela equipe EIA-RIMA 319 (Figura 297), colocou-se como dificuldade
fundamental a falta de água, além, de solicitar a construção de uma escola e um posto de
saúde. Outro tipo de preocupação, como supracitado, refere às invasões e os
desmatamentos produzidos pelos não–índios.

Figura 303 – Aldeia Ponta do Evaristo. Gusmão, Tapauá, 2007.
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Figura 304 – Reunião Aldeia Ponta do Evaristo.Gusmão Tapauá, 2007.

O Povo Indígena Parintintim: modo de vida, relações sóciopolíticas, econômica e
cultural intra e extratribal.

Os Parintintim se autodesignam como Kagwahiva e fazem parte do tronco lingüístico
tupi-guarani. Entre as especificidades dos Kagwahiva destaca-se a organização social em
metades exogâmicas.
Segundo dados da FUNAI (2000) sua população é estimada em 200 pessoas e
localizadas no Alto e Médio rio Madeira, no município de Humaitá, Estado do Amazonas.
O processo civilizatório dos Parintintim se iniciou a partir de uma expedição do SPI,
liderada por Curt Nimuendaju, entre 1922 e 1923. Nesse momento, seu território se estendia
da região leste do rio Madeira até a boca do rio Machado, à leste do rio Maici. Hoje a
maioria da população habita duas Terras Indígenas no município de Humaitá, no estado do
Amazonas. Ambas foram homologadas em 1997 (Dec. s/n publicado no DOU em 04/11). A
TI Ipixuna tem extensão de 215.362 ha e nela moravam 54 pessoas em 1999 (FUNAI/PIN
Kagwahib). A TI Nove de Janeiro possui 228.777,00 ha e um perímetro de 286km. Em 2006,
era habitada por 430 pessoas (OPIPAM, 2007).).
Em seu sentido mais amplo, a designação Kagwahiva ou Kagwahiva’nga significa
"nossa gente", em oposição a tapy'yn, "inimigo". Os grupos que se identificam como
Kagwahiva são falantes de uma língua da família Tupi-Guarani. Dentre eles, é possível
discernir dois dialetos mais importantes: aquele falado mais ao norte, entre os Parintintim, os
Tenharim, os Juma e os Jiahui; e o falado pelos grupos mais ao sul, os Urueu-wau-wau,
Amondawa e Karipuna, distintos por algumas poucas, mas significativas diferenças de
vocabulário.
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A primeira referência histórica aos kagwahiva data do final do século XVIII, quando,
de acordo com pesquisa de Nimuendajú, eles estavam localizados na confluência dos rios
Arinos e Juruena, formadores do Tapajós. Nimuendajú (1924) reconstruiu a história do seu
grupo ancestral, chamado "Cabahyba" por Martius, o qual fez uma primeira menção a eles
no Tapajós em 1797.
Os Kagwahiva foram expulsos do Tapajós por portugueses e Munduruku em meados
do século XIX, dispersando-se na direção oeste rumo ao Madeira, onde os Parintintim estão
agora situados; mas também ao rio Machado, onde Lévi-Strauss, e antes dele Rondon e
Nimuendajú, encontrou os "Tupí-Cawahíb"; e, ainda, ao longo do Machado até a região
central de Rondônia, em cujas terras altas estão hoje os urueu-wau-wau, amondawa e
karipuna.
Ao longo da história, as fissões constituíram um processo continuado. Os muitos
grupos Kagwahiva em guerra uns com os outros na região devem ter se dividido depois de
chegarem na área, vindo sucessivamente do Tapajós.
No que concerne aos Parintintim, tratava-se de um pequeno grupo guerreiro que
durante o final do século XIX e início do XX esteve em conflito com seringueiros ao longo
dos 400Km do rio Madeira, depois de terem sido levado do Tapajós, pelos Munduruku, até a
região do Madeira.
Depois da pacificação, postos do SPI (Serviço de Proteção aos Índios) foram
instalados. Um deles em um canavial no Ipixuna, e outro perto do seringal Calamas. Em
1942, quando o SPI passava por uma crise econômica e institucional, sua atuação no local
foi encerrada sob o pretexto de punir um chefe insurgente, o filho adotivo de Pyrehakatu,
Paulinho Neves (Ijet), que então se tornou o chefe na área do Ipixuna. (Kracke, 2005)
Grupos Parintintim também viviam perto de Três Casas, no seringal de Manuel Lobo,
o qual chamou o SPI para iniciar a pacificação em 1922. Posteriormente, nos anos 70, foi
instalado ali um posto indígena, já sob a gestão da administração da FUNAI em Porto Velho.
Como entre os demais kagwahiva, a organização social Parintintim é composta por
metades nomeadas por espécies de pássaros com características contrastantes. Cada
metade corresponde a um grupo patrilinear exogâmico (ou seja: os indivíduos pertencem à
metade de seu pai e só podem casar com alguém da metade oposta). (Kracke, 2005)

Residência, parentesco e casamento.
As aldeias Parintintim não são muito grandes. Sobretudo desde a redução
populacional decorrente do contato, as aldeias contam tipicamente com três a cinco famílias
nucleares. Antes do contato sistemático com a sociedade regional, as aldeias maiores, sob
a liderança de Pyrehakatú, contavam com pouco mais de duas ou três vezes esse tamanho.
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Geralmente, as aldeias se localizavam à beira de igarapés, que dão acesso ao
transporte por canoas e à pesca. A configuração tradicional da aldeia consistia numa única
casa comunal (ongá) na qual cada família nuclear ocupava um segmento entre os pilares
centrais e as paredes laterais, onde penduravam suas redes. Apenas excepcionalmente
grandes aldeias possuíam duas casas. Ao redor da casa, ou entre as duas casas, ficava a
praça (okará), que era rigorosamente mantida limpa de mato, e uma boa aldeia também
deveria possuir árvores frutíferas.
Após anos de contato com a sociedade regional, a ongá foi substituída por casas que
comportavam apenas a família nuclear, de formato semelhante às casas dos seringueiros,
feitas de madeira, com dois quartos separados e um cômodo aberto na frente. Uma aldeia
atualmente comporta em média três ou quatro dessas casas.
O padrão de casamento Parintintim é uxorilocal (o homem vai viver com a família da
esposa) e, as metades patrilineares, estas não possuem correspondente geográfico.
Os kagwahiva parecem ser os únicos dentre todos os grupos Tupi-Guarani que
possuem metades exogâmicas. É pouco provável que as metades tenham sido
incorporadas de seus inimigos tradicionais, os Munduruku, pois suas metades Vermelha e
Branca têm estrutura diversa. A fonte mais provável parece ser os rikbaktsa, que eram
vizinhos do grupo ancestral Cawahib no rio Arinos e que têm um par de metades com
nomes de pássaros: especialmente os amarelos e araras vermelhas.
O casamento Parintintim é tradicionalmente definido por uma série de arranjos desde
o nascimento. Quando nasce uma criança, ela deve ser nomeada pelo irmão da mãe que
tenha uma criança pequena de sexo oposto. No ritual de menarca (primeira menstruação)
da sobrinha, esta pode casar-se com seu primo cruzado, filho de seu nomeador. Na
cerimônia, a noiva é dada por dois irmãos reais ou classificatórios (os primos paralelos).
Esses irmãos, em contrapartida, ganham o direito de um deles dar o nome para o filho que
ela vir a ter e, assim, garantir o parentesco daquela criança com um filho seu.
Muitos casamentos ainda seguem as regras de metades exogâmicas, mas é muito
difícil para jovens encontrarem cônjuges apropriados da metade oposta, e o sistema de
relações sociais vem sendo alterado. A monogamia é fortemente sugestionada pelas
missões cristãs, que vem uma vez por ano sacramentar os casamentos, assim como pela
população local não-indígena, que freqüentemente configura entre os padrinhos de casais
Parintintim.

Práticas medicinais tradicionais e biomédicas
O rito xamânico central dos Parintintim é a cerimônia de cura por um ipají (xamã),
mas já não é mais praticada. A cadeia de transmissão do conhecimento xamanístico foi
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quebrada pela morte prematura de muitos xamãs por epidemias após o contato. Muitas das
crianças sonhadas pelo último ipají ainda estão vivas, mas ele morreu antes que pudesse
transmitir-lhes seu conhecimento.
Os Parintintim hoje viajam para Humaitá ou Porto Velho e usam o sistema público de
saúde; mas de forma suplementar aos medicamentos dos brancos, eles sempre recorrem a
curandeiros regionais, cujos métodos remetem a antigas tradições ibéricas de cura e as
práticas indígenas.
Economia
A economia kagwahiva é baseada na pesca, caça, coleta e agricultura de coivara.
Utilizam diferentes técnicas de pesca, dependendo do período do ano. Durante a estiagem,
pescam com arco e flecha, em canoas. Também quando as chuvas cessam utilizam nas
áreas ainda alagadas, veneno vegetal ou timbó . Já na estação chuvosa constroem
armadilhas mbytá feitas de varas amarradas, distribuídas em pequenos barragens, no
trecho de floresta alagado. A caça é realizada com espingardas e outras armas de fogo,
além da técnica tradicional do uso de arco e flecha. Atualmente algumas etiquetas sobre o
botim de caça podem ter sido perdidas entre os Parintintim devido ao processo de contato
com a sociedade regional. Nesse sentido diz Kracke (2005: 12) que “partes da caça ou da
pescaria eram distribuídas pelos caçadores de acordo com os laços familiares, [enquanto]
partes maiores deveriam ser trazidas para o chefe ou o sogro, que usualmente eram a
mesma pessoa, que deveria distribuí-la na comunidade. (passim Kracke, 2005)
Em razão das transformações que a situação histórica de contato sistemático trouxe
sobre a cultura Parintintim, o cultivo do milho, foi perdida. Hoje eles cultivam mandioca e
muitas variedades de batatas e inhames. Árvores frutíferas são plantadas em áreas
próximas à aldeia. As frutas são coletadas ou derrubadas de árvores altas com varas por
mulheres e crianças. Os Parintintim conhecem muitos tipos de mel que usam como um
complemento importante da dieta alimentar.

a)Terra Indígena Nove de Janeiro: aspectos socioeconômicos, culturais e conflitos

A Terra Indígena Nove de Janeiro possui 228.777 hectares e, em 2006, era habitada
por 430 pessoas (OPIPAM,2007). Foi homologada em 1997, dec. s/n publicado no DOU em
04/11). Essa Terra Indígena tem duas aldeias, a destacar, Pupunha e Traíra, ambas dentro
da área de influência da rodovia BR-319.
É drenada pelo rio Ipixuna e pelo Lago pupunha com presença de solos Podzólico
vermelho-amarelo e Podzol hidromórfico.
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Apesar das boas qualidades físicas desta classe de solo, a fertilidade natural é baixa,
classificando-os na classe restrita tanto para as culturas anuais e perenes, num sistema de
manejo intensivo (A); e regular e boa para culturas anuais e perenes em sistemas de
manejo menos intensivo (B e C). Os solos desta classe apresentam aptidão regular tanto
para seu aproveitamento em pastagem quanto na silvicultura. Quando ocorrem em relevo
mais acidentado, enquadram-se na classe restrita para os cultivos anuais devido às
limitações quanto à mecanização agrícola.
A aldeia Pupunha, (Figuras 305 e 306) localizada nas coordenadas S 07° 28’ 02.7”
W 62° 56’ 23.9” é uma aldeia situada entre grandes extensões de latifúndios, fato inevitável,
que conduz aos índios atravessar terras de particulares para deslocar-se para a cidade.
Está localizada no km 7, apenas a 2 quilômetros da BR 230. No inverno as pessoas saem
da comunidade pelo lago, já no verão pelo varadouro. Moram na comunidade
aproximadamente 88 pessoas.

Educação e saúde
Na aldeia Pupunha existem 88 pessoas. Possuem uma escola com ensino
fundamental incompleto de 1ª a 4ª série, com sala multiseriada e uma professora que faz o
curso de magistério indígena Pirayawara da secretaria estadual de Educação. Este curso
está sendo realizado na aldeia Pupunha onde reúne povos Parintintim, Tenharim e Torá.
A alfabetização é na língua materna embora nesta aldeia existam apenas 15 falantes
da língua parintintim.
Há um posto de saúde com infra-estrutura inadequada, e um agente Indígena de
saúde.
Não obstante os membros da comunidade expuseram com preocupação os impactos
ambientais que num futuro próximo estariam afetando-os como conseqüência de uma
barragem do Jirau do que está sendo construída em Porto Velho, Rondônia.
No km 35 da BR 230, nas coordenadas S 07° 33’ 24.7” W 62° 42’ 57.3”, localiza-se a
aldeia Traíra (Figura 300 e 301), com uma população de 70 pessoas. Possui uma escola
com ensino fundamental completo de 1ª a 8 ªsérie e 66 alunos. Conta com 07 professores
indígenas, dos quais 05 estão fazendo o curso do magistério indígena na aldeia de
Pupunha.

Economia
A aldeia está próxima ao lago que leva o mesmo nome, este é rico em peixes como
Pirarucu, surubim, tucunaré, curimatã, pacu e cará. Na aldeia se produz café e outros
cultivares como banana, milho, feijão, abóbora, mandioca, cará, abacaxi e macaxeira. Os
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produtos de extrativismo são o açaí e castanha-do-Brasil. As mudas de café foram trazidas
há vários anos do povo Surui em Rondônia e se adaptou bem ao lugar. Comercializam a
farinha, açaí e castanha. Pode-se dizer que é uma comunidade autônoma em termos de
subsistência alimentar.

Conflitos
A Terra Indígena Nove de Janeiro sofre invasões constantes de fazendeiros, colonos
e pescadores. O acesso a área é pela rodovia Transamazônica, pois a área fica na fundiária
(trecho de 2km a partir das margens da BR) dos lotes rurais. O acesso também é possível
pelo Rio Madeira, através do Lago Pupunhas. O lago está dentro da área e é um berçário
natural de pirarucu, tambaqui e aves migratórias. Já foram apreendidas várias armas de
fabricação caseira em cabanas de colonos de dentro da área. Há outros colonos cultivando
roçados dentro da mesma área e um fazendeiro até construiu cerca ultrapassando os limites
da Terra Indígena. Em 2005 a FUNAI implantou duas barreiras de vigilância.

Figura 305 – Aldeia Pupunha. Faria, Humaitá, 2007.
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Figura 306 – Escola da aldeia Pupunha. Faria, Humaitá, 2007.

Figura 307 – Reunião na Escola da aldeia de Traira,. Gusmão, Humaitá, 2007.

701

Figura 308 – Aldeia Traira. Faria, Humaitá, 2007.

A Situação dos Índios Isolados
Denominamos de índios isolados aquelas populações tradicionais indígenas cujo
contato ainda não foi estabelecido com o órgão indigenista federal. Ainda, hoje a FUNAI
incorporou uma nova categoria de índios semi-isolados para se referir aqueles que têm um
contato incipiente com a sociedade regional, ou/e, suas instituições sócio-culturais, mantém
padrões mais acentuados de tradicionalidade que outros povos originários, e devido à
situação histórica de contato, encontram-se em situação de vulnerabilidade biológica e
cultural.
A respeito dos índios isolados, muito se ignora, devido às características próprias da
não – relação estabelecida, embora, o que fica mais ou menos manifesto diz respeito a
dados precisos, elaborados de forma oficial, sobre quem são, onde estão localizados,
quantos são e que línguas falam.
Não obstante, e, aos efeitos de manter uma agenda política indigenista, de caráter oficial,
isto é, com objetivos claros a respeito da proteção e defesa desses povos, em 1986, a
FUNAI criou a CGII (Coordenadora Geral de Índios Isolados) e hoje mantém quatro frentes
de contato em áreas confirmadas de presença de índios isolados. A seguir:
•

Frente de Proteção Etno-Ambiental do Vale do Javari, localizada no Estado do
Amazonas, na fronteira com o Peru, e é responsável pela proteção da Terra Indígena
Vale do Javari;

•

Frente de Proteção do Rio Envira, localizada na fronteira com o Peru, no extremo sul
do Estado do Acre, e responsável pela proteção de duas áreas de índios isolados já
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interditadas e uma das quais - chamada Alto Tarauacá - está em processo de
demarcação;
•

Frente de Proteção do Rio Guaporé, no oeste do Estado de Rondônia, é responsável
pela proteção dos “Massaco” (demarcada) e isolados do rio Omerê (interditada), com
extensão de 473 mil hectares, na fronteira com a Bolívia;

•

Frente de Proteção Etno-Ambiental do Rio Purus, localizada no sul do Estado do
Amazonas, na bacia do rio Purus, é responsável pela proteção dos povos isolados
Hi-merimã e Merimã e cujos territórios, com extensão de 455 mil hectares, se
encontram interditados pela FUNAI desde 1996. Essa Frente se encontra em
processo de reativação depois de dois anos paralisada.
Segundo dados do CTI (Centro Trabalho Indigenista) existe 63 referências de povos

isolados na Amazônia Legal Brasileira. Enquanto o ISA (Instituto Socioambiental) cita 46
evidências e o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) levanta 60 referências. Acrescenta o
ISA (2005) que, do total de referências, 26 delas “encontram-se em terras indígenas já
demarcadas ou com algum grau de reconhecimento pelos órgãos federais. E, do total das
46 referências, 12 já foram confirmadas pela FUNAI” (ib:1). A Coordenação de Grupos de
Índios Isolados da FUNAI, aumentou em 2007, de 40 para 68, o total de registros de povos
indígenas autônomos ou isolados. E dessas 68 áreas, 39 estão em estudo. Trata-se de
referências confirmadas por meio de vestígios materiais, relatos de moradores, indígenas e
não indígenas e outros indícios de cultura material que aparecem em diversas áreas.
Confirmados documentalmente, e com dados precisos existem 24 povos, além de 5 recémcontatados.
O CIMI, por outra parte, levanta dados vinculados aos riscos desses grupos. Assinala
que sobre o total de mais de 60 grupos indígenas em situação de isolamento na Amazônia,
18 deles estão ameaçados de extinção junto com os outros cinco grupos indígenas de
contato recente. “A maior violência contra esses povos acontece, sobretudo, em Rondônia,
no Norte do Mato Grosso e sul do Amazonas e tem sido praticada por grupos de extermínio
a serviço de grileiros de terras públicas, madeireiros e fazendeiros (...) com absoluta
omissão e conivência do Estado [e das] agências governamentais (...) inoperantes em
relação as suas atribuições legais” (CIMI, 2006:3).
A FUNAI entende que o isolamento desses grupos não significa que eles vivam sem
saber da existência de outras formas de vida, incluindo outros povos indígenas; porém, eles
podem na sua história cultural ter tido contato com populações indígenas e ribeirinhas, ou
terem observado outras culturas, no entanto, decidiram se manter dentro de suas próprias
tradições e sem estabelecer contato sistemático. Por consequente manteriam como meio de
subsistência uma economia nativa sem contato com a economia de mercado, baseada na
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pesca, caça, plantações de mandioca e banana entre outras. (cfr. Instituto Humanitas
Unisinos, 2007)
Sobre certas controvérsias a respeito se a condição de “isolados” suporia uma
situação de não – relação permanente com a sociedade nacional, Sidney Possuelo, excoordenador da DII (Departamento de Índios Isolados), declarou em entrevista para o jornal
O Estado de São Paulo que o Departamento de Índios Isolados se propõe “desenvolver um
trabalho no qual a inserção dessas sociedades no contexto cultural nacional, possa ser
preparada, dando-lhes tempo necessário para assimilação dessas relações, sem ruptura
violenta de seus valores”. Contudo, a decisão de fazer o contato com os isolados, segundo
Possuelo seria o “último recurso” quando correm risco de extermínio ou são ameaçados por
invasores de seus territórios. (O Estado de S Paulo, 1996).
A equipe EIA – RIMA 319, a partir do levantamento de fontes primárias e
secundárias, constatou como um fato relevante a presença de índios isolados na área de
influência indireta da rodovia BR-319. Nosso relatório estabelece a partir das fontes
consultadas (CIMI, FUNAI, FORUM PERMANENTE DEFESA AMAZÔNIA OCIDENTAL),
entrevistas com antropólogos que desenvolvem levantamento in situ, e informações de
comunidades indígenas e ribeirinhas durante a consulta técnica participativa, que existe
áreas de ocupação e perambulação de índios isolados nos municípios de Manicoré, Tapauá,
Canutama, Lábrea e Humaitá. E, em todos os casos referidos deveriam se criar medidas e
procedimentos que exijam cuidados especiais sobre essas populações e seu entorno
sócioambiental, conforme estipula à legislação brasileira vigente22. Precisamente, a
Constituição Federal destina um capítulo aos indígenas onde reconhece sua organização
social e cultural, as suas diferenças culturais, assegurando-lhes o direito de manter sua
cultura, identidade e coloca como dever do Estado a sua proteção (art.232). A respeito dos
índios isolados, o art. 216 observa que os índios isolados, sua cultura e suas comunidades
são formadores do patrimônio nacional, o qual é protegido constitucionalmente, o que os
coloca no rol dos bens difusos a serem protegidos pela ação civil pública (Lei 7.347/85).
Deve-se tomar todas as precauções para que a Constituição Federal seja efetivada
no reconhecimento dos direitos dessas minorias, já que como é de conhecimento público,
talvez, na Amazônia e na selva do Chaco encontram-se as últimas comunidades indígenas
que vivem isoladas no planeta, mas, as mesmas vivem uma situação de vulnerabilidade
constante, sujeitas ao elevado risco, como conseqüência dos frentes de expansão, da

22

Assim como a II Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 1993, que inclui os índios isolados
entre os povos vulneráveis, e o disposto na resolução 3056 da União Mundial para a Natureza, em Bangkok, no
2004; que trata dos povos indígenas que vivem em isolamento voluntário na região amazônica e no Chaco.
Outros documentos que referem aos direitos desses povos é o grupo da Agenda 21 e a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT. (Santos, 1997/2007)
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pecuária, e os altos lucros produzidos em negócios madeireiros, que impactam o ambiente
de forma irreversível, gerando conflitos que acabam com a vida de índios e não-índios.
A equipe do estudo EIA-RIMA desde uma perspectiva eco - antropológica, observa a
partir das formas de alteridade estabelecidas historicamente com a sociedade nacional, isto
é, os ciclos econômicos da monocultura, a chegada das agroindústrias na década de 1970
como efeito catalisador do “milagre econômico”, e o modelo agro-exportador atual, baseado
no agro-negócio; efeitos diretos e indiretos que colocam em alto risco os grupos isolados, no
ponto terminal , de acabar com a existência deles, como já tem acontecido.
Em outras palavras, o processo de ocupação da Amazônia motivado, de um lado
pela geopolítica do pós-guerra, de outro por um padrão histórico de ocupação que não
preserva os recursos naturais, afeta diretamente os índios isolados. Algumas experiências
passadas de contatos apressados, sob pressão para construção de estradas ou
hidrelétricas, deixaram marcas traumáticas nessas sociedades. Ou, simplesmente, fizeram
com que elas resultassem extintas. (O Estado de São Paulo, 1996)
Os cuidados com as particularidades culturais desses grupos, sem contato
sistemático com a sociedade nacional, amplia-se dentro do modelo de atuação indigenista,
que o órgão federal responsável, a FUNAI, desenvolve através do Departamento de Índios
Isolados. O mesmo estabeleceu com a criação de postos de vigilância e fiscalização, e
frentes de atuação em pontos neurálgicos, mecanismos de proteção física e cultural,
velando pela autonomia territorial desses grupos, e aplicando procedimentos demarcatórios
das terras indígenas identificadas. Contudo, as frentes de atuação do mencionado
departamento, não atingem atualmente as áreas que a equipe EIA-RIMA visitou; e como já
explicitamos, gravitam dentro da área de influência da rodovia BR-319. Deste modo,
recomendamos, através desse relatório, o estabelecimento de medidas imediatas ou/e de
programas que ajudem para não interferir com a vida desses povos, ou, dito com outras
palavras, criar condições favoráveis para o desenvolvimento integral dos povos tradicionais
do Brasil, denominados de isolados.
O presente estudo recolheu um conjunto de dados e informações que vinculam
grandes regiões à presença de grupos isolados, ameaçados de extinção, em área de
influência da rodovia BR-319. Neste sentido, destaca-se como uma região significativa o
Médio e Alto Purus.
As sub-regiões se referem,
•

Os isolados no rio Ipixuna e Paraná Ipixuna nos municípios de Tapauá e Canutama,
no Estado do Amazonas, coordenada 07° 63,20” (CIMI, 2006);

•

Isolados do igarapé Jacareúba/Katauxi nos municípios de Lábrea e Canutama, no
Estado do Amazonas, coordenada 09°64,20’ (CIMI, 200 6);
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•

Isolados do Alto rio Marmelos, nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Estado do
Amazonas. Não temos dados georreferenciados;.

•

Isolados do Kurekete no município de Lábrea, no Estado do Amazonas, coordenada
09°65’ (CIMI, 2006);

•

Isolados do Igarapé Karipuninha, no município de Porto Vellho e Lábrea, Estado do
Rondônia e Amazonas respectivamente, Coordenada 09° 64,40’ (CIMI, 2006);

•

Isolados do rio Candeias, no município de Porto Velho, Estado do Rondônia. Sem
dados georreferenciais.

Segundo Kroemer (2008) que realizou durante 2007 uma expedição junto com o
chefe de posto da FUNAI de Lábrea, as duas áreas fundamentais que estariam indicando
circulação de índios isolados são:
1) o Rio Mucuim, no interflúvio dos rios Ipixuna e Mucuim, afluentes da margem direita do
Médio Rio Purus e ao sul do Lago do Jacaré, no município de Tapauá.
2) A região de Katauxi, divisor das águas do Alto Rio Mucuim com o Rio Punicici. Essa
região abrange as cabeceiras do igarapé dos índios, Jacareuba Grande e Punaenã.
Localiza-se dentro do município de Canutama.
A primeira área caracteriza-se por uma prioridade de risco alta, de extinção dos
grupos que ali habitam como conseqüência do avanço e o tipo de contato que os
extrativistas historicamente estabelecem. A terra de ocupação tradicional desses grupos
está sem identificação e ainda sem providência. Contudo, suspeita-se que possa ser um
grupo juma sobrevivente do massacre de 196423 (CIMI, 2007; Kroemer, 2008).
Além de se tratar de uma região sem providências, a frente que o CGII/FUNAI
mantinha no Purus, foi desativada.
Também os isolados do rio Mucuim ficaram sem apoio da CGII/FUNAI. Os motivos
alegados pela FUNAI para desativar a frente Purus, em 2006, baseou-se na não
constatação de índios isolados. Essa explicação parece não satisfazer a pesquisadores que
desenvolvem trabalhos na região durante um tempo importante. Segundo Kroemer (2008) a
FUNAI se justificou dizendo que não existe índios isolados, mas, não provaram a não
existência. Por outro lado, povos Mura e Apurinã que possuem territórios dentro da área de
abrangência aduzem haver achado indícios (restos de artefatos, flechas e arcos, vasilhas,
pequenos tapy) e movimentos de pequenos grupos, que não se correspondem as
características dos povos indígenas conhecidos na região.

23

O massacre do povo juma aconteceu no Igarapé São Miguel afluente do rio Itaparana e o Igarapé das Onças
em 1964. Ela foi orquestrada por políticos e empresários da cidade de Tapauá. (Porantim, 1978; Cornwall, 2003)
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“De acordo com o chefe de posto da FUNAI/Lábrea, aconteceu um encontro no mês de
janeiro de 2006 dentro do rio Mucuim, afluente Imaha de índios com um grupo de
castanheiros. Suspeita-se que possam ser desse grupo. Desde a década de 70 as equipes
locais do CIMI em Lábrea tem informações sobre a existência de índios isolados nessa
região, através de moradores ribeirinhos”(CIMI, 2006).

Uma situação similar acontece com a segunda área, região de Katauxi, e talvez etnia
katauxi, Coordenada 09°64,20’ (CIMI, 2006); situaçã o sem providência, apresentando risco
altíssimo em virtude da frente econômica do agronegócio através do desmatamento e da
monocultura da soja, configurando risco de extinção desse povo. (CIMI, 2007; FUNAI, 2006)
Uma terceira região acha-se dentro dos municípios de Humaitá e Manicoré. Trata-se
dos isolados do Alto rio Marmelos, na BR 230. Também é uma área sem providência e sem
frente de contato estabelecido pela CGII (Coordenadora Geral de Índios Isolados). A
situação de risco é altíssima, devido a frente econômica do agronegócio como supracitado.
Segundo o CIMI (2006): “nas assembléias os índios Tenharim sempre falam sobre a
existência de índios isolados nessa região. Comentam que encontram vestígios quando
coletam castanha. A ameaça, segundo eles, vem dos plantadores de soja que estão se
apropriando das terras de campos naturais da região. Suspeitam que possam ser parentes.
Essas informações constam

dos relatórios das assembléias indígenas da APITEN

(Associação dos Povos Indígenas Tenharim) (ib,2006:1)”
As viagens realizadas pela Regional CIMI NORTE I e CIMI RONDÔNIA em junho de
2006 indicam uma clara ameaça sobre os índios isolados, ao ponto da sua extinção. Como
já foi dito, as causas gravitam no avanço rápido do agronegócio. Isso acontece na área de
abrangência da rodovia BR-319, no caso de índios isolados do igarapé Jacareúba, na
estrada Mucuim - Canutama. Outro tipo de impacto acontece com a pressão da estrada BR
230 Lábrea – Humaitá, facilitando a ocupação das terras a partir do norte, e o projeto de
assentamento do INCRA São Francisco, no ramal, no km 56 da rodovia BR-319, cortando
as terras para o oeste.
Outros grupos isolados e ameaçados de extinção na área de influência indireta da
rodovia BR-319, são os isolados do Igarapé Karipuninha. Esses habitam uma região entre
Rondônia e Amazonas. Estão ameaçados pela hidrelétrica do rio Madeira – Santo Antônio e
Girau e pelo agronegócio, que se fortalece pela plantação de soja e grandes fazendas de
gado. Também na região localiza-se o assentamento do INCRA Joana D'arc. A área dos
isolados, na coordenada 09°64,40’ esta sem providê ncia. (CIMI, 2006)
Outro grupo sobre o qual se têm referências são os isolados do Kurekete, no
município de Lábrea. Estão ameaçados por fazendeiros e madeireiros, e sofrem as
conseqüências produzidas pelo desmatamento, poluição das águas e do ar. Temos
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conhecimento que foi encaminhada documentação aos órgãos públicos pelos Kaxarari,
solicitando providências. Também a equipe de CIMI de Lábrea junto com UPIMP
encaminhou, em 1998, documento para a FUNAI/BRASÍLIA (CIMI, 2006).
Os fatos observados na região assinalam um acelerado desmatamento por grandes
fazendas como a empresa Fazenda Califórnia e o Supermercado Araújo. O IBAMA já
realizou operações na região numa tentativa de impedir as agressões contra o meio
ambiente. Até agora, a FUNAI não tomou nenhuma providência(CIMI, 2006; Gunter, 2008).
Por último mencionamos a situação dos isolados do rio Candeias que estão
ameaçados por grileiros de terras públicas na região, assim como por madeireiros e
garimpeiros dentro da Reserva Florestal Bom Futuro. Em 1999 um grupo de madeireiros de
Alto Paraíso foi atacado pelos índios isolados dentro da reserva Florestal Bom Futuro,
segundo moradores da região. Existe a informação recente de um índio Karitiana
comunicando a presença de garimpeiros na região.
Os dados aqui expostos e levantados em entrevistas e várias consultas realizadas
aos órgãos federais e instituições não governamentais, chefes de posto e pesquisadores de
longa trajetória no assunto, tem verossimilhança com os relatos recolhidos dos povos
indígenas consultados durante o presente estudo. Neste sentido, na região do Madeira e do
Marmelos, no município de Manicoré, obtivemos dados sobre a presença de isolados no
Alto Marmelos, advertidos por comunidades do povo Mura e Torá. Assim mesmo, no
município de Canutama, quando visitamos a comunidade de Itaparana do povo Mura,
também foi confirmada indícios de isolados na região do Katawixi. Também os Apurinã do
igarapé São João e Tauamirim, como os Paumari de Ponta de Evaristo referiram-se à
circulação de índios isolados além do Ipixuna e Itaparana, no rio Mucuim.
Guilherme Grisales, coordenador do Fórum Permanente de Defesa da Amazônia
Ocidental, manifestou como problema sério para os povos indígenas e os isolados a
ausência do Estado para fiscalizar essas áreas:
“As sedes dos municípios são muito longe de onde vai passar a BR-319, ou seja, não tem
fiscalização nenhuma, esse é um grande problema porque são muito longe, as cidades estão
na margem ou do rio Purus ou do rio Madeira. Tapauá, Canutama são áreas totalmente
abandonadas em relação às sedes, então não tem fiscalização nenhuma, e é área de muitos
indígenas, inclusive sem contatos ainda. Em Tapauá e Lábrea há indícios de índios isolados.
(Entrevista P.Ghillermo Grisales, Mao 26/06/07).”

A proposta que o Fórum Permanente de Defesa da Amazônia Ocidental vem sustentando,
em diversos foros e reuniões, como uma forma de superar a ausência política do Estado e
os municípios, nas áreas vulneráveis que atingem povos indígenas isolados, entre outros,
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refere a uma discussão ampla da sociedade civil na sede dos municípios. Com tal motivo
Grisales acrescenta:
“Na ALAP nós colocamos a questão dos índios isolados com essa estrada vai-se ter acesso a
eles, o impacto social e ambiental vai ser tão grande que acho que o debate deve ser feito
com toda a sociedade, que se devem mostrar com clareza todas as vantagens e
desvantagens e o povo deve decidir se quer a estrada ou não quer a estrada, ela será boa ou
não? Essa discussão deve passar por todo mundo, nas escolas, na assembléia; enfim, em
todos os lugares, nas comunidades que vai ter maior impacto (ibidem)”

A redução de danos ou mitigação dos efeitos indiretos do empreendimento rodoviário
deve ser considerada, segundo nosso parecer técnico, como uma forma de propiciar
programas de defesa da vida desses povos, e de vincular parcerias entre o Governo Federal
através de seus órgãos e ministérios; universidades; povos indígenas e sociedade regional,
opinião pública nacional e internacional, com a finalidade de atingir os objetivos assinalados.
A equipe propõe a realização de um diagnóstico antropológico participativo realizado
por um grupo de trabalho com perfil em pesquisa antropológica e intervenção social, bem
referenciado teoricamente para lidar com essa específica situação. Esse grupo, numa
primeira etapa realizaria consultas a diversos atores que de uma forma direta ou indireta
possuem conhecimentos e informações sobre grupos de índios isolados na área de
abrangência da rodovia BR-319. Desta forma se teria condições de produzir um corpus
consistente de informações e dados relevantes e desenhar as estratégias mais
convenientes para atuar na área de referência.
Logo da realização do diagnóstico deverão ser estabelecidos os pontos
especificamente ameaçados para construção de estratégias conjuntas, isto é com uma
metodologia participativa que incluiria índios e não-índios, acadêmicos, indigenistas e
pesquisadores indígenas, para criar um modelo de intervenção assim como programas de
atuação nas áreas de impacto direto e indireto do empreendimento rodoviário.

Impactos ambientais, recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras dos
povos indígenas envolvidos.

A metodologia utilizada durante o estudo das 12 Terras Indígenas localizadas na
área de influência direta e indireta foi a pesquisa participante e participativa fundamentada
na ecologia relacional, observação participante, técnica da mediação da escuta sensível e
análise de intervenção social de abordagem antropológica desenvolvida por meio de
reuniões comunitárias dentro do processo coletivo de consulta o que nos permitiu discutir
conjuntamente, a partir de um diálogo intercultural entre consultores, coordenadores
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indígenas das organizações de base representantes da OPITAMPP (município de
Manicoré), OPIMP (Município de Tapauá), OIMNB (município de Borba) e a OPIPAM
(município de Humaitá) e agentes consultados (comunidades) sempre acompanhados por
lideranças das aldeias (caciques) e pelo representante da COIAB, sobre a pavimentação da
rodovia BR-319 seus impactos diretos, indiretos, socioculturais, ambientais a curto, médio e
longo prazo e sobre as medidas para mitigar, solucionar ou impedir efeitos sobre suas
Terras e seus povos.
Impactos e recomendações do povo Mura da Terra Indígena Lago Capanã
Durante a reunião transcorrida na aldeia Palmeira, Terra Indígena Capanã com
participação de todas as comunidades do lago, se observou que o asfaltamento facilitaria o
escoamento da produção destas comunidades. Contudo se problematizou sobre as
dificuldades derivadas do transporte dos produtos. Também se diz que o escoamento pela
rodovia não seria muito prático já que o rio é o meio usual da saída da produção para
Manicoré.
As queimadas foram identificadas como um impacto problemático que o asfaltamento
acrescentaria. Um dos participantes manifestou como preocupação impactos sobre a fauna
e flora na região. “Em 1997 com as queimadas em Roraima apareceram aqui no lago muitos
tucanos e outros bichos mortos. Seguramente estavam fugindo. Os bichos daqui também
vão ir embora...” O cacique se mostrou desfavorável ao asfaltamento refletindo sobre
aspectos agravantes que se multiplicariam “a estrada abre muitos galhos e os fazendeiros
não vão perguntar se pode ou não desmatar (...) a estrada é uma porta de entrada para
várias estradas e problemas. É um corpo não vacinado, é um corpo débil”.
A malária foi colocada como um grave risco que atentaria contra a saúde dos
moradores do Lago, vinculada ao uso indiscriminado do fogo, próprio das atividades
madeireiras e da pressão territorial dos não índios.
Também se falou da redução dos territórios de caça, tendo em vista a recuperação e
funcionamento da estrada, já que a caça será afugentada com a eventual derrubada da
mata ou em função do próprio fluxo rodoviário, buscando o confinamento em outras áreas
de floresta.
Sublinhou-se a questão das invasões e a falta de providencia dos órgãos federais
para fiscalizar esta situação na região: “os fazendeiros vão invadir e o IBAMA não vai estar
para fiscalizar (...) como o Governo faz para que o fazendeiro não entre sem autorização,
nem há placas?”. Além dos fazendeiros, os ribeirinhos são outros atores que poderão
apresentar conflitos de interesses com o povo Mura. Os Mura assinalam que muitos
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ribeirinhos “não residem nas reservas extrativistas embora retirem produtos tendo como
único fim a venda destes”.
Cabe destacar que, em junho de 2007, foi realizado um acordo entre indígenas e
ribeirinhos na Câmara Municipal de Manicoré em relação ao aproveitamento comum dos
recursos naturais, mas continua sendo um problema sério a fiscalização.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas
•

Proteção e indenização às populações indígenas de eventuais danos incidentes
sobre terras de sua propriedade;

•

Demarcação de terras indígenas ainda em processo de reconhecimento e/ou
contestação como caminho para superação de conflitos de terra assim como o
preconceito que existe em relação às comunidades indígenas no Município;

•

Políticas públicas para identificação de novas terras indígenas, considerando que
áreas de caça e coleta ficaram fora da demarcação da Terra Indígena Mura;

•

Fomentar diversas instâncias de diálogo com IBAMA e outros órgãos do governo
para as comunidades Mura poderem expressar seu estilo de vida em relação ao uso
do espaço e o aproveitamento dos recursos naturais, superando problemas
derivados do preconceito e/ou a sobreposição de terras indígenas e unidades de
conservação;

•

Subsidiar atividades produtivas, facilitando o escoamento e comercialização de
produtos como castanha, farinha de mandioca, borracha, peixes;

•

Promover cursos para melhoramento da qualidade dos produtos, certificação e
empreendedorismo;

•

Abertura do ramal Boa Vista, com uns 3 km de extensão ligando a aldeia Bom
Intento ao rio Madeira, Terra Indígena Lago Jauari como o local mais próximo para o
escoamento dos produtos e mesmo de pacientes quando o lago seca;

•

Realizar estudos de produtividade e venda para buscar mercados para os produtos
não valorizados na região como pau rosa, tucumã, andiroba, copaíba;

•

Propiciar inclusão social e cidadania melhorando:

a) O atendimento a saúde das comunidades mediante a criação de pólos de saúde
assim como fornecendo um motorista para remoção dos pacientes em caso de
urgência;
b) Melhoria da infra-estrutura das escolas, o fornecimento de material didático e
pedagógico, e um piloto para transporte de alunos. A escola foi construída pela
comunidade e hoje se encontra num estado precário. Outra demanda refere à
continuidade dos cursos, já que os professores ministram aulas até 4a série. Em três
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oportunidades a comunidade entrou com pedido ao Ministério Público Federal para
assegurar a continuidade escolar dos alunos;
c) A documentação dos integrantes das comunidades que se vêm impossibilitados de
realizar trâmites importantes assim como de perceber benefícios sociais;
d) Fornecimento de grupo gerador e aplicação do Programa “Luz para todos”.

Impactos e recomendações do povo Mura da Terra Indígena Arirambá/Lago Baetas.
A comunidade mostrou-se contrária ao asfaltamento da rodovia BR-319, por
acreditar que esse tipo de iniciativa tornaria as terras indígenas vulneráveis, propiciando a
invasão de fazendeiros e acrescentando conflitos com posseiros.
“Não posso dizer que nossas terras vão ser impactadas, embora a Terra Indígena sempre
está pronta para ser invadida” (Seu Francisco, cacique). Seu Francisco manifestou que a
cabeceira do Igarapé do Baetas ficou fora da demarcação, que é o local onde estão os
castanhais. Essa área, próxima à BR-319, era um corredor de perambulação para coleta de
castanha, segundo contaram os avós de Seu Francisco. “Essa terra foi tirada de meus avôs,
depois havia dois proprietários e eles falaram porque não trabalhar nas “suas terras” (...)
demorávamos dois dias para chegar a essas terras (...). Mas a policia nos reprimia no rio e no
centro que era onde estava a caça e as pontas de castanha. Esta situação se manteve até
que chegou a antropóloga Eliane” (seu Francisco, cacique Arirambá).

Outro fator negativo associado ao asfaltamento refere-se ao aumento de casos de
malária. O agente de saúde lembrou que no presente ano todas as comunidades dos lagos
no rio Madeira e também seus parentes Torá e Apurinã do rio Marmelos registraram muitos
casos de malária que superaram as cifras de anos anteriores. “se fosse por fazendeiro o
mato só seria clareia e a malária ficaria para nos” (Agente Indígena de Saúde, Arirambá). O
surto de malária foi confirmado em Manicoré pela FUNAI e pela HANDS, organização que
realiza atendimento na área da saúde nas populações tradicionais do Município.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Ampliar as terras indígenas para proteger o entorno das comunidades, prevenindo de
conflitos com fazendeiros e posseiros;

•

Demarcar Terra Indígena nas margens da rodovia BR-319 para impedir o desmatamento
e para conservar áreas de caça e ponta dos castanhais de uso tradicional das
comunidades Mura do Lago Baetas;

•

Melhorar as condições infra-estruturais da escola assim como possibilitar uma educação
de qualidade fornecendo de materiais didáticos e tecnologia apropriada (vídeo, TV,
DVD). Para isso as comunidades necessitam energia elétrica. Foi colocada a dificuldade
de trabalhar numa única aula com uma sala multiseriada;
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•

Continuar com a capacitação dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), já que estes
receberam só um módulo de formação;

•

Local apropriado (farmácia) para guardar medicamentos.
Em suma, a FUNASA, órgão responsável deve atuar de uma forma mais eficiente e

diferenciada na prevenção à saúde indígena e na capacitação dos agentes de saúde que
atuam nestas comunidades.
Impactos e recomendações do povo Mura da Terra Indígena Lago Jauari
Para a comunidade, a recuperação da rodovia BR-319 traria uma queda na produção
que eles comercializam fluvialmente, enquanto o escoamento da produção seria aproveitado
vantajosamente por grupos que utilizarão a rodovia como meio de transporte e
comercialização.
Também foi levantado um conjunto de problemas que poderão derivar do
empreendimento, tais como desmatamento, poluição dos rios, pressão territorial, chegada
de invasores, conflitos de interesses e doenças como a malária.
A comunidade manifestou que não têm como impedir a recuperação da estrada pelo
governo, pois estes têm força política e recursos para executar esse tipo de ação. Pelo
contrário, acreditam que perdem nas relações de forças, contudo recomendam alguns
cuidados e ações que o Estado deve considerar.

Propostas de medidas compensatórias e mitigadoras:
Como forma de impedir invasões propõe-se a demarcação de Terra Indígena na margem
esquerda da rodovia BR-319 pela FUNAI:
• A respeito das atividades produtivas os órgãos do governo federal deverão intermediar
acordos com as comunidades indígenas para que os preços dos produtos sejam vendidos
de forma justa e razoável;
• O Governo de Estado deve constituir parcerias mediante projetos que garantam atividades
produtivas e o aproveitamento eficaz dos recursos naturais existentes na região. Algumas
propostas referem a: construção de casa de farinha, secador solar de cacau, galpão de
castanha;
• A FUNASA e a SEDUC devem melhorar a relação com as comunidades para que a saúde
e a educação sejam de qualidade e reflitam o pautado pela constituição nacional em
relação aos direitos diferenciados indígenas. No caso de saúde, o doutor e o dentista
devem ter material apropriado quando realizam suas consultas médicas;
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• Proporcionar melhorias em serviços de saneamento e comunicação em iniciativas ligadas
a construção de poços artesianos, fornecimento de luz elétrica e equipamento de
radiofonia;
• A FUNAI e outros órgãos deveriam trabalhar de forma coordenada e articulada para incluir
socialmente as

comunidades, facilitando documentos

de identificação civil.

As

comunidades reclamam que a carteira indígena não serve para tirar documentos tais como
o cadastro da pessoa física e o registro nacional de identidade.
Impactos e recomendações do povo Mura da Terra Indígena Itaparanã
Por se tratar de uma área indígena que ainda não foi demarcada, existem variados
problemas para a comunidade em termos de controle territorial e segurança. Eles
assinalaram para equipe EIA-RIMA preocupação e insegurança devido ao fluxo relevante de
transeuntes que circulam pela rodovia, relativamente próxima à aldeia. Registraram
invasões na aldeia, o furto de objetos pessoais e de castanha e o impacto do desmatamento
que IBAMA não chega a controlar. Também relataram que são pressionados por posseiros
para sair da área e são impedidos de realizar atividades de caça para sobrevivência do
grupo. Em virtude da necessidade de acesso à água, a comunidade optou por se manter
próxima à rodovia onde também está o igarapé.
Em relação à iniciativa de recuperação da rodovia, os moradores manifestaram que
seriam poucas as vantagens para a comunidade, mas, que os prejuízos serão muito mais
evidentes. Eles entendem que o “progresso” e o “branco” sempre desrespeitaram a vida dos
povos tradicionais. Porém, concordaram que a rodovia pode melhorar a comunicação e o
transporte. Destacaram que eles poderiam ser beneficiados no tempo da coleta da
castanha, pois se reduziria o tempo e melhorariam as condições para os coletores se
deslocarem da área residencial até a área de coleta, assim como melhoraria o transporte do
produto.
Além da questão fundiária, foram levantados outros assuntos, tais como saúde,
educação e economia.
A respeito da saúde eles manifestaram preocupação devido aos óbitos regulares de
crianças e adultos por doenças crônicas como pneumonia, e por estarem desprotegidos de
qualquer tipo de atendimento básico, específico e de medicamentos. Um problema sério é a
falta de apoio da FUNASA para a remoção de pacientes em caso de urgência.
Outra carência significativa é a falta de energia, eles solicitaram esse serviço em
várias oportunidades como um benefício de uso múltiplo, comunitário e familiar.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
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A partir desses problemas específicos, a comunidade expôs um conjunto de reivindicações
e recomendações que possam ser atendidas pelo Governo Federal:
•

Inclusão social e cidadania

a) Atendimento diferenciado a saúde e educação conforme o estabelece a Constituição
Federal;
b) Posto de saúde indígena, com farmácia e equipe de saúde da FUNASA;
c) Transporte dos pacientes e dos familiares em caso de doença grave para o hospital;
Articulação entre saúde biomédica e medicina tradicional indígena;
d) Saúde alimentar, de caráter preventivo;
e) Facilitar acesso a água de boa qualidade para a comunidade, pois o igarapé utilizado
cruza a estrada que é um local de risco de contaminação;
f)

Educação. Reivindicam uma escola indígena, com condições objetivas para
desenvolver o ensino escolar, transporte escolar adequado, merenda escolar,
material pedagógico e didático visando às particularidades de sua cultura. Professor
indígena e plano de estudo que propicie o aprendizado de outras línguas indígenas,
pois, como foi exposto pela comunidade a língua Mura já não se fala mais. Em suma,
a educação deve se centrar na cultura de referência, em reconhecer e restituir o
orgulho étnico do grupo, de seus saberes e seus conhecimentos tradicionais. A
escola nesse sentido constitui um meio importante de transmissão cultural com
participação de vários atores sociais comunitários, cada um com seu papel dentro da
comunidade educativa, o professor indígena, as mulheres, as crianças, os pais e os
velhos, todos são contemplados dentro do processo político-cultural;

g) Fornecimento de energia para uso comunitário múltiplo (saúde, educação, produção,
residências, etc.)
•

Ordenamento territorial e gestão ambiental
a) Projetos para criação de peixe;
b) Projetos agrícolas;
c) Diversos projetos visando a saúde alimentar da população indígena
d) Demarcação pela FUNAI da área reivindicada pelos indígenas que assegure
os direitos constitucionais desse povo tradicional, evitando dessa forma a
invasão de pessoas. Entre eles o direito a fazer uso do espaço para
atividades econômicas, em suma, de viver segundo sua própria cultura de
origem;
e) Sinalização da estrada com placas ilustrativas que informem aos motoristas e
transeuntes da proximidade da aldeia indígena. Desta forma diminuiriam os
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riscos causados por acidentes de trânsito, as invasões freqüentes, e outros
problemas que coloquem em perigo a vida e integridade dos indígenas.
Impactos e recomendações do povo Mura da Terra Indígena Cunhã Sapucaia
Embora a Terra Indígena Cunhã Sapucaia seja uma terra demarcada e homologada
existem uma série de problemas e conflitos. Os relatos dos Mura assinalam invasões da
Terra Indígena realizada por barcos pesqueiros de Manaus e Itacoatiara, o que interfere na
vida do grupo indígena, criando vários aspectos negativos. Outro tipo de invasão é aquela
promovida pelas agências de turismo que incentivam o ingresso de turistas de pesca
esportiva sem nenhum tipo de projeto comunitário. O ecoturismo, em realidade é um
sofisma porque não leva em conta aspectos socioambientais e culturais das comunidades, e
desrespeita os direitos territoriais do povo indígena Mura. Em suma, as invasões favorecem
conflitos intraétnicos, diminuição dos recursos naturais, desequilíbrio ambiental. Ainda,
esses fatos recorrentes acontecem dentro de uma situação histórica de fricção interétnica e
pressão territorial na atual conjuntura, que reduz e confina o povo Mura no seu próprio
território.
A respeito da pavimentação da rodovia 319, a comunidade manifestou que o
empreendimento do Ministério dos Transportes pode ainda mais incentivar as invasões
porque os pescadores que chegam a sua Terra Indígena descem malhadeiras, motores e
infra-estrutura pesada pela ponte da rodovia BR-319 próxima ao Igapó Açu e o rio Tupana.
E, como não recebem apoio do Estado para vigiar e fiscalizar, a melhoria da rodovia poderá
acrescentar novas invasões com conseqüências desastrosas. Concomitante a esse fato, a
estrada poderá causar uma pressão territorial e um confinamento maior das comunidades
Mura e Apurinã que moram na área de influencia direta e indireta da rodovia. Os recursos
naturais sofrerão grandes impactos causados pela pesca furtiva e predatória, e do
ecoturismo. A rodovia, neste sentido estaria agindo como um instrumento que pressiona
desde o rio, criando a ilusão do escoamento, mas, os efeitos seriam de isolamento e
empobrecimento das comunidades.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Inclusão social e cidadania
a) Saúde diferenciada indígena;
b) Articulação entre biomedicina e medicina tradicional indígena;
c) Posto de saúde com material adequado na aldeia, casa para atendimento e
guardar medicamentos;
d) Transporte e piloto para pacientes;
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e) Capacitação de agente indígena de saúde e dos profissionais que trabalham
com a saúde indígena;
f)

Poço artesiano para abastecer com água nas comunidades;

g) Escola diferenciada indígena;
h) Capacitação do professor indígena com nível médio e superior;
i)

Criar condições para transmissão do conhecimento (sala de aula, material
pedagógico e didático especifico e merenda escolar);

j)

Oficinas sobre planejamento e gestão do ecoturismo;

k) Cursos de formação para lideranças indígenas.
•

Ordenamento territorial e gestão ambiental
l)

Fiscalização e vigilância do rio que desce pela Terra Indígena Cunhã
Sapucaia.

m) Parceria com FUNAI e outros órgãos federais para impedir as invasões de
pescadores e turistas;
n) Programas de vigilância para impedir a pesca predatória;
o) Parceria com IBAMA para impedir poluição do rio realizada por madeireiros,
turistas e moradores;
p) Ampliação da Terra Indígena pela FUNAI até as margens da rodovia BR-319;
q) Demarcação de terra única e continua envolvendo a terra Arary aproximandose do rio Madeira;
r) Pagamento das indenizações de 19 proprietários que não saíram da Terra
Indígena;
s) Cursos e oficinas de atividades produtivas: extrativismo e agricultura familiar.
Impactos e recomendações do povo Torá da Terra Indígena Tora
O transporte de passageiros pela rodovia BR-319, facilitado pelo asfaltamento, foi
ponderado como aspecto positivo. Considerou-se como um meio mais rápido para viajar à
cidade de Manaus em vistas das exigências das lideranças, agentes de saúde e professores
indígenas que com freqüência se deslocam à capital metropolitana para participar de
reuniões, eventos e cursos. Também foi dito que o transporte rodoviário é menos perigoso
que o fluvial.
Como aspectos negativos, assinalaram os problemas derivados da derrubada de
árvores e as invasões as terras indígenas. O cacique expressou que novamente vão surgir
problemas com fazendeiros. Embora a T.I. Torá e Apurinã estejam mais resguardadas, os
impactos vão influenciar muitos parentes e a própria organização de povos indígenas no
Município.
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Como foi referido anteriormente, a própria T.I Torá e Apurinã é freqüentemente
invadida por barcos de turistas, madeireiros e garimpeiros que realizam atividades ilegais
em território indígena.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Ordenamento territorial e gestão ambiental
a) Ampliação da T.I. Torá e Apurinã pela FUNAI, pois das 5 aldeias do rio
Marmelos, só uma está demarcada e homologada;
b) Demarcação contínua da Terra Indígena Torá como medida de fortalecimento
e valorização cultural da organização social e de sua territorialidade étnica ao
longo do rio Marmelos favorecendo desta forma o controle e a redução das
invasões que hoje ocorrem ao longo do rio. Ainda no Rio Marmelos pode-se
observar uma grande área desmatada onde muitos castanhais foram
derrubados;
c) Fiscalização da área de passagem dos barcos de turistas. Realização de
acordos de pesca e similares que beneficiem a renda das comunidades;
d) Atuação da Polícia Federal para impedir as atividades ilegais (madeireiros e
garimpeiros) dentro da T.I e nas áreas contínuas e apreensão dos
equipamentos dos intrusos;
e) Retirar

pesquisadores

que

realizam

estudos

científicos

sem

prévio

consentimento das comunidades.
f)

Diálogo simétrico do IBAMA e INCRA com as comunidades indígenas para
evitar contraposição e conflitos entre ribeirinhos e indígenas. Os funcionários
devem capacitar-se para exercer com respeito e tolerância transferências e
intercâmbios de conhecimentos, funções de gestão e fiscalização junto aos
povos tradicionais.

•

Fomento as atividades produtivas
a) Que o governo constitua parcerias para atender por meio de projetos o
melhoramento dos preços dos produtos no mercado regional, saindo do
círculo dos regatões;
b) Que o governo contribuía para otimizar a produção de produtos da
comunidade facilitando a aquisição de bens e serviços, e promovendo
oficinas de capacitação. Por exemplo, para despolpar o açaí são necessários
energia elétrica e poço artesiano em função da qualidade da água.

a) Inclusão social e cidadania
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a) Educação: Que a SEDUC acolha as demandas e prioridades das
comunidades exercitando um diálogo respeitoso com a organização social e
cultura Torá e Apurinã.
b) Saúde: Que o atendimento à saúde das populações indígenas deixe de ser
emergencial e considere os direitos diferenciais indígenas em vistas da
prevenção e a qualidade do atendimento. Deve superar-se, portanto, a
situação atual que informa que no rio Marmelos ocorreram de janeiro a julho
de 2007, 7 óbitos em conseqüência da falta de transporte para o traslado de
pacientes. Ainda, necessita-se de piloto e recursos apropriados para dar
conta deste serviço comunitário. Também devem finalizar as obras de
construção do posto de saúde e contar de forma permanente com material
apropriado para estudos de laboratório, levando em consideração as
freqüentes epidemias de malária e outras doenças. Os médicos devem visitar
as comunidades, pois os auxiliares e agentes indígenas de saúde não sabem
diagnosticar nem medicar casos que a este profissional lhe compete.
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Impactos e recomendações do povo Munduruku da Terra Indígena Kamaywa

A comunidade acredita que com o asfalto vai aumentar a grilagem na região e os
conflitos irão ter dimensões maiores.

Recomendações Medidas compensatórias e mitigadoras propostas
a) Demarcação da Terra Indígena Munduruku pela FUNAI para evitar conflitos com os
não-índios;
b) Poder realizar com exclusividade caça e pesca, coleta de castanha e recursos
madeireiros em seus territórios originais;
c) Realizar um diagnóstico etnoambiental do potencial produtivo e extrativista;
d) Projetos de manejo agroflorestais;
e) Escola indígena diferenciada;
f)

Posto de saúde;

g) Capacitação de agentes de saúde bem como de professores;
h) Fechar o ramal durante a noite de 18h até as 06h da manhã;
i)

Construir posto de fiscalização no entroncamento da rodovia BR-319 e ramal
Democracia;

j)

Poço artesiano e motor de luz para comunidade.

Impactos e Recomendações do Povo Apurinã da Terra Indígena do Igarapé Tauamirim

De forma categórica todas as aldeias da Terra Indígena Apurinã do Igarapé
Tauamirim se manifestaram contrárias à iniciativa de recuperação da rodovia BR-319
baseadas em:
1) Invasões constantes na terra demarcada, desenvolvida por posseiros, invasores,
caçadores, madeireiros e turistas. A estrada tornaria ainda mais vulnerável a chegada de
pessoas e aumentaria o fluxo de invasores.
2) Ausência dos órgãos federais como parceiros dos indígenas para fiscalizar e vigiar a terra
demarcada e homologada. No município de Tapauá não tem posto da FUNAI e o chefe de
posto que mora em Lábrea não acompanha as irregularidades constantes que acontecem
na Terra Indígena dos Apurinã e outros povos indígenas da região.
3) A política anti-indígena desenvolvida no município pelas autoridades políticas que
desrespeitam os direitos indígenas. A estrada aumentaria o fluxo de invasões e atropelos do
poder público municipal mediante o traçado de ramais que passem pela área indígena.
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Contudo, eles detalharam um conjunto de recomendações para o Governo Federal caso a
recuperação seja realizada, de forma de diminuir e reduzir os danos diretos e indiretos
produzido por esse empreendimento rodoviário.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Inclusão social e cidadania

a) Atendimento diferenciado indígena a saúde indígena;
b)

Articulação entre o sistema de saúde pública e o sistema da medicina tradicional
indígena;

c)

Posto de saúde indígena na aldeia com infra-estrutura adequada para tratamento de
pacientes in loco e acondicionamento de uma farmácia com medicamentos;

d) Transporte e motorista para traslado de pacientes. A remoção deve incluir também o
acompanhante e as condições para hospedagem e alimentação na cidade;
e) Também traslado de pajés que estão fora da comunidade quando o diagnóstico
“nativo” exija um tratamento baseado na medicina tradicional indígena, para isso
deve existir uma articulação entre o sistema único de saúde e a medicina tradicional,
que contemple a saúde diferenciada indígena, isto é capacitação da equipe medica
da FUNASA e capacitação do agente indígena de saúde que deverá agir conjunto ao
pajé e cacique da aldeia de referência;
f)

Criação de convênio de saúde entre FUNASA e associação indígena local para
melhorar a qualidade da saúde especializada indígena;

g) Construção de uma escola indígena;
h)

Promover cursos de capacitação para professores indígenas com melhoria da
remuneração;

i)

Melhorar as condições e qualidade da merenda escolar indígena e produzir e enviar
material pedagógico para cobrir as necessidades dos alunos;

j)

Criar mecanismos de transparência política e controle para exigir junto ao Ministério
Público Federal o repasse de orçamento para educação indígena que a prefeitura de
Tapauá recebe anualmente do Governo Federal;

k) Criação de uma secretaria de educação indígena em Tapauá para atender as
demandas específicas das comunidades indígenas em diversas instâncias de
formação, capacitação e articulação política;
l)

Adequar a alimentação da Casa do Índio de Tapauá às necessidades alimentares
específicas dos pacientes.

721

•

Ordenamento territorial e gestão ambiental

a) Criar um posto da FUNAI em Tapauá que ajude a respeitar os direitos indígenas em
relação à sociedade regional e as autoridades municipais;
b) Programa de vigilância e fiscalização junto com FUNAI. Colocação de cartazes para
indicar os limites da Terra Indígena;
c) Programa junto com a FUNASA para controlar os corpos de água sujos que
ingressam na Terra Indígena pelos igarapés;
d)

Discutir junto com populações ribeirinhas que vivem em flutuantes e pescadoras que
constroem barragens, a adequada utilização dos igarapés. Acordos de pesca que
estabeleçam

relações

de

cooperação

socioambiental

e

de

respeito

das

particularidades culturais e os direitos territoriais constitucionais;
e) Propiciar audiências públicas e outras reuniões na sede do município para que as
autoridades federais possam informar dos direitos do povo Apurinã e assim reverter
o contexto anti-indigenista e o quadro de desinformação existente entre a população
regional. Capacitar o município para fazer respeitar a autonomia territorial e cultural
dos povos tradicional presentes no município;
f)

Indenização dos posseiros que ainda estão na Terra Indígena homologada;

g) Fortalecimento das organizações indígenas locais em formação e propiciar parcerias
com órgãos públicos e instituições não governamentais;
h) A respeito do antigo ramal que atravessava a Terra Indígena São João, e que foi
interditado pela justiça, mas que na atual conjuntura de recuperação da rodovia 319
pode ser reativado, os integrantes da Terra Indígena Tauamirim se opuseram à
reativação do ramal e propuseram outro traçado do ramal que sairia na bacia do
Itaparanã com o rio Ipixuna;
i)

Ampliação da Terra Indígena até as margens da rodovia BR-319 a leste e ao norte
até o rio Jarí.
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Impactos e recomendações do Povo Apurinã da Terra Indígena do Igarapé São João

Os Apurinã da Terra Indígena Igarapé São João também são contrários à
recuperação da estrada porque temem conseqüências de impacto indireto como a
reativação do ramal AM 366 que uniria a sede do município de Tapauá com a rodovia BR319. Relataram problemas similares aos dos Apurinã de Tauamirim, ainda mais acentuados
devido a sua proximidade com o perímetro urbano da sede do município. Os problemas
estão vinculados a invasores, caçadores e posseiros que circulam e moram na terra
homologada. Também apresentam os mesmos problemas de discriminação e racismo em
relação à política pública do município. Faltam formação e capacitação das pessoas que
trabalham com saúde indígena no município. Os professores indígenas não receberam mais
módulos de capacitação. Na área da saúde a própria comunidade se mobiliza para levar
pacientes graves porque a FUNASA não tem como remover pacientes da aldeia.
As reivindicações e recomendações ao Governo Federal se expressam nos mesmos
termos que seus parentes da Terra Indígena Tauamirim.
Impactos e recomendações do Povo Apurinã da Terra Lago do Barrigudo

Durante a consulta técnica a maioria das famílias estava fora da área indígena.
Contudo, as três famílias consultadas concordaram que a rodovia poderia estar beneficiando
a comunidade em termos de transporte, educação e saúde. É importante lembrar que se
trata de uma comunidade isolada, desprotegida de qualquer tipo de ação social do poder
público. O cacique falou que em 20 anos de presença da comunidade é a segunda visita
realizada por não indígenas que prestam serviço em instituições públicas. Na comunidade
não tem escola e as crianças não tem possibilidade de estudar fora. A comunidade acha
que a estrada beneficiaria nesses termos, e também ajudaria a diminuir o tempo de traslado
de pacientes para cidades próximas. Alguns óbitos aconteceram devido ao tempo
prolongado da remoção e a falta de recurso para o transporte das pessoas. Na aldeia não
tem posto de saúde nem agente indígena de saúde.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Inclusão social e cidadania
a) Escola indígena. Capacitação de professor indígena;
b) Local com sala de aula e infra-estrutura adequada para as crianças poder
apreender;
c) Merenda escolar e material didático e pedagógico;
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d) Posto de saúde. Agente indígena de saúde;
e) Articulação sistema saúde oficial e medicina tradicional indígena;
f)

Prevenção de doenças recorrentes como malária, diarréia, pneumonia;

g) Equipe de radiofonia para se comunicar com outras aldeias e órgãos públicos e
parceiros com uso múltiplo;
h) Grupo gerador e energia para uso múltiplo;
•

Ordenamento territorial e gestão ambiental
a) Demarcação da terra reivindicada. Já foi iniciado o processo de identificação e
delimitação;
b) Parceria dos órgãos públicos para controlar as invasões de peixeiros, turistas e
madeireiros. Programa de fiscalização e vigilância territorial;
c) Projetos produtivos que auxiliem o processo de coleta ou/e produção,
conservação e escoamento dos produtos com fins a comercialização.

Impactos e recomendações do povo Apurinã da Terra Indígena Tucumã

Um tipo de problemas levantado pelo grupo são as invasões de pessoas que pescam
no lago e destroem o entorno ecológico. Também existem conflitos com os fazendeiros
vizinhos que dificultam a saída dos índios para chegar até a beira da rodovia. Em suma as
principais dificuldades originam-se na falta de previsão da FUNAI para demarcar essa área
indígena e a ausência de qualquer órgão público como parceiro na proteção da comunidade
afetada por invasões e pressão territorial e confinamento que os posseiros exercem.
A respeito da iniciativa do Ministério dos Transportes, eles não são contrários ao
empreendimento rodoviário, embora assinalem que caso o Governo Federal demore o
processo de demarcação, as invasões vão a aumentar na área indígena e os conflitos
também devido ao fluxo de pessoas que vai querer entrar na área, em particular as frentes
de expansão sulistas, como está sendo notório com seus parentes no município de Lábrea.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Inclusão social e cidadania
a)

Reativação da escola indígena que foi fechada;

b)

Condições

adequadas

(infra-estrutura,

merenda

escola

e

materiais

pedagógicos) para que o desempenho dos professores atinja os objetivos
fundamentais;
c) Capacitação para o professor indígena;
d) Ensino da língua materna;
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e)

Diálogo fluente com as Secretarias de Educação municipal e estadual;

f)

Articulação sistema de saúde oficial, distritos sanitários especiais indígenas e
sistema médico tradicional;

g)

Atendimento e capacitação da equipe de saúde da FUNASA

h)

Capacitação de um agente de saúde indígena para a comunidade;

i)

Ambulância para traslado de paciente;

j)

Programas de prevenção de doenças e de vigilância alimentar em gestantes e
pessoas com doenças crônicas.

•

Ordenamento territorial e gestão ambiental
a) Demarcação da Terra Indígena antes que a re-pavimentação aconteça;
b)

Como já foi dito, a proposta de demarcação dos Apurinã é continua, é consiste
em unir a terra de ocupação tradicional com a TERRA INDÍGENA Itaparaná do
povo Mura. Ainda, unir os dois quilômetros que separam da BR 230, para frear
as invasões e o conflito de interesses com os fazendeiros;

c) A comunidade acha como assunto prioritário a efetivação territorial da sua área
como forma de solucionar conflitos fundiários e manter um controle
socioambiental que evitaria atividades predatórias e furtivas na área
reivindicada;
d) Auxilio no escoamento da produção da aldeia para a rodovia.
Impactos e recomendações do povo Paumari da Terra Indígena Mamori

Os moradores manifestaram problemas de invasão na área reivindicada, em
particular, produzidas por peixeiros, madeireiros, caçadores e turistas.
A respeito da recuperação da rodovia BR-319 manifestaram preocupação com a
chegada de novos invasores, dentro de um contexto sem providências dos órgãos públicos
e os múltiplos impactos socioambientais.

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Inclusão social e cidadania

a) Construção da escola indígena diferenciada com boas condições para ministrar aula
e para conservar os materiais pedagógicos e didáticos;
b) Oferecimento de merenda escolar regular;
c) Contratação de cursos de formação para professores indígenas;
d) Cursos e oficinas de formação política para fortalecimento institucional;
e) Atendimento específico para indígena nos postos de saúde;
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f)

Construção de postos de saúde para atender pacientes in loco, com local adequado
para atendimento de pacientes, farmácia para guardar medicamentos;

g) Oficinas de preparação para a equipe de saúde da FUNASA;
h) Construção de poço artesiano em função das dificuldades que a comunidade tem
para transportar água na época da seca, e também pelo grau de poluição dos corpos
de água mais próximos.
•

Ordenamento territorial e gestão ambiental

a) Formação de um grupo para identificação e delimitação da Terra Indígena
reivindicada;
b) Fiscalização e vigilância da entrada a bacia do Itaparaná (Itaparaná e Ipixuna) para
frear a pesca predatória e as praticas turísticas irresponsáveis.

Impactos e recomendações do povo Parintintim da Terra Indígena Nove de Janeiro

Os principais impactos atribuídos a pavimentação da rodovia BR-319, pelo povo
Parintintim das aldeias de Pupunha e Traíra foram:
- positivamente, acreditam que melhoria no escoamento no preço dos produtos
comercializados e comprados trará mais desenvolvimento com facilidade e acesso a capital
do estado;
- negativamente, com o maior fluxo de pessoas de todas as partes poderá aumentar
a violência, invasões de madeireiros, garimpeiros, mudança de hábitos e costumes dos mais
jovens, invasão de posseiros nordestinos como acontece no Km 180 da BR 230 e aumento
dos tipos de doenças como aconteceu durante a construção da BR 230 e abertura
indiscriminada de ramais em direção a terra e aldeias. A maior preocupação é com a
segurança em relação aos invasores. Quem vai impedir a entrada de madeireiros,
caçadores, peixeiros, garimpeiros etc.?

Recomendações e medidas compensatórias e mitigadoras propostas:
•

Inclusão social e cidadania

a) Construção e reforma com adequação arquitetônica das escolas indígenas nas
aldeias com ensino diferenciado;
b) Capacitação e formação em nível médio e superior de magistério e outros cursos
profissionalizantes e de outras áreas como engenharia florestal, agronomia, etc.;
c) Elaboração de material didático específico para escola indígena;
d) Equipar as escolas com tecnologias apropriadas ao ensino diferenciado (motor de
luz, computadores, etc.);
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e) Construir e equipar o posto de saúde com medicamentos não-indígenas e indígenas
f)

Promover cursos de educação continuada para professores e agentes de saúde;

g) Promover cursos para profissionais não-indígenas que trabalham com o sistema de
saúde indígena;
h) Promover oficinas de interação entre a medicina tradicional indígena e não-indígena;
•

Ordenamento territorial e gestão ambiental

a) Implementar as propostas de projetos e manejo estabelecidos no Diagnóstico
Etnoambiental realizado pelos Parintintim em parceria com a ONG Kanindé;
b) Ampliar a demarcação da terra até próximo a FLONA;
c) Promover cursos de capacitação para o desenvolvimento de projetos econômicos
alternativos voltados as atividades produtivas ligadas ao extrativismo vegetal nãomadeireiro;
d) Promover cursos de gerenciamentos de projetos e formação de lideranças;
e) Construir postos de vigilância e fiscalização entre a estrada e pontos estratégicos a
serem definidos;
f)

Cursos de capacitação para garantir a segurança das terras indígenas.

Turismo e ecoturismo em Terras Indígenas: desafios e perspectivas

Yázigi (1996) define turismo “como um fenômeno social pelo qual as pessoas ou
grupos se deslocam com várias finalidades, necessitando de um meio geográfico motivador,
equipamentos técnicos e culturais”. De acordo com De la Torre (1992, p. 19) “turismo é um
fenômeno social que consiste no deslocamento temporário de indivíduos ou grupos de
pessoas fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de
seu local de residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social,
econômica e cultural”.
Didaticamente, distinguimos três segmentos de turismo a partir dos conceitos de
patrimônio natural e cultural e de paisagem natural e cultural cujo sentido, após uma análise
associativa, aproxima-se um do outro, orientam as definições de turismo de natureza,
cultural e ecoturismo. O fator utilizado além das categorias é o tipo de atrativo motivador e
de interesse que leva uma pessoa ou um grupo de pessoas a viajarem.
Entendemos como Turismo de ou na Natureza, o tipo de turismo que utiliza o patrimônio
natural como rios, fauna, flora, montanhas, vales etc., como atrativo principal e nem sempre
de forma sustentável. O principal interesse ou atrativo do turista é a paisagem natural ou o
patrimônio natural. Pode ser ecológico, quando utiliza o patrimônio natural e/ou a paisagem
727

natural de forma racional, para ser admirado com vistas à educação ambiental, sem priorizar
o envolvimento da comunidade local.
Até o momento, o turismo de ou na natureza vem sendo freqüentemente, de forma
equivocada, denominado como ecoturismo. Geralmente, o ecoturismo é confundido com
turismo ecológico ou qualquer atividade turística que utiliza o patrimônio natural como
atrativo, como, por exemplo, atividades desenvolvidas por hotéis de selva ou na selva.
Até o inicio dos anos 1990, o ecoturismo no Brasil era concebido como turismo
ecológico e a partir de 1994 passou a denominar-se ecoturismo sendo “um segmento da
atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva
sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas” (Ministério
do Turismo, 2005).
Assim, o ecoturismo não pode ser denominado como turismo de natureza e nem
cultural porque, na verdade, é a convergência dos dois e com caráter comunitário pautado
no planejamento participativo. Apresenta-se como uma terceira vertente (segmento) do
turismo. Diante disso, definimos ecoturismo como o turismo planejado que promove a
interação entre natureza e comunidade com vistas a uma utilização sustentável e
conservacionista do patrimônio natural e cultural, proporcionando melhoria das condições de
vida da população envolvida sem causar impactos indesejáveis à mesma (FARIA, 2000).
Entendemos como envolvimento das comunidades a participação efetiva em todo o
processo de planejamento, gestão e execução do ecoturismo por meio da capacitação e
formação, permitindo assim a melhoria em suas condições de vida e exercício de sua
autonomia sobre sua realidade natural e cultural.
A temática turismo indígena, principalmente em terras indígenas (ecoturismo), vem
sendo discutida entre lingüistas, antropólogos, geógrafos, indigenistas e indígenas. O cerne
da questão reside na presença de turistas, das mais diversas culturas, dentro da Terra
Indígena, o que pode provocar não apenas descaracterização cultural como também
perturbar o ambiente natural, o cotidiano das comunidades e promover uma mercantilização
da própria cultura.
Por um lado, em função desses motivos, ainda há muita resistência para a
implantação da atividade turística em Terra Indígena, onde a relação custo/benefício não é
favorável aos povos indígenas, uma vez que os custos ao ambiente e à cultura serão
maiores que os benefícios econômicos advindos de tal atividade. Por outro lado, mesmo
cientes dos riscos dessa atividade, há grupos que acreditam que se o ecoturismo for bem
planejado com participação da comunidade no processo de gestão, com preparação e
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esclarecimento das comunidades no que se refere à conscientização sobre o turismo e os
riscos que poderão advir, poderá ser uma alternativa econômica para esses povos.
Muitos profissionais indigenistas do meio acadêmico e de ONGs são contrários ao
ecoturismo indígena por acreditarem que esta atividade pode causar muito mais prejuízos à
cultura e à natureza do que benefícios. Afirmam que a cultura pode ser descaracterizada
pelo contato com as diversas culturas da sociedade envolvente, pois, na sua maioria, é o
turista estrangeiro que pratica esta modalidade turística. Além disso, há os problemas do
contágio por doenças, biopirataria, violação do patrimônio cultural, etc.
Estes temores têm sentido, entretanto, a atitude tomada por estes profissionais, os
quais ignoram que atividades turísticas estão acontecendo em terras indígenas de forma
clandestina, sem nenhum tipo de planejamento e organização ao retardarem a discussão,
possibilitam ainda mais o surgimento de impactos indesejáveis à cultura e ao ambiente
muito mais graves, talvez irreversíveis.
Oficialmente, no Brasil, não existe regulamentação, políticas ou diretrizes que
possam nortear a prática do Ecoturismo Indígena. Por um lado, a Lei 6.001/73 conhecida
como Estatuto do Índio proíbe a entrada de qualquer pessoa em Terra Indígena sem
expressa autorização dos interessados e da FUNAI, levando uma interpretação de que a
atividade turística praticada em terras indígenas deve ser considerada ilegal e clandestina.
No Estatuto, não aparece em nenhum momento, o termo turismo. Por outro lado, a
constituição Federal Brasileira de 1988, através de seu artigo 231 confere a posse e o
usufruto exclusivo de suas terras com atividades para garantir sua sobrevivência física e
cultural. Assim, de certa maneira, o turismo e/ou o ecoturismo pode ser considerado como
uma destas atividades, desde que seja planejado e gerenciado pelos povos indígenas.
Porém, o artigo 231 também é usado como justificativa por muitos para contrapor a
ilegalidade e explorar esta atividade em terras indígenas.
O “Manual de Ecoturismo Indígena”, elaborado pelo MMA em 1997, como resultado
das discussões do Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas, fornece alguns
subsídios e orientações sobre a atividade de forma geral, sem levar em consideração a
identidade territorial e cultural de cada povo e lugar.
O Grupo Técnico de Coordenação de Ecoturismo para a Amazônia Legal – GTC, em
1997, organizou um Workshop em Bela Vista de Goiás para discutir sobre a elaboração e
execução da Política do Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas, contando com
a participação de representantes da FUNAI de diversos municípios e estados brasileiros, da
Ecobrasil, do Ministério do Meio Ambiente e do Centro de Trabalho Indigenista. Em junho de
1997, na cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, foi elaborada a metodologia e o Manual
Indígena de Ecoturismo com princípios, critérios e diretrizes a fim de informar e preparar as
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comunidades

indígenas

para

operações

ecoturísticas,

as

quais

vêm

ocorrendo

informalmente e sem controle dentro das terras indígenas (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 1997).
O Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas foi discutido por um grupo
restrito, como uma fórmula para ser seguida pelas comunidades indígenas que sequer,
sabem na sua maioria, o que é ecoturismo e os impactos advindos desta atividade e não
resultou na construção de uma política pública para o ecoturismo indígena. Entretanto,
apesar da crítica quanto à forma, por não ser uma discussão aprofundada e legitimada pelas
organizações indígenas, representou o início desta discussão no Brasil no final dos anos
1990.
Mesmo contando com a participação de alguns indígenas, utilizando-se da
metodologia ZOPP, não consideramos que tenha sido realmente participativo. Planejamento
participativo não pode se resumir a uma reunião de alguns representantes indígenas e
outros atores sociais envolvidos, escolhidos não se sabe como ou de que forma para
decidirem sobre um assunto tão polêmico e delicado, como se representasse e legitimasse
a vontade ou o conhecimento de quase os 241 povos indígenas (CIMI, 2007) existentes no
Brasil.
Planejamento participativo é uma metodologia de construção conjunta e contínua
que reúne vários atores sociais envolvidos diretamente nos projetos que se quer
desenvolver. Significa construir junto, permitindo a formação e capacitação dos atores
considerados como sujeitos protagonistas do processo histórico.
O tema turismo é novo para os povos indígenas e um fenômeno típico da sociedade
contemporânea. Por isto, por vezes, ainda é necessário o apoio dos colaboradores no início
do processo de discussão.
A ausência de política pública de ecoturismo e/ou turismo indígena é justificada pela
falta de discussão do tema entre os atores envolvidos, indígenas e indigenistas, e pela
polêmica que o assunto suscita no meio acadêmico e institucional.
Esta discussão também é prejudicada pela confusão de jurisdição da questão
indígena e ecoturismo. No Brasil quem trata das questões indígenas é a FUNAI e do
ecoturismo é o Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável, e recentemente, transferido para o Ministério do Turismo. Por um lado, por ser
ecoturismo indígena, deveria ser tratado pela FUNAI, que não dispõe de recursos humanos
qualificados nesta área e, por outro, o Ministério do Meio Ambiente e do Turismo, por meio
do PROECOTUR, também não tem recursos humanos qualificados que discutam o
ecoturismo indígena e, oficialmente, esta temática está fora de seus domínios.
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Há a necessidade de estabelecer um acordo, um protocolo de cooperação técnica
entre as duas instituições para que se reinicie uma nova discussão sobre o tema de forma
participativa e legítima, envolvendo os verdadeiros protagonistas deste processo, as
organizações indígenas.
O ecoturismo é considerado uma alternativa de renda para as comunidades
tradicionais do Amazonas. Além das belezas naturais, a cultura deve ser também, entendida
como um atrativo ecoturístico. A necessidade de cuidados e o respeito em relação aos
hábitos e costumes específicos das comunidades tradicionais devem ser ressaltados no
planejamento dessa modalidade turística.
O turismo indígena, como o nome sugere, é o turismo desenvolvido nos limites das
terras indígenas ou fora deles com base na identidade cultural e no controle da gestão pelo
povo/comunidade indígena envolvida. Dessa forma, não concordamos com Swain (1989)
que define turismo indígena como “tipo de turismo que teria suas bases na terra e na
identidade cultural do grupo, controlado por ele”, especificamente no que se refere a parte
“teria suas bases na terra” pelo fato de que muitos povos indígenas não querem essa
atividade dentro de suas terras, mas querem divulgar suas culturas como valorização da
identidade e algum ganho econômico, sem mercantilizá-la, fora dos limites da Terra
Indígena.
O fato de povos e comunidades indígenas desenvolverem atividades turísticas fora
dos limites de suas terras não desqualifica o tipo de turismo e nem os valores culturais ou
sua identidade, pois a cultura e a identidade permanecem com eles. Pode ser realizado nos
núcleos populacionais, meio urbano ou rural, de modo que não afete negativamente a
cultura dos povos e comunidades envolvidas por meio de várias estratégias que deverão ser
pensadas e planejadas junto com a comunidade, técnicos, entidades indígenas, indigenistas
e ambientalistas.
Denominamos ecoturismo indígena o ecoturismo promovido dentro dos limites das
terras indígenas através do planejamento/gestão participativa e comunitária, respeitando os
valores sociais, culturais e ambientais dos diferentes povos envolvidos em que a
comunidade é a principal beneficiada. Diante disso, o ecoturismo é a modalidade turística
mais adequada a ser desenvolvida nas terras indígenas, tendo em vista o planejamento e
gestão participativa e comunitária dos povos/comunidade indígena envolvida, pois respeita e
valoriza a organização sociopolítica e cultural milenar dos povos, ao mesmo tempo em que
promove a interação entre natureza e comunidade em bases sustentável e conservacionista
do patrimônio natural e cultural indígena, proporcionando melhoria na qualidade de vida
minimizando os impactos indesejáveis à sua territorialidade, pois passam a controlar os
instrumentos de transformação da sociedade vigente.
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Não descartamos que o turismo indígena ou ainda na modalidade do ecoturismo
indígena tenha seu lado comercial. A diferença está na essência, na finalidade e contexto
em que é planejado e desenvolvido. Isto nos leva a refletir como uma atividade da
sociedade ocidental, com esta dimensão comercial e capitalista, poderá ser inserida e
apropriada pelos povos indígenas sem que percam o respeito como seres étnicos, enquanto
povo afirmando seus valores culturais na era do capitalismo pós-moderno, com a sociedade
em rede e de economia flexível que afeta todos os aspectos da vida cotidiana.
Entretanto, consideramos que os impactos do turismo sobre o território e
comunidades poderão ocorrer de duas formas. 1) Indesejável - promovida por planejamento
turístico que ignora a identidade étnica e territorial bem como as territorialidades, resultando
na despersonalização do lugar, descaracterização da cultura sob a influência dos fatores da
globalização nos territórios turísticos e no turismo sem território; 2) Desejável, quando
considera a cultura, a identidade do lugar e do território para fins de intercâmbio de
conhecimentos.
A segunda forma acima pode representar uma nova face do turismo que dependerá
da inclusão da gestão do conhecimento e do território no seu planejamento.
Acreditamos que o fortalecimento da tradição e da cultura, a conscientização e
valorização de um povo, nação e comunidade sobre a sua a identidade étnica e cultural e
um planejamento adequado à realidade cultural e territorial do lugar podem impedir ou
minimizar os impactos indesejáveis promovidos pelo turismo, tanto pela influência de outras
culturas quanto pela economia de mercado.
Diante disso, o ecoturismo pode surgir como alternativa sustentável viável, com
possibilidade de gerar benefícios diretos e indiretos para as comunidades envolvidas e
também como um instrumento de valorização cultural por meio de um processo
sócioeducativo.
A partir das propostas e experiências vivenciadas concluiu-se que algumas questões
devem ser observadas para que ecoturismo indígena tenha um bom funcionamento como:
•

A comunidade/povo precisa estar preparada para receber visitante;

•

A

comunidade/povo

precisa

se

envolver

direta

e

indiretamente

no

planejamento/gerenciamento e execução do ecoturismo em suas terras;
•

A comunidade tem de valorizar e respeitar a sua própria cultura;

•

A identidade cultural do indígena deve ser mais importante do que os interesses do
ecoturismo;

•

É preciso levar em conta o grau de contato da comunidade indígena;

•

Os projetos devem ser desenvolvidos em bases comunitárias e sustentáveis com
tecnologias socioambientais de baixo impacto;
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•

É preciso respeitar e valorizar a identidade cultural da comunidade envolvida;

•

Os ecoturistas precisam respeitar o que for combinado no programa ecoturístico;

•

A renda das atividades deve ser revertida para o bem da comunidade;

•

A comunidade não deve viver somente da prática do ecoturismo, mas como
atividade de apoio a outras tradicionais da comunidade;

•

É preciso conservar a natureza com uso sustentável dos recursos naturais;

•

O programa turístico planejado deve estar de acordo com os valores culturais da
comunidade e princípios definidos por ela;

•

O ecoturista deve ter permissão das organizações indígenas de base, da FUNAI e do
IBAMA (quando houver sobreposição com unidades de conservação), para visitar a
Terra Indígena;

•

Deve haver monitoramento dos impactos socioculturais e ambientais (cujo órgão
fiscalizador deverá ser definido);

•

Cada comunidade/povo deve definir diretrizes específicas para o desenvolvimento do
ecoturismo em suas terras;

•

As políticas e diretrizes do ecoturismo indígena devem ser discutidas pelas
Organizações indígenas/FUNAI/MMA e comunidades de forma participativa para
serem oficializadas e regulamentadas pelos órgãos competentes;

•

A comunidade e os ecoturistas devem ficar satisfeitos com a qualidade do produto
ecoturístico;

•

As comunidades devem elaborar um manual para o ecoturista de acordo com as
diretrizes;

•

As Organizações Indígenas devem registrar junto ao IPHAN os artesanatos, ritos,
mitos, culinária, patrimônio, utilizados como atrativos pelos diversos povos que
desenvolvem o ecoturismo em suas terras.
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Considerações sobre o turismo nas terras indígenas da área de influência da rodovia
BR-319
O turismo praticado atualmente em terras indígenas Cunhã Sapucaia, Nove de
Janeiro e outras não pode ser classificado como turismo, ecológico e principalmente como
ecoturismo. É um turismo de natureza denominado como “turismo de pesca esportiva” pelo
trade turístico. Utilizam do discurso da pesca sustentável porque devolvem o peixe ao rio.
Entretanto, foi confirmado pelos indígenas que, ao ser devolvido ao rio, o peixe não tem
muito tempo de vida, pois torna-se uma presa fácil para seus predadores ou acaba
morrendo devido às feridas causadas pelo anzol.
De acordo com os depoimentos dos indígenas, estes não receberam nenhum tipo de
capacitação para recepção e nem mesmo entendem o que é turismo e quais são os
impactos que ele pode causar. Nas Terras Indígenas Cunhã Sapucaia, Torá e Tenharim do
rio Marmelos há a permissão por parte de alguns indígenas de turistas/pescadores em suas
terras em troca de dinheiro. Não existe nenhum tipo de planejamento ou discussão coletiva
do que fazer com este recurso.
Na Terra Indígena Cunhã Sapucaia, um dos maiores problemas promovido por este
tipo de turismo, é o conflito entre comunidades e lideranças Mura. Uma parte da das aldeias
apóiam o turismo e outra é contrária a atividade. O povo está dividido e a responsável por
parte deste conflito é a empresa denominada de Liga de Ecopousada da Amazônia que
funciona com escritório no distrito industrial em Manaus. Outro fator preponderante também
é a falta de conhecimento pelos indígenas sobre o que é a atividade turística e por não
estarem preparados para lidar com tal situação.
A Liga de Ecopousada tem toda infra-estrutura de acesso e turística como
helicópteros, botes, lanchas, e um flutuante com cabanas para hospedagem de turistas que
na sua maioria são estrangeiros. O atrativo principal é a pesca no rio Igapó- Açu.
Conforme relatos dos indígenas, a empresa paga uma taxa anual para entrar na
Terra Indígena e usar o rio para pesca que é de R$10.000,00 para cada aldeia, no total de
cinco. Este é outro problema. O líder da comunidade reparte o valor por família da aldeia o
que acaba sendo uma quantia irrisória e não conseguem melhorar em nada suas vidas.
Além de causar uma disputa interna porque algumas aldeias e famílias recebem e outras
não.
A divisão consiste no fato que uma parte está mais ciente dos danos deste tipo de
“turismo” e afirmam que deve existir formação e capacitação e planejamento participativo
onde eles serão os gestores da atividade dentro do principio da sustentabilidade. A outra
parte que concorda come esta forma de “turismo” apenas quer receber e distribuir o recurso
sem muito planejamento e organização.
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Entretanto, o problema maior é o fato deste povo, apesar do intenso contato coma
sociedade nacional ainda não conseguiu dominar os meios de transformação da sociedade
de mercado e do consumo.
Qualquer tipo de gestão e planejamento do turismo em Terra Indígena ou com outras
comunidades tradicionais deve partir da participação, discutindo com as comunidades,
esclarecendo sobre as dúvidas, receios, formas de organização, valorizando o
conhecimento pré-existente, tradicional ou não, a identidade cultural e territorial do lugar, as
territorialidades, permitindo que os atores sociais envolvidos possam decidir e serem donos
do próprio destino.
Neste contexto, eliminam-se as formas de participação forjadas e articuladas pelo
Estado e outras instituições que se aproveitam das metodologias participativas para
controlar a vontade e o projeto de futuro das comunidades, dos povos tradicionais ou não,
minoritários ou não.
A metodologia proposta permite, por meio da participação efetiva, que os envolvidos
demonstrem seus conhecimentos sobre o território e a cultura, fortalecendo tanto sua
identidade, enquanto povos indígenas, quanto sua auto-estima e dignidade, possibilitandolhes reafirmarem-se como protagonistas de suas histórias ao assumirem o controle das
forças de transformação da sociedade, promovidas pelo contato com a economia de
mercado, predominante na sociedade contemporânea. Tal participação pode minimizar ou
excluir os riscos dos impactos indesejáveis que o ecoturismo pode ocasionar, propiciandolhes incorporar valores, funções, significados do sistema mundial de acordo com seus
interesses e visão de mundo.
Segundo Sahlins (1997, p.17):
“Tudo que se pode hoje concluir a respeito disso é que não conhecemos a
priori, e evidentemente não devemos subestimar o poder que os povos
indígenas têm de integrar culturalmente as forças irresistíveis do Sistema
Mundial. Portanto, não basta assumir atitudes de denuncia em relação à
hegemonia, mas sim, de colaborador por meio da pesquisa participante da
pesquisa-ação apoiando os projetos e as comunidades.”
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Conclusão

De acordo com estudos realizados a recuperação da rodovia BR-319 promoverá
impactos diretos, indiretos, socioculturais, ambientais a curto, médio e longo prazo dentro os
quais destacamos: a) Invasão de madeireiros, garimpeiros, latifundiários, posseiros
promovendo a proliferação e contaminação de doenças (malária etc.), o desmatamento,
queimadas na floresta e ao longo da estrada, o assoreamento e contaminação do rio pelo
mercúrio causado pelos garimpeiros, ingresso de bebidas alcoólicas, outras substâncias
tóxicas e invasão de pessoas estranhas (marginais), a cooptação e aliciamento de indígenas
- conflitos internos, desintegração social e grilagem da terra ao longo da estrada e b)
Promoção do Êxodo indígena para as proximidades da estrada em função dos atrativos
oferecidos por ela através do enfraquecimento e vulnerabilidade da ordem sociocultural,
ocorrência de acidentes na estrada, aumento da incidência de alcoolismo, prostituição,
mendicância, despovoamento da T.I.
Neste sentido, os principais problemas apontados pelos povos indígenas sob a influência da
rodovia BR-319 de forma geral foram:

a) Invasão de Terras Indígenas por madeireiros, garimpeiro, fazendeiros, posseiros,
peixeiros.
Com a pavimentação da rodovia BR-319, poderá ocorrer a invasão das Terras
Indígenas devido à facilidade de acesso e circulação de pessoas ou de posseiros em
busca de melhores condições de vida, madeireiros uma vez que estamos nos referindo a
uma das reservas de madeira de lei ainda intacta na direção do Rio Purus entre os
municípios de Canutama, Tapauá; latifundiários (fazendeiros) em busca de terras ainda
não valorizadas para futura especulação imobiliária devido a beleza cênica com
oportunidade de desenvolverem o turismo e por fim de garimpeiros ao longo do rio
Madeira. Além disso, a vinda de pessoas para dentro ou entorno das terras indígenas,
pode promover:
•

A proliferação e contaminação de doenças (malária. dengue etc.);

•

Desmatamento, queimadas na floresta e ao longo da estrada ou seu entorno;

•

Assoreamento e contaminação do rio pelo mercúrio causado pelos garimpeiros;

•

Ingresso de bebidas alcoólicas, outras substâncias tóxicas e invasão (entrada) de
pessoas estranhas (marginais) nas comunidades indígenas;

•

Cooptação e aliciamento de indígenas - conflitos internos, desintegração social;

•

Grilagem da terra ao longo da estrada;
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•

Incitação de invasão por parte dos órgãos públicos municipais nas terras indígenas
(discursos oficiais anti-indígenas, facilitando a entrada de caçadores, retirada de
placas de identificação de T.I. ou mesmo promovendo loteamento em T.I. como vem
acontecendo em Tapauá).
As terras indígenas mais afetadas pela invasão são Cunhã Sapucaia, Lago Capanã,

São João, Taumirim e Kamaywa.

b) Promoção do Êxodo indígena para as proximidades da estrada em função dos atrativos
oferecidos por ela.
Este pode ser um dos maiores problemas a ser enfrentado pelos indígenas. O poder
de atração que a estrada oferece é muito grande diante das facilidades de escoamento,
transporte, oportunidade para venda e compra de produtos e da ausência de políticas
públicas como educação, saúde que pode acarretar no deslocamento de aldeias para perto
da estrada ou mesmo na migração de indígenas para outros núcleos populacionais ao longo
da estrada despovoando as comunidades ao mesmo tempo permitindo:
•

O enfraquecimento e vulnerabilidade da ordem social, por meio do maior contato
com a sociedade nacional;

•

Incidência de acidentes na estrada devido à proximidade das casas ou venda de
produtos as margens;

•

A ocorrência de problemas sociais como alcoolismo, prostituição, mendicância
devido a ausência de emprego no entorno da estrada para estes povos;

•

E o despovoamento da T.I.

c) Conflitos e sobreposição de unidades de conservação e Terras e territórios indígenas
demarcados e em estudo.
Existem conflitos atualmente entre indígenas e não-indígenas habitantes de
Unidades de Conservação que se limitam com as terras indígenas. A demarcação de
Unidades de Conservação, como proposto pela ALAP, sem levar em consideração um
estudo socioeconômico e social, observando se estas áreas são ou não territórios indígenas
reivindicados, denominados como em identificação pela FUNAI, pode promover conflitos
futuros, pois, acarretarão em sobreposição sendo alvo de disputa de índios e não índios
sendo que, os envolvidos são os que mais têm a perder, pois estes tipos de conflitos
dificultam os financiamentos para projetos. A Terra Indígena conserva mais do que as outras
formas de proteção. Querem a demarcação da Terra Indígena contínua. Existem conflitos de
sobreposição entre as seguintes terras Indígenas com Unidades de Conservação propostas
e já demarcadas (Tabela 185). A questão mais crítica em relação à sobreposição é entre o
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território dos Índios Isolados com a FLONA de Tapauá que merece toda a atenção pelos
órgãos competentes FUNAI e IBAMA.
Tabela 185– Terras Indígenas em sobreposição com Unidades de Conservação
Terra Indígena/
Nº
Unidade de Conservação
povo/Município
Ampliação da Cunha1

Sapucaia Mura
Borba

RDS do Rio Madeira (criado), com o PAREST de Matupiri (proposto) e
com a RDS Igapó Açu (proposta pela CEUC)

Ampliação da Tauamirim
2

Apurinã

PARNA Nascentes do Lago Jarí (criado)

Tapauá
Mamori
3

Apurinã

Flona de Tapauá (proposta IBAMA) e PARNA Nascente do Jarí (criado)

Tapauá
Tucumã
4

Apurinã

Flona Balata-Tufari (criada)

Humaitá
Itaparanã
5

Mura

Flona Balata-Tufari (criada)

Humaitá
Lago do Capanã
6

Mura

RESEX do Lago Capanã Grande (criada)

Manicoré
Kamaywá
7

Munduruku
Manicoré

8

Índios Isolados

RDS do Rio Amapá (criada CEUC/AM) e com o PAREST de Matupiri
(proposto pelo CEUC/AM);
Flona de Tapauá (proposta IBAMA)

d) Circulação de transeuntes e acesso a bens e tecnologias ocidentais inadequadas e
forçadas.
Com a pavimentação da BR, o acesso de pessoas estranhas e comerciantes de
caráter duvidoso será facilitado, estes podendo ser instrumentos de entrada de todo tipo de
mercadorias, bens, serviços e principalmente tecnologias inadequadas à especificidade
cultural dos povos envolvidos por meio do aliciamento e também a força. Mesmo com o
contato com a nossa sociedade, a maioria dos indígenas ainda não está preparada para
absorver e dar novos significados aos instrumentos de transformação do sistema mundial.
Terras indígenas mais afetadas serão a Kamaywa, Itaparanã e Tucumã.
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e) Desvalorização da economia das comunidades em relação ao novo sistema de
escoamento de produtos.
A territorialidade dos povos indígenas envolvidos é ribeirinha e as relações culturais,
sociais e econômicas se organizam em função dos rios. Com a pavimentação da BR haverá
um novo sistema de escoamento dos produtos, fato que pode desvalorizar e desorganizar o
atual sistema, pois os mesmos não possuem os equipamentos e meios de transporte para
reorganizá-lo. Por isto, dar condições materiais e formação profissional para que os
indígenas possam desenvolver atividades econômicas sustentáveis é fundamental para
mitigar o problema, principalmente nas terras indígenas Lago Capanã, Ariramba, Boca do
Jauari e Torá.

f) Abertura indiscriminada de estradas vicinais e ramais
A BR será a principal via de circulação de produtos e pessoas. Ramais e estradas
vicinais serão abertos de forma planejada para permitir o acesso regular de pessoas e
produtos, porém também possibilitará a abertura indiscriminada por traficantes de madeira
ilegal, grileiros, fazendeiros ou por políticos que desejam facilitar a entrada para suas
propriedades. Este fato pode causar desmatamento, queimadas e a ocupação desordenada
e ilegal nas margens dos ramais, ou invasão das terras indígenas por posseiros e
madeireiros e principalmente afetar a circulação dos indígenas isolados presentes na área
de influência indireta da rodovia BR-319 entre os municípios de Tapauá e Canutama. No
caso de abertura de ramal, deverá haver a fiscalização e solicitação licença ambiental e EIA
com consulta aos envolvidos acatando a decisão destes.
Terras Indígenas que mais serão afetadas por este problema serão os Índios
Isolados, Mamori, São João e Tauamirim.

g) Facilidade de transporte de passageiros e da produção. Integração entre norte e sul do
país.
Como fator positivo e desejável está a facilidade do acesso de pessoas, produtos,
habilidade no transporte de doentes, além da integração da região ao sul do país.
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Medidas mitigadoras para as terras indígenas da área de influencia direta e indireta da
rodovia BR-319.

A regularização fundiária das terras reivindicadas e ampliação das demarcadas é a principal
medida para conter e/ou amenizar os impactos de acordo com todos os povos. As medidas
mitigadoras propostas a seguir serão desenvolvidas pela FUNAI com apoio institucional do
DNIT.
Outras medidas são:
•

Consolidação e proteção das Terras Indígenas (TIs):

As Terras Indígenas prioritárias para este tipo de ação são Cunhã Sapucaia, Índios Isolados,
Kamaywa, São João, Tauamirim e Tucumã.

a) Implantar plano de vigilância e proteção das Terras Indígenas prioritariamente nas
Terras Indígenas Cunhã Sapucaia, São João e Tauamiririm;
b) Promover a regularização das Terras Indígenas cumprindo-se as diferentes fases
deste processo principalmente das terras Kamaywa, Itaparanã e Mamori;
c) Ampliar o perímetro das terras indígenas até a margem da BR;
d) Construir postos de fiscalização da PF, IBAMA e das organizações indígenas nas
vias de acesso fluvial e terrestre e ao longo da rodovia nos rios Tupana, Igapó-Açu
e Itaparanã, no entroncamento da rodovia BR-319 com ramal Democracia;
e) Capacitar recursos humanos destes órgãos bem como dotá-los de equipamentos
para realizar a fiscalização.
f) Proibir e fiscalizar a entrada de garimpeiros e balsas nos rios e igarapés;
g) Proibir o uso de mercúrio pelos garimpeiros;
h) Implantar programa de monitoramento e combate a poluição hídrica pelo mercúrio
no rio Madeira;
i) Não promover assentamento para posseiros ao longo da estrada;
j) Solicitar a FUNAI que as áreas indígenas dos “índios isolados” sejam demarcadas
como Terra Indígena nos municípios de Tapauá e Canutama;
k) Construir novos modelos analíticos e jurídicos para pensar a territorialidade dos
povos isolados.
l) Fomentar diversas instâncias de diálogo com IBAMA, IPAAM, INCRA, FUNAI e
outros órgãos do governo para que as comunidades Indígenas possam expressar
seu estilo de vida em relação ao uso do espaço e o aproveitamento dos recursos
naturais, superando problemas derivados do preconceito e/ou a sobreposição de
terras indígenas e unidades de conservação;
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m) Proibir a sobreposição de UCs e T.I, impedindo a demarcação UC dentro das T.I.
n) Construir novos modelos de gestão a partir do conceito territorial dos povos
indígenas dentro do Estado Nacional.
•

Cidadania e inclusão social:

Em todas as Terras indígenas esta ação é prioritária. Entretanto, atenção especial deve ser
dada a Terra Indígena Itaparanã, São João, Tauamirim e Mamori.

a) Realizar monitoramento e programas de combate à malária entre secretarias
municipais e FUNASA;
b) Construir pólos base nas comunidades;
c) Contratar e capacitar AIS (Agente Indígena de Saúde) para as comunidades das
terras indígenas;
d) Financiar projetos que incentivem o uso da medicina tradicional pelos órgãos
públicos de saúde;
e) A infra-estrutura das escolas - formação continuada para professores, fornecimento e
elaboração de material didático e pedagógico específico, e transporte para os
alunos;
f) Auxílio na documentação dos integrantes das comunidades que se vêem
impossibilitados de realizar trâmites importantes assim como de receber benefícios
sociais;
g) Fornecimento de geradores e aplicação do Programa “Luz para todos”;
h) Implantar projetos sociais de prevenção, redução de danos e recuperação aos
usuários que consomem substâncias tóxicas (álcool e outras drogas), trabalhando
em parceria com os órgãos públicos e organizações indígenas;
i)

Equipar os postos e saúde com equipamentos (instalação de laboratório de
microscopia) e remédios específicos para área de saúde (Barco e motor de popa
para locomoção e remoção de pacientes e transporte de especialistas médicos
indígenas - curadores).

j)

Realizar projetos de formação e fortalecimento político para associações, lideranças
indígenas e nas escolas promovidas pelas lideranças e associações indígenas em
parceria com órgãos públicos federais;

k) Saneamento básico das comunidades com construção de poços artesianos e fossas
sépticas;
l)

Programa comunitário de educação ambiental sob a orientação das lideranças,
professores indígenas e agentes de saúde indígena;
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m) Subsidiar atividades produtivas, facilitando o escoamento e comercialização de
produtos como castanha, farinha de mandioca, borracha, peixes. Melhoramento da
qualidade dos produtos;
n) Realizar estudos de produtividade e venda para dar saída a produtos não valorizados
na região como pau-rosa, tucumã, andiroba, copaíba;

Os resultados dos estudos obtidos apresentados acima são frutos de discussões
pelas comunidades sobre os problemas e os impactos da pavimentação da rodovia BR-319,
os quais apontaram propostas e caminhos a serem seguidos para mitigar, compensar com
intuito de implementar uma política de gestão territorial que possa valorizar a cultura,
fortalecer suas organizações sociais e políticas, valorização das atividades produtivas das
comunidades indígenas a partir das territorialidades de cada povo e por fim promover a
vigilância, a fiscalização e a regularização fundiária das terras indígenas reivindicadas ou
ampliação das demarcadas.
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5.3.9. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico

Este relatório apresenta as informações dos trabalhos de levantamento arqueológico
realizados junto às comunidades, moradores isolados e áreas com possibilidade de vistoria
de superfície ao longo da rodovia BR-319, no trecho entre Humaitá e Manaus. Os trabalhos
realizados foram de reconhecimento preliminar do contexto arqueológico da região.
Apresentamos em um primeiro momento a justificativa legal para a realização de
trabalhos de arqueologia em empreendimentos causadores de impacto ambiental
ressaltando a importância do salvamento do patrimônio arqueológico em questão e os
procedimentos necessários para realização de uma série de atividades estabelecidas por
leis, artigos constitucionais e portarias. Em seguida apresentamos um breve histórico de
pesquisas realizadas na bacia do Rio Madeira a fim de contextualizar o presente trabalho
que, por sua vez, está inserido em uma área onde poucas pesquisas arqueológicas foram
levadas a cabo.
Na seqüência apresentamos um quadro dos aspectos etno-históricos observados
para a região. Para isso, identificamos as principais etnias que habitaram e ainda habitam a
região do rio Madeira entre Humaitá e Manaus. Tais informações estão presentes nos
relatos dos primeiros viajantes que exploraram a região, assim como nos artigos, livros e
textos feitos por antropólogos e cientistas sociais que nos últimos anos têm desenvolvido
pesquisas junto a tais etnias.
Em um próximo momento apresentamos a metodologia e os materiais empregados
durante a realização dos trabalhos de levantamento arqueológico, executado em duas
etapas de campo. Destacamos o uso de entrevistas oportunísticas junto aos moradores
locais, assim como, a vistoria na superfície do solo em áreas com boa visibilidade.
Ressaltamos ainda que mesmo não realizando intervenções em sub-superfície, como
tradagens e escavações nem coleta de material conseguimos identificar algumas
informações que levam à constatação de presença humana pretérita na região, como de
resto é um padrão para a região Amazônica.
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- Aspectos Legais e Justificativas

Os dados acerca da origem e desenvolvimento do homem vêm sendo amplamente
estudados seja no Brasil ou mesmo fora dessas fronteiras. Isso se deve a um quadro que
cada vez mais explicita o quão importante é a identificação das raízes sócio-culturais das
sociedades humanas.
Nesse âmbito, ciências como a Arqueologia vêm demandando esforços para o
entendimento desse complexo processo. Para tal ela conta com um aparato legal que assim
a justifica, uma vez que os resquícios arqueológicos fornecem testemunho material da
atividade humana. Vale dizer, que cabe a essa sistematização legislativa gerenciar a
proteção ao patrimônio arqueológico, estabelecendo métodos, critérios e procedimentos
acerca do fazer Arqueologia.
Com o intuito de tornar claro em que aspectos a lei federal atua, serão descritos a
seguir alguns artigos, incisos, bem como prioridades dessa legislação:
É considerado ainda que, antes mesmo da Lei Federal de 1961, já era reconhecida
a necessidade de preservar esse patrimônio:


A proteção penal do patrimônio arqueológico pela lei de crimes ambientais:

No Código Penal Brasileiro, de 1940, encontram-se tipificadas as seguintes
condutas:
Art. 165 (Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico). Destruir, inutilizar ou
deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico,
arqueológico ou histórico:
Pena – detenção de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 166 (Alteração de local especialmente protegido). Alterar, sem licença da autoridade
competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei:
Pena – detenção de um mês a um ano, ou multa.
Em que pese ter vigido por mais de cinco décadas, os referidos tipos penais,
inspirados no art. 733 do Código Rocco – que prevê como contravenção o dano ocasionado
à coisa de valor arqueológico, histórico ou artístico

(10)

- não lograram alcançar a efetiva

proteção do patrimônio arqueológico brasileiro como era de se esperar. Na verdade, as
aludidas construções típicas já nasceram eivadas de sérias deficiências como a ausência de
modalidade culposa e a exigência descabida de tombamento dos bens arqueológicos, pelo
que restaram praticamente inaplicáveis.
Com efeito, raros são os precedentes jurisprudenciais acerca do tema e, quando
encontrados, os acordos evidenciam a absoluta ineficiência protetiva dos tipos penais em
comento, como se pode observar nos seguintes julgados:
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CRIME DE DANO – Patrimônio da União Federal. Sítio arqueológico. Art. 20, X, e L.
3.924/61. Inexistência de prova das pinturas rupestres e de seu valor histórico ou
arqueológico. Provimento da apelação. Conquanto os sítios arqueológicos constituam
patrimônio da União Federal, conforme art. 20, X, da CF, e sua destruição configurem o
delito do art. 163 do CP, indispensável à comprovação de seu valor histórico e arqueológico.
Não comprovada por perícia técnica, extremamente falha, a existência de pinturas
rupestres, e ainda o seu valor arqueológico, descaracterizada está à existência de sítio
arqueológico, pelo que sua destruição não caracteriza o crime de dano contra o patrimônio
da União Federal. (TRF 1ª R. – ACr. 94.01.03974-7/MG – 3ª T. – Rel. Juiz Osmar Tognolo –
DJU 10.08.1995) (RJ 219/121)
ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO – Conjunto arquitetônico.
Monumento Nacional. Falta de dolo. Sem a vontade livre e consciente de alterar o
patrimônio histórico, protegido por lei, não há o crime previsto no art. 166 do CP. (TRF 1ª R.
– ACr. 95.01.17666-5/BA – 3ª T. – Rel. Juiz Tourinho Neto – DJU 16.10.1995) (RJ 221/132)
Somente a partir de 1961 a Legislação Brasileira determina (Lei nº. 3924, de 26 de
julho de 1961) que todos os tipos de vestígios arqueológicos (sítios, restos da cultura
material, estruturas de alteração da paisagem), que representem testemunhos de culturas
passadas do Brasil, constituem patrimônio e são, portanto, passíveis de tombamento.


LEI N° 3.924, de 26 de julho de 1961

Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-históricos
CAPÍTULO I
DOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS E PRÉ-HISTÓRICOS
Artigo 1° - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes
no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e
proteção do Poder Público, de acordo com o que estabelece o Artigo 175 da Constituição
Federal.
Parágrafo Único - A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui a das
jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas incorporados na forma do
Artigo 152 da mesma Constituição.
Artigo 2° - Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
a) - as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da
cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos,
poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias ou quaisquer outras não especificadas aqui,
mas de significado idêntico, a juízo da autoridade competente.
b) - Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
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c) - Os sírios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de
aldeamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se encontrem vestígios humanos de
interesse arqueológico ou paleoetnográfico;
d) - As inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros
vestígios de atividade paleoameríndios.
Artigo 3° - São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a
destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas
conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, biribigueiras ou semambis, e bem
assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas Alíneas b, c e d do artigo anterior,
antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não
caducas.
Artigo 4° - Toda a pessoa, natural ou jurídica que, na data da publicação desta lei, já estiver
procedendo, para fins econômicos ou outros, à exploração de jazidas arqueológicas ou préhistóricas, deverá comunicar à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro
de sessenta (60) dias, sob pena de multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00 (dez mil a
cinqüenta mil cruzeiros), o exercício dessa atividade, para efeito de exame, registro,
fiscalização e salvaguarda do interesse da ciência.
Artigo 5° - Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se
refere o Artigo 2° desta lei será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal,
punível de acordo com o disposto nas leis penais.
Artigo 6° - As jazidas conhecidas como sambaquis, manifestadas ao governo da União, por
intermédio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o Artigo
4° e registradas na forma do Artigo 27 desta lei, t erão precedência para estudo e eventual
aproveitamento, em conformidade com o Código de Minas.
Artigo 7° - As jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza, não
manifestadas e registradas na forma dos Artigos 4° e 6° desta lei, são consideradas, para
todos os efeitos, bens patrimoniais da União.
CAPÍTULO II
DAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS POR PARTICULARES
Artigo 8° - O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, em terras de domínio
público ou particular, constitui-se mediante permissão do Governo da União, através da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo o
proprietário ou possuidor do solo.
Artigo 9° - O pedido de permissão deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, acompanhada dos trabalhos a serem executados, da prova de
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idoneidade técnico-científica e financeira do requerente e do nome do responsável pela
realização dos trabalhos.
Parágrafo Único - Estando em condomínio a área em que se localiza a jazida, somente
poderá requerer a permissão o administrador ou cabecel, eleito na forma do Código Civil.
Artigo 10 - A permissão terá por título numa portaria do Ministro de Educação e Cultura, que
será transcrita em livro próprio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e na
qual ficarão estabelecidas as condições a serem observadas ao desenvolvimento das
escavações e estudos.
Artigo 11 - Desde que as escavações e estudos devam ser realizados em terreno que não
pertence ao requerente, deverá ser anexado ao seu pedido o consentimento escrito do
proprietário do terreno ou de quem esteja em uso e gozo desse direito.
§ 1° - As escavações devem ser necessariamente executadas sob a orientação do
permissionário, que responderá civil, penal e administrativamente, pelos prejuízos que
causar ao Patrimônio Nacional ou a terceiros.
§ 2° - As escavações devem ser realizadas de acordo com as condições estipuladas no
instrumento de permissão, não podendo o responsável, sob nenhum pretexto, impedir a
inspeção dos trabalhos por delegado especialmente designado pela Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, quando for o julgado conveniente.
§ 3° - O permissionário fica obrigado a informar à Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, trimestralmente, sobre o andamento das escavações, salvo a ocorrência
de fato excepcional, cuja notificação deverá ser feita imediatamente, para as providências
cabíveis.
Artigo 12 - O Ministro da Educação e Cultura poderá cassar a permissão concedida, uma
vez que:
a) - Não sejam cumpridas as prescrições da presente lei e do instrumento de concessão da
licença;
b) - Sejam suspensos os trabalhos de campo por prazo superior a doze (12) meses, salvo
motivo de força maior, devidamente comprovado;
c) - No caso de não cumprimento do Parágrafo 3° do ar tigo anterior.
Parágrafo Único - Em qualquer dos casos acima enumerados, o permissionário não terá
direito à indenização alguma pelas despesas que tiver efetuado.
CAPÍTULO III
DAS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS
ESPECIALIZADAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
Artigo 13 - A União, bem como os Estados e Municípios mediante autorização federal,
poderão proceder a escavações e pesquisas, no interesse da arqueologia e da pré-história
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em terrenos de propriedade particular, com exceção das áreas muradas que envolvem
construções domiciliares.
Parágrafo Único - A falta de acordo amigável com o proprietário da área onde situa-se a
jazida, será esta declarada de utilidade pública e autorizadas a sua ocupação pelo período
necessário à execução dos estudos, nos termos do Artigo 36 do Decreto-lei 3365, de 21 de
Junho de 1941.
Artigo 14 - No caso de ocupação temporária do terreno, para realização de escavações nas
jazidas declaradas de utilidade pública, deverá ser lavrado um auto, antes do início dos
estudos, no qual se descreva o aspecto exato do local.
§ 1° - Terminados os estudos, o local deverá ser restabelecido, sempre que possível, na
feição primitiva.
§ 2° - Em caso de escavações produzirem a destruição de um relevo qualquer, essa
obrigação só terá cabimento quando se comprovar que, desse aspecto particular do terreno,
resultavam incontestáveis vantagens para o proprietário.
Artigo 15 - Em casos especiais e em face do significado arqueológico excepcional das
jazidas poderá ser promovida a desapropriação do imóvel, ou parte dele, por utilidade
pública, com fundamento no Artigo 5°, Alíneas k e l do Decreto-lei 3365, de 21 de Junho de
1941.
Artigo 16 - Nenhum órgão da administração federal, dos Estados ou dos Municípios, mesmo
no caso do Artigo 28 desta lei, poderá realizar escavações arqueológicas ou pré-históricas,
sem prévia comunicação à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para fins
de registro no cadastro de jazidas arqueológicas.
Parágrafo Único - Dessa comunicação deve constar, obrigatoriamente, o local, o tipo ou a
designação da jazida, o nome do especialista encarregado das escavações, os indícios que
determinaram a escolha do local e posteriormente, uma súmula dos resultados obtidos e do
destino do material coletado.
CAPÍTULO IV
DAS DESCOBERTAS FORTUITAS
Artigo 17 - A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica
constituem em princípio, direito imanente ao Estado.
Artigo 18 - A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou préhistórico, histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente comunicada à
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou aos órgãos oficiais autorizados,
pelo autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido.
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Parágrafo Único - O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver verificado o achado é
responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, até pronunciamento e
deliberação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Artigo 19 - A infringência da obrigação imposta no artigo anterior implicará na apreensão
sumária do achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor pelos danos que vier a
causar ao Patrimônio Nacional, em decorrência da omissão.
CAPÍTULO V
DA REMESSA PARA O EXTERIOR DE OBJETOS DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO OU
PRÉ-HISTÓRICO, HISTÓRICO, NUMISMÁTICO OU ARTÍSTICO
Artigo 20 - Nenhum objeto que apresente interesse arqueológico ou pré-histórico,
numismático ou artístico poderá ser transferido para o exterior, sem licença expressa da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, constante de uma "guia" de liberação
na qual serão devidamente especificados os objetos a serem transferidos.
Artigo 21 - A inobservância da prescrição do artigo anterior implicará a apreensão sumária
do objeto a ser transferido, sem prejuízo das demais cominações legais a que estiver sujeito
o responsável.
Parágrafo Único - O objeto apreendido, razão deste artigo, será entregue à Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 22 - O aproveitamento econômico das jazidas objeto desta lei poderá ser realizado na
forma e nas condições prescritas pelo Código de Minas, uma vez concluída a sua
exploração científica, mediante parecer favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional ou do órgão oficial autorizado.
Parágrafo Único - De todas as jazidas será preservada sempre que possível ou conveniente,
uma parte significativa, a ser protegida pelos meios convenientes, como blocos
testemunhos.
Artigo 23 - O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas encaminhará
à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional qualquer pedido de cientista
estrangeiro, para realizar escavações arqueológicas ou pré-históricas, no país.
Artigo 24 - Nenhuma autorização de pesquisa ou de lavra para jazidas de calcário de
concha, que possua as características de monumentos arqueológicos ou pré-históricos,
poderá ser concedida sem audiência prévia da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Artigo 25 - A realização de escavações arqueológicas ou pré-históricas, com infringência de
qualquer dos dispositivos desta lei, dará lugar à multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
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a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) sem prejuízo de sumária apreensão e
conseqüente perda, para o Patrimônio Nacional, de todo o material e equipamento existente
no local.
Artigo 26 - Para melhor execução da presente lei, a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional poderá solicitar a colaboração de órgãos federais, estaduais, municipais,
bem como de instituições que tenham, entre os seus objetivos específicos, o estudo e a
defesa dos monumentos arqueológicos e pré-históricos.
Artigo 27 - A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional manterá um Cadastro dos
monumentos arqueológicos do Brasil, no qual serão registradas todas as jazidas
manifestadas, de acordo com o disposto nesta lei, bem como das que se tornarem
conhecidas por qualquer via.
Artigo 28 - As atribuições conferidas ao Ministério da Educação e Cultura, para o
cumprimento desta lei, poderão ser delegadas a qualquer unidade da Federação, que
disponha de serviços técnico-administrativos especialmente organizados para a guarda,
preservação e estudo das jazidas arqueológicas e pré-históricas, bem como de recursos
suficientes para o custeio e bom andamento dos trabalhos.
Parágrafo Único - No caso deste artigo, o produto das multas aplicadas e apreensões de
materiais legalmente feitas, reverterá em benefício do serviço estadual organizado para a
preservação e estudo desses monumentos.
Artigo 29 - Aos infratores desta lei serão aplicadas as sanções dos artigos 163 e 167 do
Código Penal, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Artigo 30 - O Poder Executivo baixará, no prazo de 180 dias, a partir da vigência desta lei, a
regulamentação que for julgada necessária à sua fiel execução.
Artigo 31 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A portaria do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional, que atua
como instrumentalizador dessa legislação) n° 7, de 01 de dezembro de 1988, regulamenta
detalhadamente os pedidos de permissão, autorização e comunicação prévia quando do
desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas no país; e estabelece
procedimentos e documentação necessária para o resgate e guarda do material
arqueológico assim como registro de sítios e competências, a fim de resguardar os objetos
de valor científico e cultural localizado nestes.
Com o advento da nova ordem constitucional, que não exige o tombamento prévio
para que um bem integre o patrimônio cultural brasileiro, as deficiências tornaram-se mais
evidentes e se fazia necessária uma reformulação dos arcaicos tipos penais para conciliálos com a Constituição Federal vigente.
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Atendendo à premente necessidade de reformulação da proteção do patrimônio
ambiental brasileiro foi promulgada a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente e dá outras providências. No referido diploma legal, a Seção IV do Capítulo V
é dedicada aos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que estão
dispostos nos arts. 62 a 65 e que revogaram tacitamente os arts. 165 e 166 do Código Penal
Brasileiro.
Ainda assim a portaria do IPHAN no. 230, de 17 de dezembro de 2002, define os
procedimentos de licenciamento ambiental detalhando as etapas de pesquisa arqueológica:
prospecção, resgate, laboratório, gabinete e elaboração de relatórios nos empreendimentos
com potencial para afetar o patrimônio arqueológico.
A legislação foi exposta de maneira a levar à compreensão do fazer arqueologia,
demonstrando que tal ciência não se funda unicamente em aplicação de técnicas
(ferramentas que contribuem no entendimento dos assentamentos ocupacionais, por
exemplo) como também à proteção desse patrimônio, exigindo dessa forma, um sólido
embasamento de conhecimentos científicos e competência profissional, seja ela jurídica ou
arqueológica, promovendo uma efetiva colaboração entre os especialistas de diferentes
disciplinas. Exige, ainda, a cooperação dos órgãos públicos, dos pesquisadores, das
empresas privadas e do grande público.
- Histórico da ocupação territorial afetada pelo empreendimento no contexto
arqueológico

Seguindo um padrão da maior parte da Amazônia, as pesquisas arqueológicas
realizadas na região do rio Madeira, principalmente no estado do Amazonas, foram de
caráter extremamente preliminar. Até o presente, foram feitas apenas algumas
identificações de sítios e descrições de material de superfície, porém escavações
arqueológicas ainda estão por realizar.
As primeiras notícias sobre sítios na região do Baixo Rio Madeira foram dadas por
Kurt Nimuendajú (2004). Nos anos 1920, o pesquisador visitou a região do baixo Madeira e
alguns de seus afluentes. Apesar de não ter encontrado muitos vestígios no Rio Madeira,
uma vez ele mesmo admite não ter tido muitas oportunidades de ir até as áreas de terra
preta, locais onde costumeiramente concentram-se os achados arqueológicos. Entretanto, o
pesquisador aparentemente ouviu relatos de várias urnas antropomorfas que teriam sido
encontradas em Guajará, margem direita do rio Madeira. No Rio Mataurá, Nimuendajú
procurava a primeira missão jesuíta entre os Irurí, mas ele não conseguiu encontrá-la, mas
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aqui também ouviu relatos de urnas funerárias que teriam sido descobertas perto da
desembocadura desse rio, já no Rio Madeira. No Lago do Jacaré, Nimuendajú encontrou
áreas de terra preta, mas as escavações do local se mostraram inexpressivas, com pouco
material foi encontrado.
Nimuendajú continuou pesquisando a margem esquerda do Rio Madeira, seus
afluentes e os do Rio Amazonas. No Rio Mamory, ele encontrou fragmentos de cerâmica e
machados de pedra com os habitantes. No Rio Apipicá ele encontrou fragmentos de
cerâmica e relatos de urnas funerárias que teriam sido encontradas anteriormente. No Rio
Mutuca, mais fragmentos de cerâmica foram encontrados.
Nimuendajú descreve alguns relatos de tribos para as quais ele acredita ter vestígios
arqueológicos relacionados na região do Rio Madeira: Irurí (também conhecida como:
Irurizes, Ururiz e Erury): de acordo com Bettendorf (1910 apud Nimuendajú, 2004:165) o
baixo Rio Madeira foi ocupado por tribos relacionadas aos Irurí. A língua falada por esse
grupo seria diferente das línguas do grupo Tupi. Em 1689, o missionário jesuíta João Ângelo
teria convertido esse grupo para o catolicismo, os chefes teriam até adotado as vestimentas
européias e utensílios em ferro, entretanto Bettendorf (ibid., 166) afirma que esses produtos
não chegavam pelos portugueses. Nimuendajú (2004: 166) acredita que os vestígios
encontrados no Lago Jacaré (mencionado anteriormente) estavam relacionados a essa
tribo. Autaz: Nimuendajú (2004:166) afirma que os achados arqueológicos feitos na região
do Rio Autaz não podiam pertencer aos Mura, pois até o momento de suas pesquisas o
grupo Mura-Pirahá, não produzia material cerâmico. Dentre os poucos relatos que ele
conseguiu encontrar para a região estão os de Cristovão de Acuna (1865 apud Nimuendajú,
2004, 166) que fala dos Zurina perto da região da desembocadura do Rio Madeira e no
mapa do Padre Fritz ele encontrou o nome Yaueis.
Em sua pesquisa, realizada em cooperação com os índios Mura do município de
Autazes, Raoni Valle (comunicação pessoal) também identificou sítios arqueológicos na
região do rio Madeirinha, encontrando inclusive sítios associados à fase Guarita da tradição
Policroma da Amazônia.
No outro extremo, na área do atual estado de Rondônia, temos uma particularidade
interessante para o estudo da arqueologia amazônica. Apesar da arqueologia da Bacia do
rio Madeira ser pouco conhecida, há uma seqüência de ocupação bastante longa, iniciada
há cerca de 9.000 anos BP, incluindo evidências precoces de ocupações sedentárias, ao
redor de 4.500 anos BP (Miller et alli. 1992). É também na região do alto Madeira que se
acreditam estar localizados os centros de domesticação de dois importantes cultivares
americanos: a mandioca (Manihot esculenta) e a pupunha (Bactris gasipaes) (Olsen &
Schaal 1999, Clement 1999a: 200, 1999b: 211). Finalmente, a lingüística histórica indica que
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a região do alto Madeira pode ter sido também o centro inicial de dispersão de povos
falantes de línguas do tronco Tupi. Em sua grande maioria, os sítios conhecidos no estado
foram identificados por Eurico Theófilo Miller.
Segundo Kipnis (Scientia, 2007), duas hipóteses concorrentes tentam explicar a
dispersão geográfica dos grupos falantes de línguas do tronco Tupi. Uma primeira sugere
um centro de origem para o tronco Tupi (proto-Tupi) na Amazônia, provavelmente entre as
bacias do rio Madeira e Tapajós, posteriormente os grupos falantes de língua proto-Tupi
deixaram seu centro de origem em direção ao sul, via Madeira-Guaporé, e atingiram o rio
Paraguai e, a partir daí, ocuparam a floresta subtropical e o litoral de sul para o norte
(Rodrigues, 1964; Urban 1992). Uma segunda hipótese, também advoga um centro de
origem na região entre as bacias do rio Madeira e Tapajós, mas com uma expansão que
daria no rio Amazonas até sua foz, expandindo-se em seguida, pela faixa costeira em
sentido oeste-leste, e depois norte-sul, até terem sua expansão barrada pelos povos do
tronco Guarani, em São Paulo (Brochado 1984; Noelli, 1998).
Os únicos estudos arqueológicos, publicados até o momento, para Rondônia
divergem quando à possibilidade dessa região ser o berço da expansão Tupi. Trata-se dos
trabalhos desenvolvidos por Eurico Miller (1983, 1992).
Em seu trabalho de mestrado, realizado no médio-alto Guaporé, Miller (1983)
caracterizou duas fases cerâmicas, Corumbiara e Pimenteira, datadas em torno de 1000
A.P., como sendo pertencentes à tradição Tupiguarani. Para o arqueólogo, as datações
recentes indicariam que o médio-alto Guaporé não seria o berço das expansões Tupi. O
pesquisador traça um quadro bastante obscuro para a região ao indicar que:

“Quando esses Tupi-Guarani e Tupari se separaram, ou ainda seriam
pré-ceramistas ou portadores de uma cerâmica muito simples e sem decoração.
Quando os Tupi-Guarani e Tupari do alto médio-Guaporé atingiram as margens
do rio Guaporé e baixo curso de seus afluentes, eles já possuiriam uma
cerâmica

formada

que

teria

evoluído

paralelamente

em

outra

área,

desconhecida” (1983:269).

O primeiro, e talvez mais complexo, objetivo do arqueólogo que trabalha no centrosul amazônico é a caracterização da cerâmica local. Como já observado por Heckenberger
et al. (1998), o estabelecimento de uma ligação direta entre a policromia e a tradição
Tupiguarani é bastante problemático. O que dizer então, baseando-se nas indicações feitas
por Miller, dos povos do tronco Tupi possuírem inicialmente uma cerâmica sem decoração?
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Acredita-se que a cerâmica não pode ser o único guia para definição da tradição
arqueológica (Tupiguarani). Pode-se indicar também os artefatos líticos, os estudos
químicos e morfológicos do solo, as análises dos padrões de assentamento e reocupação, e
as morfologia das aldeias e habitações, como ideais para realizar descrições, definições e
comparações desses grupos.
Dentre esses, os artefatos líticos, as questões ligadas à formação de terra preta, os
padrões de reocupação, e a morfologia das habitações já eram temas muito mais
recorrentes na outra publicação que Eurico Miller possui para o sudoeste Amazônico. Tratase do trabalho realizado pelo arqueólogo (1992) por conta da implantação da UHE Samuel,
localizada no rio Jamari um afluente do rio Madeira em seu alto curso.
Nesse trabalho, o autor apresenta 4 fases para grupos cerâmicos (Jamari, Urucuri,
Capuí e Matapí), pertencentes à tradição Jamari. Essas fases seriam caracterizadas, grosso
modo, como possuidoras de cerâmica acordelada, com cariapé e areia como antiplástico,
incisões como decoração plástica mais recorrente, e pinturas vermelhas, brancas e pretas
nas decorações pintadas. Os sítios dessas fases possuiriam como artefatos líticos mais
recorrentes lâminas de machado polido (ou picoteado), geralmente de tamanho reduzido
(Miller et al., 1992).
Miller (1992: 39-50) observou no rio Jamari sítios cerâmicos com presença de
material arqueológico até 90cm de profundidade. Constatou também que praticamente todos
os sítios foram encontrados sobre grandes barrancos (de 8 a 33 metros de altura com
relação à água em período de estiagem). Quanto à forma dos sítios, Miller (1992: 39-50)
indicou a presença de sítios circulares (variando de 80 a 300m de diâmetro), e elipsóides
(variando entre 120 x 70m e 820x260m). Com relação ao padrão de reocupação dos sítios,
Miller concluiu que:
“A correlação de níveis contemporâneos pertencentes à mesma subfase indica
que todos os sítios são produtos de múltiplas reocupações (...)” (1983: 51).

Por fim, o quadro cronológico apresentado por Miller et al. (1992: 39-50) para as
fases descritas é um dos dados mais importantes para o início dos novos estudos da região.
A antiguidade das datas é o indicativo mais próximo de que a área do alto Madeira seria o
berço de dispersão dos grupos Tupi. O quadro sintético da cronologia é apresentado na
Tabela 186.
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Tabela 186- Cronologia
Identificação

Idade (BP)

Material

Fase Matapi

420 - 230±80

Cerâmicas sem decoração

Fase Cupuí

1350±60

Fase Jamari

2130±140 – 420±50

Fase Urucuri

2500±90 – 2230±50

Fase Massangana

4780±90 – 2640±60

Fase Pacatuba

6090±10 – 5210±70

Lítico lascado

Fase Itapipoca

8320±100 – 6970±60

Lítico lascado

Cerâmicas com incisões e engobo vermelho.
Cerâmica com decoração pintada, incisa e acanalada,
lítico polidos.
Cerâmica com decoração pintada e incisa
Lítico lascado, incluindo lâminas de machado e
almofarizes

Portanto, existe um quadro preliminar de pesquisas nas áreas correspondentes aos
dois extremos da área da BR319 e um grande vazio de informações no trecho diretamente
relacionado com o empreendimento, o que torna fundamental o acompanhamento de todo o
andamento dos trabalhos.
Contexto Etno-histórico na Região do Médio Curso do Rio Solimões

A ocupação da área entre os rios Madeira e Purus por não índios é muito recente e,
com exceção do curso do rio Madeira, o restante é quase coincidente com a abertura da
BR319 nos anos 70. Durante muito tempo, os ataques de índios Mura, Arara e Munduruku
dificultaram ou até impediram a navegação pelo rio Madeira.
Em períodos anteriores a isso o que temos são principalmente entradas de
apresadores de índios, coletores de “drogas do sertão” e informações de pesquisadores ou
viajantes que adentraram pelos grandes rios da região. Temos também a entrada de alguns
jesuítas, principalmente entre o rio Madeira e o Tapajós, seringais como o da Vila da
Sumaúma no rio Aripuanã, um afluente da margem direita do rio Madeira.
Para o contexto indígena, segundo Nimuendaju (2004), antes da chegada de grupos
saqueadores como os Arara, Tora e Mura, a região do baixo rio Madeira era ocupada
principalmente pelos Irurí. Nimuendajú chama atenção para o único relato existente sobre
essa região, a crônica de Betendorff, que apresenta a região com sendo ocupada por cinco
grupos: Irurizes, Paraparixanas, Aripuanas, Onicores e Tororizes (Betendorff 1910:465 apud
Nimuendaju 2004). Nimuendaju (2004:165) chama atenção para a possibilidade dos
Tororizes e os Torás serem o mesmo grupo, que, no período de suas pesquisas no rio
Madeira, ocupava a região entre os rios Manicoré e Machado.
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Segundo Menéndez (1992) a primeira menção aos índios Mura é dada pelo jesuíta
Bartolomeu Rodrigues que descreve a localização destes povos entre os rios Maici e
Manicoré.
Os índios Arara são apontados por Rodrigues (apud Menendéz 1992) como sendo
um grupo numerosíssimo que ocupava a região do rio Ipitia, que segundo o autor seria o rio
Preto ou rio Machado. Existem também referencia de grupos Araras ao sul do rio Aripuanã
(Fonseca 1860 apud Menedéz 1992). Em 1857 são relatados contingentes de índios
Jaguaretês na foz do rio Aripuanã (ibid., 283).
Um dos grupos mais mencionados é dos Tupinambaranas que se instalaram na ilha
de mesmo nome na foz do rio Madeira. Esse grupo teria saído do Maranhão no século XVI e
migrado para a Amazônia.
No século XIX as fontes para o rio Madeira são relacionadas aos Mura, Parintintins,
Munduruku, Arara e Tora. Com relatos de uma presença maciça dos Parintintins na bacia do
rio Marmelos (ibid., 287).
Muitos índios descidos e destribalizados, os chamados “tapuias”, participaram da
Revolta da Cabanagem e em alguns casos entraram em conflito com os próprios índios que
estavam nas aldeias. Em Borba os preferidos para serem aliciados pelos revoltosos eram
os índios, a cidade foi arrasada pelos saqueadores e toda a população teve que fugir.
Os últimos participantes da revolta foram executados na região do rio Altaz, eram,
entre outros, índios Mawés, Mundurukus e remanescentes Mura (ibid., 292).
Os Mura ficaram famosos por sua resistência à dominação do branco. Até o século
XIX esses índios combateram e saquearam ferozmente todos os empreendimentos que
adentraram pelo rio Madeira. Para Nimuendaju o que teria causado a derrocada dos Mura
teria sido antes de tudo o enfraquecimento causado pelas epidemias, os inimigos
Mundurukus que avançaram pelo Madeira e a adoção de elementos estrangeiros (Amoroso
1992:298).
Dos Mura, o Padre João Daniel escreveu:
A nação mura também tem muita especialidade entre as mais. É gente sem assento, nem
persistência, e sempre anda a corso, ora aqui, ora ali; [...] Nem tem povoações algumas
com formalidade, mas como gente de campanha, sempre anda de levante, e
ordinariamente em guerras, já com as mais nações, e já com os brancos, aos quais
querem a matar, ou tem ódio mortal. [...] Zombam dos brancos e tropas de soldados, que
muitas vezes se têm mandado contra eles, porque, como não têm domicílio certo, ou
povoações fixas, não podem as tropas alcançá-los, e apenas apanham alguns, ou alguns
poucos desgarrados.[...] Usam de uns arcos de 12 ou pouco mais ou menos palmos de
compridos, e flechas da mesma grandeza e proporção. Quando atiram não suspendem os
arcos no ar, como os mais de ordinário fazem; mas os seguram no chão com os dedos
dos pés: atiram as flechas com tanta força e valentia, que muito longe atravessam um boi,
e qualquer homem de parte a parte. (Daniel 1722-1776[2004]:360 a 362).
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De acordo com o mapa etnohistórico de Nimuendaju (1944), a área de interflúvio
entre os rios Madeira e Purus, onde está localizada a rodovia BR319, era habitada
principalmente por índios Mura que são indicados em todo o trecho.
No rio Ipixuna, que corre paralelo à BR319 por cerca de 140 km, Nimuendaju coloca,
na curva onde o rio passa mais próximo da estrada, uma ocorrência de índios Yúma, com
sede já abandonada naquela ocasião. Na foz do rio Ipixuna com o rio Purus, é apontada a
presença de grupos Purupurú, que também ocorrem por toda a margem direita do Purus
abaixo da foz.
Próximo da foz do rio Acará com o rio Madeira, Nimuendaju aponta a existência de
uma sede abandonada pertencente a índios Mura. Nas proximidades do igapó Açu, que
também corre paralelo à BR319 cerca de 250 km, é apontada a presença de grupos
Canapá, Torá e Yauei. Portanto, apesar de ser pouco conhecida a região possui uma
história de ocupação bastante complexa e diversificada.

- Identificação do Patrimônio arqueológico: Realização de entrevistas com moradores
locais e vistorias de superfície

Na Amazônia a maioria dos vestígios arqueológicos está associada à ocorrência das
Terras Pretas de Índio. Em função da alta fertilidade deste tipo de solo e de sua localização
junto aos recursos da várzea e da terra firme, estes locais foram constantemente habitados,
no passado e no presente. Em função disso, as cidades e comunidades ribeirinhas estão,
via de regra, sobre os sítios arqueológicos, e seus habitantes vivendo – e convivendo –
diariamente com estes vestígios. Além disso, a presença de cerâmica em superfície ou
subsuperfície se configura, em certos casos, como marcos reconhecíveis na paisagem,
dentro desta relação da convivência dos habitantes com o lugar onde estão inseridos.
Porém, esse é o contexto dos sítios arqueológicos próximos a grandes rios, como o
Solimões e Madeira, entre outros. Como a BR319 está implantada relativamente distante do
rio Madeira, no interflúvio ente esse rio e o Purus, podemos encontrar sítios menores e sem
a presença de terra preta. Assim sendo, temos que tomar cuidado nas tentativas de
associação da presença de terra preta como pressuposto para a existência ou não de sítios
arqueológico, pois se trata de uma área ainda desconhecida. Estes cuidados conceituais
devem ser incorporados nas técnicas empregadas para a obtenção das informações.
Procuramos, sempre que possível, falar com os moradores locais (Figura 309), pois
em suas andanças e trabalhos pela região é comum a identificação de sítios arqueológicos.
Principalmente durante atividades relacionadas com cultivo, construções das fundações de
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casas, perfuração de poços e fossas, acabam expondo os vestígios arqueológicos (Vide
Volume 8:mapa 24).

Figura 309 - Entrevistas com moradores da área de entorno da rodovia BR-319.

Além das terras pretas, o levantamento oral junto às comunidades contemplou
também a indagação por áreas de concheiros e de areais, ou mesmo a pura e simples
ocorrência de vestígios como a cerâmica ou artefatos em pedra lascada e polida, dado que
essas também podem ser evidências de sítios arqueológicos.
As entrevistas foram feitas de acordo com o traçado da estrada antiga, onde a nova
rodovia será implantada. A estratégia que seguimos consistiu em entrevistar os habitantes
do local, conforme nos deslocávamos ao longo da estrada, parando em cada lugar onde
havia estruturas de moradia (Figura 310). Atenção especial foi dada onde havia uma maior
probabilidade de encontrarmos sítios. Dessa forma, as áreas vizinhas aos igarapés e rios
foram perscrutadas com mais afinco (Figura 311).

Figura 310 - Vila Esperança, suposta antiga aldeia que também foi canteiro de obras na época de construção da
rodovia.
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Figura 311 - Igarapé que corta a Vila Esperança.

A primeira etapa do levantamento teve início no km 250 da rodovia BR-319 (20M
689325/ 9478838), na comunidade de Igapó-Açu, às margens do rio homônimo. A partir daí,
como fora dito, percorremos a estrada, parando a cada estrutura construída, fosse ela
habitacional ou não (Figura 312). A segunda etapa de campo foi realizada com o mesmo
procedimento, desta vez partindo de Humaitá até cerca de 180 km no sentido Manaus. O
número reduzido de pessoas habitando o trecho, e a quantidade de residências vazias foi
um elemento negativo e resultou na obtenção de um número reduzido de informações
acerca de vestígios arqueológicos na região. Outro fator negativo para os levantamentos foi
a construção da própria estrada antiga, construída quase que inteiramente por sobre
aterros, que tiveram a terra retirada das bordas da rodovia, destruindo qualquer sítio que por
ventura ali existisse (Figuras 313 e 314).

Figura 312 - Posto Abandonado na rodovia BR-319
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Figura 313 - Área asfaltada da rodovia BR-319. Início do trecho prospectado

Figura 314 - Km “152”: atoleiro no fim do trecho prospectado.

Figura 315 - Observação de solo exposto na área de entorno de drenagem.

Figura 316 - Observação de perfil em área com solo exposto.
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Apesar das poucas indicações de locais mais ortodoxamente apontados como sítios
arqueológicos – como é o caso das terras pretas, muitas pessoas afirmaram a existência de
pães-de-índio (Figura 317) em muitos lugares por onde passamos. Ora, a existência destes
vestígios pode sugerir a presença pretérita de grupos humanos, já que é produto de uma
atividade levada a cabo por índios que por ali passaram. Alguns outros pontos foram
também indicados, situados além das margens da rodovia e da área de influência direta da
mesma, o que dificultaria o acesso e fugiria ao escopo do presente trabalho.

Figura 317- “Pão de índio” encontrado em área de roça pertencente à propriedade do Sr. Marcos Bueno.

Dois pontos principais foram apontados nas entrevistas com os moradores como
locais potenciais a abrigarem sítios arqueológicos. Um deles é a localidade inicial do
levantamento, ou seja, as proximidades da comunidade de Igapó-Açu. Segundo
informações do Sr. Antônio Raimundo, o Mimbira, morador da comunidade, o rio Igapó-Açu,
em sua vazante, deixa aparecer vários petroglifos ao longo de seu curso, mesmo perto do
ponto onde a estrada passa. Além disso, ainda de acordo com ele, há alguns locais com um
solo com uma camada orgânica proeminente, com fragmentos cerâmicos em superfície. O
outro ponto está localizado nas proximidades do rio Novo. Entretanto, a ausência de
pessoas na área e de vestígios cerâmicos não permitiu a confirmação dessas informações.
As entrevistas com os moradores não indicaram locais próximos à estrada que
contivessem fragmentos cerâmicos ou líticos, ou mesmo terra preta onde pudéssemos
verificar. Além disso, muitas pessoas afirmaram já ter encontrado, em vários locais
diferentes, os chamados pães-de-índio, que são massas de amido de mandioca enterrados
com o intuito de estocagem, e que podem se manter intactos por muitos anos. Praticamente
em todo o trecho percorrido foi informada a ocorrência de pães-de-índio.
Assim, coletamos com o auxílio de um receptor GPS (Global Positioning System),
sempre utilizando o datum WGS84, as coordenadas dos pontos onde obtivemos as
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informações e também dos marcos mais imediatos na paisagem, e que são locais que
apresentam uma maior possibilidade de se encontrar sítios arqueológicos, como é o caso
dos cursos d’água. Estes dados, então, foram plotados em bases cartográficas
georreferenciadas, anexas a este documento.
Além disso, foram identificados alguns pontos conhecidos no mapa etnohistórico de
Curt Nimuendaju (1944), que dão informações sobre antigos locais onde estavam os grupos
indígenas e que podem ser sítios arqueológicos.
Uma constatação, em alguns casos, é a de que alguns moradores sentem um certo
receio de que a ocorrência de sítios arqueológicos em suas propriedades possa acarretar a
perda do direito sobre o terreno. Por mais que tentássemos explicar as intenções do
trabalho, era notório que algumas pessoas procuravam logo de imediato dizer que nessa
região nunca teve índio e vestígios de coisas antigas.
Outro fator que deve ser considerado é a pouca presença de moradores em alguns
trechos da rodovia. Muitos dos moradores também vieram de outras localidades e têm
pouco tempo de permanência na região.
No trecho percorrido a partir de Humaitá em direção a Manaus existem mais
moradores. Nesse trecho tivemos a informação de muita ocorrência de pães-de-índio. Em
alguns casos como o das coordenadas S 06º36’ 31,3” W 062º57’25.6”, o morador ainda
estava de posse do vestígio arqueológico (Figura 317).
No trecho mais distante de Humaitá que conseguimos alcançar, cerca de 180 km,
fomos informados que logo adiante está uma localidade conhecida como “Os Catarinas”.
Por conta de atoleiros muito grandes não conseguimos atingir esse ponto, que foi apontado
como local de ocorrência de terra preta e cacos de cerâmica.
Na vila da Realidade (Figura 318 e 319), coordenadas S 06°59’05.3’’ W063°05’51.4’’,
existem moradores antigos e bastante conhecedores da região. Nesse local conseguimos
informações sobre a ocorrência de sítios arqueológicos. A Sra. Iraci Antoja Brito de Almeida
de 66 anos disse que a própria comunidade da Realidade era uma aldeia de índios, porém,
quando foi construída a rodovia o local serviu de canteiro de obras para a empreiteira. O
local está bastante alterado, foi realizada muita terraplanagem, e pode ter sido o principal
fator para que não fosse detectado nenhum vestígio com a vistoria de superfície.
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Figura 318 - Vila da Realidade, suposta antiga aldeia que também foi canteiro de obras na época de construção
da pista.

Figura 319 - Vila da Realidade, suposta antiga aldeia que também foi canteiro de obras na época de construção
da pista.

Além da vila da Realidade a Sra. Iraci também nos informou sobre a presença de
locais com terra preta e ocorrência de fragmentos de cerâmica às margens do rio Ipixuna.
As localidades conhecidas como Vista Alegre, Capoeira do Marizal e Castanhalzinho, todas
no rio Ipixuna, foram apontadas como locais de sítios arqueológicos. Porém, todos estão
distantes da rodovia.
O restante das informações coletadas aponta para mais ocorrências de pães-deíndio e algumas reafirmações sobre ocorrência de sítios na vila da Realidade e em
localidades do rio Ipixuna. O trecho mais próximo de Humaitá é de fazendas grandes com
poucos moradores e geralmente vindos de outros estados. Nesses locais conseguimos
pouca ou nenhuma informação sobre a região.

Conclusões
Em duas etapas de campo foram vistoriados cerca de 250 km da rodovia BR319.
Apesar de não ter sido constatada a presença de sítios arqueológicos nos trechos
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percorridos muitas informações foram obtidas sobre a ocorrência de grupos humanos em
épocas pretéritas na região do rio Ipixuna, além de outros em locais onde não conseguimos
acessar. A ocorrência informada e em alguns pontos constatada de pães-de-índio por si só
não podem ser caracterizadas como sítios arqueológicos, pois são ocorrências isoladas e
geralmente desassociadas dos locais de habitação. No entanto, são uma boa evidencia de
presença de populações humanas na região em períodos antigos.
O caráter preliminar dos levantamentos, típico daqueles realizados para subsidiar
estudos de avaliação de impactos ambientais, também deve ser levada em conta, já que
nessa fase do trabalho não são feitas prospecções de subsuperfície.
É importante salientar que a estrada corta, em seu traçado, vários compartimentos
geográficos diferentes, com feições fito-geográficas distintas, sempre em vertentes médias,
cortando vários cursos d’água ao longo de seu caminho. Assim, muitos locais na rodovia
nos parecem propícios ao assentamento de populações humanas. Entretanto, a
metodologia utilizada é suficiente apenas para um levantamento preliminar, pois não
contemplou muitas destas áreas que mostram uma maior possibilidade de haver sítios
arqueológicos, além de havermos coletado informações em poucos pontos. Acreditamos
que uma metodologia de levantamentos sistemáticos em subsuperfície possa ser útil para
identificarmos os sítios nestes locais. Mais ainda, os levantamentos não podem se
concentrar apenas às bordas da rodovia, mas em sua Área de Impacto Indireto (AII). O
advento da rodovia significaria também um maior adensamento populacional da região, o
que implicaria em sítios arqueológicos não-identificados ocupados e sujeitos aos impactos
causados por atividades produtivas, principalmente agricultura e pecuária extensiva.
Portanto, é necessário que se façam levantamentos em subsuperfície que levem em
conta as peculiaridades regionais, dando retorno à potencialidade arqueológica da
localidade. É importante salientar que há uma lacuna muito grande quando falamos em
arqueologia daquela região e este empreendimento se configura como uma oportunidade
para coletar dados, que ajudarão não só a pensarmos em uma cronologia local, mas
também em toda a história de ocupação da Amazônia.
Nosso parecer final é de que o empreendimento pode causar impactos ao patrimônio
arqueológico. Principalmente impacto indireto decorrente das ocupações e explorações dos
entornos da rodovia e lugares aos quais ela dá acesso. A maior presença agrícola e
pecuarista que poderá vir atrelada ao empreendimento podem impactar e destruir muitos
sítios arqueológicos. No caso de sítios diretamente ligados à rodovia, as próximas etapas do
levantamento, relacionadas com as obras de recuperação, devem ser mais detalhadas,
havendo a necessidade de obter, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), autorização para realizar atividades de intervenção em subsuperfície
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como escavações e tradagens para verificar de fato quais serão os impactos ao patrimônio
arqueológico.
- Informações sobre a existência ou não de “possíveis áreas de valor histórico,
turístico, cultural e paisagístico na área de influência direta da rodovia

A porção central do interflúvio Purus-Madeira, onde está inserida a rodovia BR-319 é,
reconhecidamente, uma área com baixa densidade demográfica. As maiores concentrações
populacionais habitam as margens dos grandes rios que servem, desde muito tempo, como
principais rotas regionais. Desde seu planejamento, as dificuldades inerentes a esta
condição já eram evidenciadas nos relatórios técnicos que chamavam a atenção para os
entraves à tarefa de assegurar o fluxo regular de abastecimento de gêneros, materiais
necessários à obra e de trabalhadores.
Do ponto de vista histórico, é constatação compreensível na medida em que estamos
tratando de uma zona de ocupação relativamente recente do território nacional,
considerando que as primeiras notícias referentes ao estabelecimento de núcleos urbanos
data do século XX. Evidentemente, não é possível afirmar que estamos diante de um “vazio
demográfico” permanente se levarmos em consideração os dados etnográficos que
evidenciam a presença de populações nativas desde as primeiras décadas do século XVIII,
em especial, Muras, Torás e Kawahiwa. Contudo, estamos tratando de populações que,
historicamente, possuíam grandes zonas de deslocamento e que, ao longo dos séculos
XVIII, XIX e XX e por meio de diferentes estratégias políticas, adotaram práticas de
aproximação com os agentes da política indigenista oficial (Mura e Kawahiwa) ou foram
incorporados às populações dos incipientes núcleos urbanos da área, após violentas
guerras (Torás).
A porção central do interflúvio Purus-Madeira é conhecida, também, pela sua
grandes dificuldade de acesso e tem sido palco de uma série de tentativas (de maior ou
menor sucesso) no esforço de garantir a regularidade do fluxo de pessoas e mercadorias na
região. Sendo rigorosos, para contar adequadamente esta história, deveríamos retomar o
século XVI. Porém, apesar da longevidade destas intervenções, o caráter episódico e pouco
durador fez com elas não deixassem registros físicos ponderáveis no espaço, que se
constituam (ou que tenham se constituído) como “lugares de memória” para as populações
que vivem naquela região e que sejam merecedores de preservação e/ou cuidado particular.
O aspecto paisagístico deve ser discutido considerando-se a inserção desta região no
Bioma Amazônico, o qual possuí valor paisagístico intrínseco, principalmente em suas áreas
mais protegidas. Entretanto, a ausência de acesso foi um dos fatores que impediu a
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exploração da paisagem desta região por empreendimentos, por exemplo de turismo
ecológico.
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5.4 – Passivos Ambientais – VOLUME 4.3
A construção de novas rodovias ou a melhoria das já existentes tem por finalidade
atender à crescente demanda pelo desenvolvimento social e econômico, entretanto, este
desenvolvimento conduz a inúmeros impactos sobre o meio ambiente (Silva, 2008) que
devem ser previstos e minimizados com ações direcionadas sobre os mesmos.
A rodovia BR-319 é a rodovia de ligação entre o Estado do Amazonas e o restante
do Brasil, sua construção foi efetuada durante a década de 1970 e o processo de
manutenção de sua estrutura foi encerrada na década de 1980, permanecendo apenas em
alguns quilômetros próximos à cidade de Manaus (~ 250 km) e no trecho de
aproximadamente 222 quilômetros entre Porto Velho (RO) e Humaitá (AM).
Como parte do Termo de Referência firmado entre o Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transporte (DNIT) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para a reconstrução/pavimentação do trecho entre
os quilômetros 255,0 a 655,7 foi exigido por parte do IBAMA a descrição detalhada dos
Passivos Ambientais originados: com a construção e operação da rodovia BR-319, por
processos antrópicos e decorrentes das obras-de-arte efetuadas.
Em termos econômicos o passivo refere-se ao total das dívidas e obrigações de uma
empresa (Sandroni, 2000) para com terceiros. Apesar de sua abrangência, pode-se definir
passivo ambiental como uma obrigação adquirida em decorrência de transações, que
provocaram ou provocam danos ao meio ambiente, de forma voluntária ou involuntária, os
quais deverão ser indenizados através da entrega de benefícios econômicos ou prestação
de serviços em um momento futuro (Ribeiro, 2000 apud Galdino et al. 2004).
Em relação à construção/manutenção de rodovias, o Passivo Ambiental (IS-246
DNIT) “é toda ocorrência decorrente de falha de construção, restauração ou manutenção da
rodovia capaz de atuar como fator de dano ou degradação ambiental à área de influência
direta, ao corpo estradal ou ao usuário.”.

- Metodologia
Os resultados apresentados para o Meio Sócio-econômico neste Relatório de
Passivos Ambientais para o trecho entre os quilômetros 255,0 e 655,7 da rodovia BR-319
foram elaborados a partir de informações coletadas em campo em três excursões efetuadas
pela equipe de sócio-economia da Universidade Federal do Amazonas e a partir de dados
secundários indicadas no texto. As excursões foram direcionadas para a coleta de
informações junto aos núcleos populacionais e habitações individuais sediados na Área de
Influência Direta da rodovia.
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A primeira excursão foi direcionada para a comunidade Realidade situada no
quilômetro 596,0 da rodovia BR-319 (município de Humaitá) e foi efetuada em dezembro de
2007; a segunda excursão foi direcionada paras as comunidades Fortaleza e São Carlos
situadas nos quilômetros 635,0 e 655,7 da rodovia (município de Humaitá), respectivamente,
em janeiro de 2008; e a terceira excursão foi direcionada para as comunidades São
Sebastião do Igapó Açu e Jacaretinga situadas nos quilômetros 255,0 e 340,0 da rodovia
(município de Borba) respectivamente, em fevereiro de 2008.
Os resultados apresentados para os Meios Físicos e Bióticos foram gerados a partir
de dados coletados in loco pela equipe do Centro de Excelência em Engenharia de
Transportes (CENTRAN) em setembro de 2007 e pelas informações contidas no:
i)

Relatórios de componentes do EIA para o trecho;

ii) Relatório do Diagnóstico Sócio Ambiental da equipe de sócio-economia da
Universidade Federal do Amazonas.
Os Mapas com as localizações das áreas de ocorrência dos Passivos Ambientais
foram confeccionados na escala de 1:500.000 com a utilização do programa computacional
ARCGIS 9.2, utilizando as informações, como coordenadas geográficas e descrição dos
pontos fornecidos pelo CENTRAN. Os croquis foram confeccionados a partir da descrição
dos Passivos Ambientais.
- Os Passivos Ambientais
O Termo de Referência do IBAMA para a reconstrução/pavimentação da rodovia BR319 define a Área de Influência Direta como “áreas reais ou potencialmente ameaçadas
pelos impactos diretos da implementação e operação do empreendimento, bem como das
atividades associadas e decorrentes” e equivale a cinco (05) quilômetros a partir de cada
margem do eixo da pista. Define também a Área Diretamente Afetada como sendo “às áreas
que sofreram intervenções diretas em função das atividades inerentes ao empreendimento”
situando-se nesse caso as áreas afetadas pelas obras, supressão da vegetação, acessos,
estruturas de apoio, obras-de-arte, áreas de empréstimo, jazidas, bota-foras. A descrição
dos Passivos Ambientais efetuada neste relatório é referente aos passivos que se localizam
na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID).
- Identificação, descrição e localização dos passivos.
Os Passivos Ambientais referentes ao Meio Físico decorrentes da implantação da
rodovia BR-319 identificados no trecho do estudo estão indicados na Tabela 187 e os
passivos referentes aos Meios Biótico e Sócio-econômico indicados na Tabela 188. A
localização dos mesmos encontra-se nos Volume 8: mapas 25 e 26.
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Tabela 187 – Localização, descrição e identificação dos Passivos Ambientais referentes ao Meio Físico.

Km

Latitude

Longitude

Descrição do Passivo

254,03

04º 40' 44.14595''

61º 16' 40.99824''

Alagamento

254,43

04º 40' 56.01729''

61º 16' 46.11314''

Alagamento

255,42

04º 41' 25.48198''

61º 16' 58.91772''

Caixa de Empréstimo

256,55

04º 41' 59.35219''

61º 17' 13.02467''

Areal

257,08

04º 42' 15.33575''

61º 17' 19.88458''

Alagamento

260,39

04º 43' 54.16186''

61º 18' 01.85627''

Processo Erosivo e Alagamento

260,92

04º 44' 10.00177''

61º 18' 08.76837''

Ponte e Alagamento

263,29

04º 45' 18.40180''

61º 18' 43.74229''

Jazida em Processo Erosivo

278,41

04º 50' 51.76133''

61º 24' 43.65539''

Alagamento e Processo Erosivo

278,48

04º 50' 53.20128''

61º 24' 45.39406''

Processo Erosivo

279,23

04º 51' 09.76118''

61º 25' 03.27888''

Caixa de Empréstimo em Regeneração

279,43

04º 51' 14.08129''

61º 25' 08.10653''

Alagamento e Processo Erosivo

281,16

04º 52' 00.52110''

61º 25' 39.68220''

Processo Erosivo

282,30

04º 52' 32.20123''

61º 25' 59.01055''

Processo Erosivo

285,61

04º 53' 49.60091''

61º 27' 09.46234''

Caixa de Empréstimo

286,69

04º 54' 05.44113''

61º 27' 40.86151''

Caixa de Empréstimo

287,70

04º 54' 20.20110''

61º 28' 10.21573''

Caixa de Empréstimo

288,40

04º 54' 30.28099''

61º 28' 30.41557''

Caixa de Empréstimo

292,00

04º 55' 30.98110''

61º 30' 09.94732''

Jazida

295,25

04º 56' 34.84080''

61º 31' 33.79907''

Alagamento

296,67

04º 57' 02.56082''

61º 32' 10.76394''

Jazida em Processo Erosivo

299,13

04º 57' 50.93275''

61º 33' 14.43885''

Processo Erosivo

301,06

04º 58' 31.48063''

61º 34' 02.34564''

Processo Erosivo

301,34

04º 58' 37.76817''

61º 34' 08.83198''

Jazida

303,43

04º 59' 23.69591''

61º 34' 59.09182''

Jazida

304,85

04º 59' 54.64038''

61º 35' 33.07301''

Caixa de Empréstimo

321,38

05º 05' 57.51992''

61º 42' 09.44677''

Processo Erosivo

321,98

05º 06' 10.61124''

61º 42' 23.76554''

Alagamento

323,86

05º 06' 50.01159''

61º 43' 10.28762''

Jazida
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328,91

05º 08' 35.72666''

61º 45' 16.12625''

Processo Erosivo

339,12

05º 11' 45.27955''

61º 49' 47.44539''

Caixa de Empréstimo

339,56

05º 11' 53.19953''

61º 49' 59.53395''

Caixa de Empréstimo

342,20

05º 12' 38.91938''

61º 51' 12.07023''

Jazida

344,31

05º 13' 21.03939''

61º 52' 05.91180''

Processo Erosivo

347,81

05º 14' 40.59932''

61º 53' 27.15645''

Caixa de Empréstimo

351,96

05º 16' 15.32536''

61º 55' 03.59738''

Processo Erosivo

352,27

05º 16' 22.18195''

61º 55' 10.58945''

Alagamento

352,81

05º 16' 34.35925''

61º 55' 23.35364''

Jazida

353,99

05º 17' 01.40489''

61º 55' 50.81258''

Alagamento

356,38

05º 17' 49.23908''

61º 56' 50.85866''

Caixa de Empréstimo

358,36

05º 18' 12.15863''

61º 57' 50.94729''

Alagamento

359,64

05º 18' 26.67904''

61º 58' 29.88741''

Caixa de Empréstimo

360,03

05º 18' 31.26681''

61º 58' 41.68693''

Alagamento

361,85

05º 18' 52.23890''

61º 59' 37.07404''

Caixa de Empréstimo

368,60

05º 21' 19.96475''

62º 02' 11.16731''

Caixa de Empréstimo

375,49

05º 24' 20.44462''

62º 04' 24.05163''

Alagamento

377,45

05º 25' 13.47850''

62º 04' 59.07926''

Jazida

380,69

05º 26' 47.79835''

62º 05' 45.96553''

Caixa de Empréstimo

381,70

05º 27' 17.31829''

62º 06' 00.27553''

Jazida

383,32

05º 28' 04.47836''

62º 06' 23.62497''

Caixa de Empréstimo

384,16

05º 28' 29.67817''

62º 06' 34.05422''

Processo Eroviso

384,80

05º 28' 49.11824''

62º 06' 42.04989''

Jazida

389,90

05º 31' 11.61506''

62º 08' 05.03621''

Processo Erosivo

390,10

05º 31' 17.07788''

62º 08' 08.77725''

Processo Erosivo

390,48

05º 31' 25.86056''

62º 08' 17.58886''

Caixa de Empréstimo

392,60

05º 32' 18.54593''

62º 09' 01.80225''

Alagamento

396,41

05º 34' 00.11978''

62º 10' 12.56935''

Alagamento

402,35

05º 36' 43.59772''

62º 11' 55.34298''

Jazida

406,48

05º 38' 37.59151''

62º 13' 06.74976''

Alagamento

410,50

05º 40' 28.38224''

62º 14' 16.38803''

Caixa de Empréstimo
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414,99

05º 42' 32.09470''

62º 15' 34.11156''

Alagamento

419,68

05º 44' 41.48664''

62º 16' 55.31153''

Caixa de Empréstimo

421,40

05º 45' 28.09395''

62º 17' 26.19498''

Jazida

423,00

05º 46' 10.95683''

62º 17' 55.64121''

Caixa de Empréstimo

426,16

05º 47' 35.91680''

62º 18' 53.36713''

Caixa de Empréstimo

426,76

05º 47' 52.08263''

62º 19' 04.29488''

Caixa de Empréstimo

429,10

05º 48' 54.22687''

62º 19' 48.31848''

Alagamento

430,94

05º 49' 37.59642''

62º 20' 29.24950''

Jazida

432,39

05º 50' 12.13171''

62º 21' 01.56051''

Caixa de Empréstimo

433,93

05º 50' 48.66667''

62º 21' 35.82081''

Alagamento

436,17

05º 51' 41.83366''

62º 22' 25.46899''

Alagamento

436,74

05º 51' 55.42226''

62º 22' 38.20390''

Alagamento

440,54

05º 53' 25.83634''

62º 24' 02.74002''

Caixa de Empréstimo

444,82

05º 55' 07.79225''

62º 25' 37.15049''

Alagamento

448,23

05º 56' 24.94728''

62º 27' 01.18146''

Caixa de Empréstimo

455,48

05º 58' 57.98180''

62º 29' 52.61067''

Caixa de Empréstimo

456,94

05º 59' 38.07587''

62º 30' 18.00714''

Processo Erosivo

457,39

05º 59' 50.73748''

62º 30' 25.56710''

Alagamento

459,19

06º 00' 40.77533''

62º 30' 55.98375''

Alagamento

461,34

06º 01' 40.53066''

62º 31' 32.37016''

Alagamento

465,17

06º 03' 26.77318''

62º 32' 37.91039''

Alagamento

465,88

06 º03' 46.26454''

62º 32' 50.05265''

Processo Erosivo

469,11

06º 05' 15.63456''

62º 33' 45.78822''

Processo Erosivo

469,97

06º 05' 39.25203''

62º 34' 00.52221''

Jazida

470,08

06º 05' 42.11681''

62º 34' 02.57710''

Processo Erosivo

470,35

06º 05' 49.10769''

62º 34' 07.89417''

Processo Erosivo

478,63

06º 09' 15.91236''

62º 37' 01.13771''

Alagamento

480,66

06º 10' 06.31082''

62º 37' 43.56418''

Processo Erosivo

480,97

06º 10' 14.20876''

62º 37' 50.12354''

Alagamento

482,68

06º 10' 56.74669''

62º 38' 26.10502''

Alagamento

483,38

06º 11' 14.08452''

62º 38' 40.65071''

Processo Erosivo
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486,77

06º 12' 31.56871''

62º 39' 58.86099''

Alagamento

488,26

06º 13' 04.68036''

62º 40' 34.47948''

Caixa de Empréstimo

489,67

06º 13' 35.79024''

62º 41' 08.20208''

Caixa de Empréstimo

490,07

06º 13' 44.43470''

62º 41' 18.00492''

Caixa de Empréstimo

497,51

06º 16' 23.42306''

62º 44' 20.31599''

Alagamento

497,93

06º 16' 33.25065''

62º 44' 29.91969''

Alagamento

499,34

06º 17' 12.06473''

62º 44' 54.69640''

Alagamento

499,57

06º 17' 18.29792''

62º 44' 58.51347''

Alagamento

499,74

06º 17' 22.92852''

62º 45' 01.33180''

Caixa de Empréstimo

501,49

06º 18' 11.45947''

62º 45' 31.22821''

Caixa de Empréstimo

501,63

06º 18' 16.21649''

62º 45' 34.22063''

Processo Erosivo

504,39

06º 19' 31.96234''

62º 46' 21.02149''

Alagamento

507,82

06º 21' 07.08515''

62º 47' 19.32707''

Alagamento

508,45

06º 21' 22.85538''

62º 47' 32.26202''

Caixa de Empréstimo

510,00

06º 21' 57.24223''

62º 48' 09.46134''

Caixa de Empréstimo

510,47

06º 22' 07.61361''

62º 48' 20.62355''

Caixa de Empréstimo

511,72

06º 22' 35.11546''

62º 48' 50.43462''

Processo Erosivo

514,26

06º 23' 31.27791''

62º 49' 51.18315''

Alagamento

516,21

06º 24' 14.26697''

62º 50' 37.76769''

Alagamento

517,73

06º 24' 53.15407''

62º 51' 08.48519''

Processo Erosivo

518,12

06º 25' 03.23213''

62º 51' 15.96004''

Processo Erosivo

518,37

06º 25' 09.84734''

62º 51' 20.63349''

Processo Erosivo

520,99

06º 26' 18.75891''

62º 52' 11.01490''

Jazida

521,13

06º 26' 22.53165''

62º 52' 13.71222''

Processo Erosivo

521,97

06º 26' 44.54442''

62º 52' 29.86078''

Processo Erosivo

522,62

06º 27' 01.52374''

62º 52' 42.13822''

Processo Erosivo

523,02

06º 27' 12.31031''

62 º52' 49.44049''

Processo Erosivo

523,50

06º 27' 26.77397''

62º 52' 55.84446''

Processo Erosivo

524,17

06º 27' 46.87485''

62º 53' 04.04801''

Processo Erosivo

529,35

06º 30' 07.54675''

62º 54' 32.35018''

Alagamento

531,25

06º 30' 52.81343''

62º 55' 14.72748''

Jazida
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531,37

06º 30' 55.65074''

62º 55' 17.45165''

Jazida

534,50

06º 32' 19.03380''

62º 56' 15.00676''

Processo Erosivo

541,14

06º 35' 47.57465''

62º 57' 06.83156''

Alagamento

542,21

06º 36' 21.76775''

62º 57' 13.30279''

Processo Erosivo

543,48

06º 37' 02.29393''

62º 57' 20.93513''

Alagamento

547,17

06º 39' 00.57098''

62º 57' 43.49694''

Alagamento

548,41

06º 39' 40.26432''

62º 57' 51.10485''

Jazida

548,79

06º 39' 52.35020''

62º 57' 53.48320''

Jazida

555,67

06º 43' 23.56968''

62º 59' 04.91733''

Alagamento

562,31

06º 46' 43.23227''

63º 00' 28.10811''

Alagamento

584,30

06º 57' 29.60705''

63º 05' 21.97389''

Caixa de Empréstimo

584,67

06º 57' 40.96421''

63º 05' 25.60179''

Caixa de Empréstimo

585,26

06º 57' 59.52168''

63º 05' 31.28155''

Alagamento

585,93

06º 58' 20.28252''

63º 05' 37.65714''

Caixa de Empréstimo

588,70

06º 59' 47.57104''

63º 05' 58.81523''

Caixa de Empréstimo

598,13

07º 04' 52.83152''

63º 06' 33.43550''

Caixa de Empréstimo

600,04

07º 05' 54.43353''

63º 06' 40.61217''

Alagamento

606,33

07º 09' 18.19954''

63º 07' 03.92522''

Caixa de Empréstimo

609,29

07º 10' 49.70954''

63º 07' 33.99028''

Caixa de Empréstimo

611,67

07º 12' 02.21097''

63º 08' 01.34866''

Caixa de Empréstimo

611,96

07º 12' 11.16380''

63º 08' 04.67091''

Caixa de Empréstimo

612,69

07º 12' 33.38207''

63º 08' 13.16083''

Caixa de Empréstimo

623,05

07º 17' 49.02880''

63º 10' 12.34776''

Caixa de Empréstimo

632,37

07º 22' 32.93050''

63º 11' 59.28984''

Processo Erosivo

633,79

07º 23' 16.43613''

63º 12' 15.53102''

Alagamento

638,34

07º 25' 35.06673''

63º 13' 07.11660''

Alagamento

640,26

07º 26' 33.92617''

63º 13' 29.00347''

Alagamento

651,29

07º 28' 56.16410''

63º 01' 25.85294''

Alagamento
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Tabela 188 – Localização, descrição e identificação dos Passivos Ambientais referentes aos Meios Biótico e
Sócio-econômico.

Km

Latitude

Longitude

Descrição dos Passivos

257,96

04º 42' 41.18701''

61º 17' 31.96709''

Rio Igapó Açu: Supressão de APP

291,82

04º 55' 27.36436''

61º 30' 05.21320''

Ponte: Bueiro destruído

292,23

04º 55' 35.61717''

61º 30' 15.90318''

Ponte: Bueiro destruído

298,96

04º 57' 47.60928''

61º 33' 10.07195''

Ponte: BSTM destruído, habitação

319,03

05º 05' 05.86800''

61º 41' 12.93654''

Ponte: Bueiro destruído

327,58

05º 08' 07.79208''

61º 44' 43.23885''

Ponte: Bueiro destruído

329,40

05º 08' 45.63997''

61º 45' 28.49392''

Ponte: Bueiro destruído

331,30

05º 09' 25.64231''

61º 46' 15.48311''

Ponte: Bueiro destruído

342,51

05º 12' 44.37648''

61º 51' 20.63623''

Ponte: Bueiro destruído

344,47

05º 13' 24.96816''

61º 52' 09.30676''

Ponte: Bueiro destruído

345,09

05º 13' 38.90980''

61º 52' 23.93240''

Ponte: Bueiro destruído

349,32

05º 15' 15.20552''

61º 54' 02.21368''

Ponte: Bueiro destruído

349,62

05º 15' 22.01866''

61º 54' 09.24618''

Ponte: Bueiro destruído

350,20

05º 15' 35.21799''

61º 54' 22.58430''

Ponte: Bueiro destruído

353,68

05º 16' 54.33372''

61º 55' 43.60718''

Ponte: Bueiro destruído

354,44

05º 17' 11.71679''

61º 56' 01.27415''

Ponte: Bueiro destruído

359,21

05º 18' 22.02759''

61º 58' 16.97056''

Ponte: Bueiro destruído

362,61

05º 19' 01.64618''

62º 00' 00.03306''

Rio Novo: Supressão de APP

366,07

05º 20' 13.58335''

62º 01' 22.26807''

Ponte: Bueiro inexistente

366,77

05º 20' 31.91087''

62º 01' 35.88832''

Ponte: Bueiro destruído

368,35

05º 21' 13.35888''

62º 02' 06.37314''

Igarapé Assoreado: Supressão de APP

370,86

05º 22' 18.78464''

62º 02' 54.79442''

Ponte: Bueiro destruído

377,80

05º 25' 23.70774''

62º 05' 03.82635''

Ponte: Bueiro destruído

378,53

05º 25' 44.97216''

62º 05' 14.56216''

Ponte: Bueiro destruído

378,98

05º 25' 58.12080''

62º 05' 20.98485''

Ponte: Bueiro destruído

382,50

05º 27' 27.87491''

62º 06' 04.17831''

Igarapé Jutaí: Supressão de APP

387,63

05º 30' 11.10024''

62º 07' 23.54274''

Ponte: Bueiro destruído

390,39

05º 31' 23.55792''

62º 08' 15.61362''

Igarapé: Supressão de APP
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394,63

05º 33' 10.93863''

62º 09' 41.48947''

Ponte: Bueiro destruído

399,59

05º 35' 27.60084''

62º 11' 07.45219''

Ponte: Bueiro destruído

401,64

05º 36' 24.25903''

62º 11' 43.00850''

Ponte: Bueiro destruído

402,06

05º 36' 35.87509''

62º 11' 50.30320''

Ponte: Bueiro destruído

402,15

05º 36' 38.28997''

62º 11' 51.73621''

Igarapé Cobra: Supressão de APP

406,07

05º 38' 26.31671''

62º 12' 59.60955''

Ponte: Bueiro destruído

407,69

05º 39' 10.77647''

62º 13' 27.66533''

Ponte: Bueiro destruído

409,65

05º 40' 04.97087''

62º 14' 01.48716''

Ponte: Bueiro destruído

412,72

05º 41' 29.28328''

62º 14' 54.87337''

Ponte: Bueiro destruído

423,62

05º 46' 27.64074''

62º 18' 06.69267''

Ponte: Bueiro destruído

425,41

05º 47' 15.98730''

62º 18' 39.44996''

Ponte: Bueiro destruído

429,38

05º 49' 01.30195''

62º 19' 54.13312''

Ponte: Bueiro destruído

431,23

05º 49' 44.99649''

62º 20' 35.25003''

Ponte: Bueiro destruído

431,49

05º 49' 50.55860''

62º 20' 41.39509''

Ponte: Bueiro destruído

448,34

05º 56' 30.74957''

62º 27' 08.85127''

Ponte: Bueiro destruído

459,87

06º 00' 59.79417''

62º 31' 07.50746''

Ponte: Bueiro destruído

467,64

06º 04' 35.04080''

62º 33' 20.32535''

Ponte: Bueiro destruído

469,69

06º 05' 31.59517''

62º 33' 55.90036''

Ponte: Bueiro destruído

472,83

06º 06' 51.22450''

62º 34' 59.84888''

Ponte: Bueiro destruído

473,88

06º 07' 17.36550''

62º 35' 21.81512''

Ponte: Bueiro destruído

474,56

06º 07' 34.20811''

62º 35' 36.03434''

Ponte: Bueiro destruído

477,36

06º 08' 44.05358''

62º 36' 34.56259''

Ponte: Bueiro destruído

478,28

06º 09' 07.18341''

62º 36' 53.88613''

Ponte: Bueiro destruído

479,77

06º 09' 44.12937''

62º 37' 25.05748''

Ponte: Bueiro destruído

488,54

06º 13' 10.76571''

62º 40' 40.98121''

Ponte: Bueiro destruído

494,11

06º 15' 11.36362''

62º 42' 56.29074''

Ponte: Bueiro destruído

496,40

06º 15' 59.88884''

62º 43' 53.08397''

Ponte: Bueiro destruído

500,63

06º 17' 47.69685''

62º 45' 16.51113''

Ponte: Bueiro destruído

506,97

06º 20' 43.56938''

62º 47' 04.97781''

Ponte: Bueiro destruído

510,76

06º 22' 13.73153''

62º 48' 27.61683''

Rio Piquiá: Supressão de APP

513,43

06º 23' 12.99414''

62º 49' 31.42146''

Rio Pilão: Supressão de APP
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519,78

06º 25' 46.70397''

62º 51' 48.17723''

Rio Puruzinho: Supressão de APP

520,81

06º 26' 14.10656''

62º 52' 07.56323''

Ponte: Bueiro destruído

521,75

06º 26' 38.66790''

62º 52' 25.53251''

Rio Cutia: Supressão de APP

524,66

06º 28' 01.70001''

62º 53' 10.04614''

Ponte: Bueiro destruído

525,17

06º 28' 16.97867''

62º 53' 16.38160''

Ponte: Bueiro destruído

531,54

06º 30' 59.47871''

62º 55' 21.06989''

Ponte: Bueiro destruído

534,90

06º 32' 30.19124''

62º 56' 21.86758''

Ponte: Bueiro destruído

535,86

06º 32' 58.79507''

62º 56' 34.52280''

Ponte: Bueiro destruído

537,95

06º 34' 05.46822''

62º 56' 47.24407''

Ponte: Bueiro destruído

540,77

06º 35' 35.83851''

62º 57' 04.54704''

Ponte: Bueiro destruído

551,62

06º 41' 22.10644''

62º 58' 13.64431''

Igarapé Acará: Supressão de APP

568,99

06º 49' 47.25263''

63º 02' 23.72042''

Igarapé Nazaré: Supressão de APP

571,36

06º 50' 51.83140''

63º 03' 06.09831''

Igarapé Água Azul: Supressão de APP

572,85

06º 51' 34.13666''

63º 03' 28.99541''

Igarapé Sto. Antônio: Supressão de APP

584,12

06º 57' 23.99033''

63º 05' 20.12661''

Igarapé Pacas: Supressão de APP

587,50

06º 59' 09.03522''

63º 05' 53.70791''

Igarapé Realidade: Supressão de APP

588,45

06º 59' 39.56146''

63º 05' 57.95223''

Igarapé Queixada: Supressão de APP

589,69

07º 00' 19.70926''

63º 06' 02.48534''

Ponte: Habitação na faixa de domínio

598,48

07º 05' 04.27320''

63º 06' 34.24962''

Igarapé Fortaleza: Supressão de APP

603,75

07º 07' 54.55911''

63º 06' 54.23954''

Igarapé Fortaleza: Supressão de APP

Passivos ambientais resultantes das intervenções e/ou eventos ocorridos desde a
implantação da rodovia na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência
Direta (AID)
Os principais passivos ambientais relacionados aos Meios Físico, Biótico e Sócioeconômico foram referentes ao desmatamento para agricultura e/ou plantio de pasto
diretamente na faixa de domínio; presença de ocupação humana irregular na faixa de
domínio, principalmente nas comunidades e nas Áreas de Proteção Permanente próximo
aos corpos hídricos. Os processos erosivos decorrentes da ausência de manutenção deste
trecho da rodovia BR-319 foram freqüentemente observados durante os levantamentos junto
às pontes devido ao deslizamento de saia de aterro.
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Proposta para solução dos passivos
As propostas para a solução dos passivos ambientais decorrentes de ações
efetuadas posteriormente à construção da rodovia BR-319, bem como dos passivos
ambientais presentes atualmente são apresentadas nos Quadros 4 a 000.

- Situação dos passivos ambientais
MEIO FÍSICO
As áreas de empréstimo localizadas no trecho de estudo apresentam situações de
alagamento, processo de regeneração da vegetação no entorno e sobre a área, ou em
processo erosivo causado por voçoramento. Os alagamentos encontrados foram referentes
à falha na estrutura responsável pelo escoamento da água no trecho em que a rodovia
intercepta os corpos hídricos. As estruturas das pontes de madeira encontram-se, em sua
maioria, deterioradas, porém algumas pontes encontravam-se em processo de restauração
ou restauradas durante o levantamento (setembro 2007).
Foram identificados aproximadamente 129 bueiros entre Bueiros Simples Tubulares
Metálicos (BSTM) e Bueiros Duplos Tubulares Metálicos (BDTM) no trecho estudado, os
mesmos encontram-se destruídos ou obstruídos, sendo poucos os bueiros que se
encontravam em bom estado de conservação. Foi identificado ainda durante os
levantamentos a colocação de bueiros no corpo estradal.

MEIO BIÓTICO
No trecho existem vários corpos hídricos, dentre igarapés e rios (Tabela 181), que
foram interceptados pela rodovia. Nesses corpos hídricos as APPs que foram integral ou
parcialmente afetadas durante a construção da rodovia, se encontram em processo de
recuperação. A invasão de APP mais expressiva ocorre no rio Igapó Açu, devido à presença
de edificações de moradias e comércios.

MEIO SÓCIO-ECONÔMICO
Em geral as ocupações da faixa de domínio referentes ao Meio Sócio-econômico
ocorrem devido a ações de agricultura, comércio, edificações, descarte de lixo, dentre
outras. No trecho correspondente a este estudo estão localizadas cinco comunidades
(Tabela 189) nas quais seus moradores têm suas habitações localizadas de maneira
dispersa ao longo da rodovia.
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Tabela 189 – Comunidades localizadas na Área de Influência Direta da rodovia BR-319.

Comunidade

Km

Município

Descrição

Famílias

São Sebastião

255,0

Borba

Uma residência isolada da comunidade
localizada no rio Igapó Açu

40

Jacaretinga

340,0

Borba

Comunidade formada por residências
distribuídas espaçadamente pela rodovia.

08

Realidade

594,0

Humaitá

Comunidade fundada em 1988, sendo
que os primeiros moradores chegaram à
localidade em 1972. As residências
encontram-se distribuídas em uma área
de aproximadamente 35 km.

56

Fortaleza

635,0

Humaitá

As famílias estão distribuídas entre o km
635 e a comunidade Realidade; formada
por casas isoladas que ficam até 1 km de
distâncias uma das outras. O núcleo
comunitário localiza-se nas coordenadas:
07° 07’ 48.2” S e 63° 06‘ 53.5” W.

28

São Carlos

655,7

Humaitá

Assentamento do INCRA localiza-se
entre os km 635,0 a 655,7, sendo o
núcleo localizado nas coordenadas: 07°
22‘ 59,6” S e 63° 12‘ 08,7” W.

12-15

A maior concentração de moradores estende-se por uma faixa de aproximadamente
160 quilômetros no município de Humaitá entre as comunidades Realidade e São Carlos.
Outro nível de concentração igualmente significativo encontra-se somente na comunidade
São Sebastião (rio Igapó Açu). Na comunidade São Sebastião apenas uma residência foi
localizada na Área Diretamente Afetada. Nos trechos do km 655,7 ao km 500 que
compreende as comunidades Fortaleza e São Carlos não há ocupações permanentes da
faixa de domínio nas APPs.
No que se refere aos riscos de acidentes nas comunidades situadas no trecho de
estudo a comunidade São Sebastião pode apresentar aumento na ocorrência dos mesmos,
visto ser atravessada pela rodovia. Na comunidade Realidade as residências estão nas
margens da rodovia, o que vai exigir atenção especial no que concerne a possibilidade de
acidentes especialmente envolvendo crianças, visto a livre circulação existente na área da
rodovia.
Durante os levantamentos efetuados não foi observado o acúmulo de resíduos
sólidos na faixa de domínio da rodovia BR-319 no trecho de estudo, tanto na área de
localização das habitações das comunidades quanto nas áreas das propriedades de
particulares. O principal motivo para a não acumulação de resíduos sólidos é que
geralmente os mesmos são incinerados.
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- Levantamento dos Passivos Ambientais
O

mapeamento

dos

passivos

ambientais

identificados,

com

localização

georreferenciada encontra-se no Volume 8: Mapas 25 e 26. Os Diagramas Unifilares
elaborados para o trecho apresentam linearmente os pontos cadastrados conforme
identificados nas Tabelas 187 e 188 (Vide ANEXO III deste Volume). A identificação e
descrição dos Passivos Ambientais, bem como as causas e conseqüências dos mesmos
estão apresentados nas Tabelas abaixo. Todos os croquis foram confeccionados sem
escala.
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Tabela 190 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 250,6
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 39' 06.35785''S

Longitude: 61º 15' 48.88782''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies vegetais em estágio médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 191 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 251,39
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 40,0

Distância do eixo: 15 metros
Altura (m): 1,0

Largura (m): 30,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 39' 27.40229''S

Longitude: 61 16' 02.64597''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

781

Tabela 192 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 254,03
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 40' 44.14595''S

Longitude: 61º 16' 40.99824''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar com espécies vegetais em processo de regeneração.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 193 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 254,43
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 40' 56.01729''S

Longitude: 61º 16' 46.11314''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies vegetais em processo de regeneração.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 194 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 255,42
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 05 metros

Comprimento (m): 70,0

Altura (m): 2,0

Largura (m): 50,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 41' 25.48198''S

Longitude: 61º 16' 58.91772''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em regeneração.
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Tabela 195 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida de areia
Km: 256,55
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 20,0

Distância do eixo: 20 metros
Altura (m): 2,0

Largura (m): 30,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 41' 59.35219''S

Longitude: 61 17' 13.02467''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para exploração da área, com presença de vegetal ciliar.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.
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Tabela 196 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 257,08
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 42' 15.33575'S

Longitude: 61º 17' 19.88458''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada composta por espécies em estágios inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem.
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Tabela 197 - Levantamento dos Passivos Ambientais – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP devido a remoção da vegetação.
Km: 257,96
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 42’ 41.18701’’S

Longitude: 61º 17’ 31.96709’’ W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Sem cobertura vegetal primária.

Solução Proposta
Por se tratar de área com presença antrópica intensa, não se recomenda qualquer tipo de medida
corretiva.
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Tabela 198 - Levantamento dos Passivos Ambientais – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 260,39
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 43' 54.16186''S

Longitude: 61º 18' 01.85627''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em processo de regeneração.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem.
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Tabela 199 - Levantamento dos Passivos Ambientais – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Ponte, bueiro obstruído/destruído e alagamento.
Km: 260,92
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 44’ 10.00177’’S

Longitude: 61º 18’ 08.76837’’ W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Sem cobertura vegetal primária.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem.
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Tabela 200 - Levantamento dos Passivos Ambientais – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em processo erosivo
Km: 263,29
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 13,00

Distância do eixo: 15
Altura (m): 3,00

Largura (m): 30,00

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 45' 1840180''S

Longitude: 61º 18' 43.74229''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em processo de regeneração.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
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Tabela 201 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído, processo erosivo e alagamento.
Km: 278,41
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 50' 51.76133''S

Longitude: 61º 24' 43.65539''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 202 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo de voçoramento.
Km: 278,48
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m): 20 + 20

Distância do eixo: 10 metros

Altura (m): 1,0 + 4,0

Largura (m): 20 + 40

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 50' 53.20128''S

Longitude: 61º 24' 45.39406''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
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Tabela 203 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio e processo erosivo
Km: 278,67
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 50' 57.89316''S

Longitude: 61º 24' 49.56301''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
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Tabela 204 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 279,23
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 2,5

Largura (m): 15,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 51' 09.76118''S

Longitude: 61º 25' 03.27888''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em regeneração.
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Tabela 205 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio e processo erosivo
Km: 279,43
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 80,0

Distância do eixo: 20 metros
Largura (m): 50,0

Altura (m): 3,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 51' 14.08129''S

Longitude: 61º 25' 08.10653''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada, com presença de espécies em estágio secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
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Tabela 206 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio e processo erosivo
Km: 282,30
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 05 metros
Largura (m): 40,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 52' 32.20123''S

Longitude: 61º 25' 59.01055''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada, com presença de espécies em estágio secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
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Tabela 207 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 285,61
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 20 metros

Comprimento (m): 80,0

Altura (m):

Largura (m): 40,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 53' 49.60091''S

Longitude: 61 27' 09.46234''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

797

Tabela 208 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração e regeneração
Km: 286,69
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 20+15

Distância do eixo: 05 metros

Altura (m): 3,0+10

Largura (m): 60+25

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 54' 05.44113''S

Longitude: 61 27' 40.86151''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação vegetal com o plantio consorciado de mudas.
Recomposição do terreno.

798

Tabela 209 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 287,01
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 05 metros
Altura (m): 1,0

Largura (m): 30,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 54' 10.12095''S

Longitude: 61 27' 50.24674''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

799

Tabela 210 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 287,70
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 40,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m):

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 54' 20.20110''S

Longitude: 61 28' 10.21573''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

800

Tabela 211 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo
Km: 288,40
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 15+20

Distância do eixo: 05 metros

Largura (m): 10+15

Altura (m): -+1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 54' 30.28099''S

Longitude: 61 28' 30.41557''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

801

Tabela 212 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em processo de recuperação.
Km: 292,00
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 20 metros

Comprimento (m): 50,0

Altura (m):

Largura (m): 40,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 55' 30.98110''S

Longitude: 61 30' 09.94732''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

802

Tabela 213 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído
Km: 292,23
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 55' 35.61717''S

Longitude: 61º 30' 15.90318''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio médio de sucessão.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem da área.

803

Tabela 214 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP
Km: 295,25
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 56' 34.84080''S

Longitude: 61º 31' 33.79907''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Em regeneração.

804

Tabela 215 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em processo de voçoramento.
Km: 296,67
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 20 metros

Comprimento (m): 60,0

Altura (m): 2,0

Largura (m): 40,00

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 57' 02.56082''S

Longitude: 61 32' 10.76394''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação vegetal com o plantio consorciado de mudas.
Recomposição do terreno.

805

Tabela 216 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão da APP
Km: 298,96
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 57' 47.60928''S

Longitude: 61º 33' 10.07195''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão

Solução Proposta
Em regeneração.

806

Tabela 217 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento
Km: 299,13
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 05 metros

Comprimento (m): 60,0

Altura (m): 5,0

Largura (m): 15,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 57' 50.93275''S

Longitude: 61 33' 14.43885''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recomposição do terreno.

807

Tabela 218 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida de projeto exaurida.
Km: 301,34
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 60,0

Distância do eixo: 100 metros
Altura (m): 3,00

Largura (m): 80,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 58' 37.76917''S

Longitude: 61 34' 08.83198''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Recuperação vegetal com o plantio consorciado de mudas.
Recomposição do terreno.

808

Tabela 219 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 304,85
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 25,0

Distância do eixo: 05 metros
Largura (m): 20,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04 59' 54.64038''S

Longitude: 61 35' 33.07301''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para exploração da área, com presença de vegetal ciliar.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

809

Tabela 220 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro obstruído
Km: 319,03
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 05' 05.86800''S

Longitude: 61º 41' 12.93654''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Verificar a insuficiência da vazão.

810

Tabela 221 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 321,98
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 04º 06' 10.61124''S

Longitude: 61º 42' 23.76554''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

811

Tabela 222 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em regeneração.
Km: 323,86
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 60,0

Distância do eixo: 40 metros
Largura (m): 50,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 06' 50.01159''S

Longitude: 61 43' 10.28762''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para exploração da área, com presença de vegetal ciliar.

Solução Proposta
Recuperação

da

vegetação

com

plantio

consorciado

de

mudas

812

Tabela 223 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 327,58
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 08' 07.79208''S

Longitude: 61 44' 43.23885''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

813

Tabela 224 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de aterro.
Km: 328,91
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 08' 35.72666''S

Longitude: 61 45' 16.12625''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;

814

Tabela 225 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 329,40
Dimensões (m):

Lado:
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 08' 45.63997''S

Longitude: 61º 45' 28.49392''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio médio de sucessão.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Verificar a insuficiência da vazão.

815

Tabela 226. Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 331,30
Dimensões (m):

Lado:
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 09' 25.64231''

Longitude: 61º 46' 15.48311''

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Verificar a insuficiência da vazão.

816

Tabela 227 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração e bueiro destruído.
Km: 339,12
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m): 60 + 60

Distância do eixo: 20 metros

Altura (m): 40 + 40

Largura (m): 1 +1

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 11' 45.27955''S

Longitude: 61º 49' 47.44539''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Presença de vegetação ciliar.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Verificar a insuficiência da vazão.
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

817

Tabela 228 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 339,56
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 50+20

Altura (m):

Distância do eixo: 15 metros
Largura (m): 25,0+30,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 11' 53.19953''S

Longitude: 61 49' 59.53395''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

818

Tabela 229 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em regeneração e alagamento.
Km: 342,20
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 40

Distância do eixo: 30 metros

Largura (m): 50,0

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 12' 38.91938' S

Longitude: 61º 51' 12.07023'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por vegetação ciliar.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem.

819

Tabela 230 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 342,51
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 12' 44.37648''

Longitude: 61º 51' 20.63623''

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura.

820

Tabela 231 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento
Km: 344,31
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 8 metros
Altura (m): 5,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 13' 21.03939'' S

Longitude: 61º 52' 05.91180'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

821

Tabela 232 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento da faixa de domínio.
Km: 345,09
Dimensões (m):

Lado:
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 13' 38.90980''S

Longitude: 61º 52' 23.93240''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal em estágio secundário de regeneração.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura.

822

Tabela 233 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 347,81
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 15 metros

Comprimento (m): 30,0

Altura (m): 1,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 14' 40.59932''S

Longitude: 61 53' 27.15645''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada com regeneração de espécies em estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

823

Tabela 234 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 349,32
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 15' 15.20552''S

Longitude: 61º 54' 02.21368''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem da área.

824

Tabela 235 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio e bueiro destruído.
Km: 349,62
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 15' 22.01866''S

Longitude: 61º 54' 09.24618''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

825

Tabela 236 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 350,20
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 15' 35.21799''S

Longitude: 61º 54' 22.58430''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada em virtude das difíceis condições de drenagem da área.

826

Tabela 237 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro obstruído, voçoramento e alagamento
Km: 351,96
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 15,0

Distância do eixo:
Altura (m): 6,0

Largura (m): 8,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 16' 15.32536'

Longitude: 61º 55' 03.59738''

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal ciliar.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou insuficiência de vazão.
Efetuar a troca da estrutura.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

827

Tabela 238 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 352,27
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 16' 22.18195''

Longitude: 61º 55' 10.58945''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

828

Tabela 239 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 353,68
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 16' 54.33372''S

Longitude: 61 55' 43.60718'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

829

Tabela 240 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida.
Km: 353,81
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 20 metros
Altura (m): 1,0

Largura (m): 30,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 16' 34.35925'' S

Longitude: 61º 55' 23.35364'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

830

Tabela 241 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 353,99
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 16' 34.35925''

Longitude: 61º 55' 23.35364''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Presença de vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

831

Tabela 242 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 354,44
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 17' 11.71679'' S

Longitude: 61º 56' 01.27415'' W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.
Verificar a insuficiência da vazão.

832

Tabela 243. Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 356,38
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 30+30

Distância do eixo: 15 metros

Largura (m): 20,0+60,0

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude:

Longitude:
Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

833

Tabela 244 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 358,36
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 18' 12.15863'' S

Longitude: 61º 57' 50.94729'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Presença de vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

834

Tabela 245 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 359,21
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 18' 22.02759'' S

Longitude: 61º 58' 16.97056'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura.

835

Tabela 246 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 359,64
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 20 metros

Comprimento (m): 40,0

Altura (m):

Largura (m): 25,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 18' 26.67904''

Longitude: 61º 58' 29.88741''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

836

Tabela 247 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 360,03
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 18' 31.26681'’ S

Longitude: 61º 58' 41.68693'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

837

Tabela 248 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 361,85
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 15+10

Altura (m):

Distância do eixo: 8 metros
Largura (m): 10,0+20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 18' 52.23890''

Longitude: 61º 59' 37.07404''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

838

Tabela 249 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Invasão da faixa de domínio;
Km: 362,61
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 19' 01.64618''S

Longitude: 62º 00' 00.03306''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal em regeneração.

Solução Proposta
Não se recomenda ações corretivas.

839

Tabela 250 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 366,07
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 20' 13.58335''S

Longitude: 62º 01' 22.26807''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou insuficiência de vazão.

840

Tabela 251 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 366,77
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 20' 31.91087’’S

Longitude: 62º 01' 35.88832'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Efetuar a troca da estrutura

841

Tabela 252 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 368,35
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 21' 13.35888''S

Longitude: 62º 02' 06.37314''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar alterada com espécies em estágio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

842

Tabela 253 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração; Alagamento
Km: 368,60
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 15 metros
Altura (m):

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 21' 19.96475'

Longitude: 62º 02' 11.16731''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada composta por espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.
Verificar a obstrução do bueiro ou insuficiência de vazão.

843

Tabela 254 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 370,86
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 22' 18.78464''S

Longitude: 62º 02' 54.79442''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar com espécies em estágio médio de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

844

Tabela 255 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 375,49
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 24' 20.44462''

Longitude: 62º 04' 24.05163''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

845

Tabela 256 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em regeneração.
Km: 377,45
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 50 + 20

Altura (m):

Distância do eixo: 05 metros
Largura (m): 25 + 15

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 25' 13.47850'' S

Longitude: 62º 04' 59.07962'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

846

Tabela 257 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 377,80
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 25' 23.70774'' S

Longitude: 62º 05' 03.82635'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Efetuar a troca da estrutura.

847

Tabela 258 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 378,53
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 25' 44.97216'' S

Longitude: 62º 05' 14.56216'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Efetuar a troca da estrutura

848

Tabela 259 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio; Processo erosivo
Km: 378,98
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 25' 58.12080''S

Longitude: 62º 05' 20.98485''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal com presença de espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

849

Tabela 260 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 379,89
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 26' 24.39846''S

Longitude: 62 05' 34.08728''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

850

Tabela 261 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 380,69
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 20 metros
Largura (m): 20,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 26' 47.79835''

Longitude: 62º 05' 45.96553''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

851

Tabela 262 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em regeneração.
Km: 381,70
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 20 metros

Comprimento (m): 50,0

Largura (m): 10,0

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 27' 17.31829'' S

Longitude: 62º 06' 00.27553'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

852

Tabela 263 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP.
Km: 382,50
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 27' 27.87491''S

Longitude: 62º 06' 04.17831''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta

853

Tabela 264 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 383,32
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 25,0

Distância do eixo: 08 metros
Altura (m):

Largura (m): 25,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 28' 04.47836''

Longitude: 62º 06' 23.62497''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

854

Tabela 265 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 384,16
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 40 + 150

Distância do eixo: 5,0; 50,0 m

Altura (m): 3 + 6

Largura (m): 20 + 50

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 28' 29.67817''S

Longitude: 62º 06' 34.05422''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

855

Tabela 266 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em regeneração.
Km: 384,80
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 60,0

Distância do eixo: 25 metros
Largura (m): 40,0

Largura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 28' 49.11824'' S

Longitude: 62º 06' 42.04989'' W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

856

Tabela 267 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 387,63
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 30' 11.10024’’ S

Longitude: 62º 07' 23.54274'' W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

857

Tabela 268 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo.
Km: 389,90
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo: 30 metros
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 31' 11.61506'' S

Longitude: 62º 08' 05.03612'' W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
Em processo parcial de regeneração.

858

Tabela 269 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 409,65
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 40' 04.97087''S

Longitude: 62º 14' 01.48716''

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

859

Tabela 270 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada.
Km: 410,50
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 50,0

Altura (m): 4,0

Distância do eixo:
Largura (m): 40,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 40' 28.38224''S

Longitude: 62º 14' 16.38803''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

860

Tabela 271 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 412,72
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 41' 29.28328''S

Longitude: 62º 14' 54.87337''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

861

Tabela 272 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 414,99
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 42' 32.09470''

Longitude: 62º 15' 34.11156''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

862

Tabela 273 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 419,68
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 20,0

Distância do eixo: 5 metros
Largura (m): 50,0

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 44' 41.48664''

Longitude: 62º 16' 55.31153''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

863

Tabela 274 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em exploração e bueiro destruído.
Km: 421,40
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 20,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 1,0

Largura (m): 50,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 45' 28.09395''S

Longitude: 62º 17' 26.19498''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

864

Tabela 275 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio; Processo erosivo
Km: 421,57
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 45' 32.53052''S

Longitude: 62º 17' 29.22421''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada com presença de espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

865

Tabela 276 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 423,00
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 10 metros

Comprimento (m): 30,0

Largura (m): 15,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 46' 10.95683''

Longitude: 62º 17' 55.64121''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

866

Tabela 277 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio; Processo erosivo
Km: 423,62
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 46' 27.64074''S

Longitude: 62º 18' 06.69267''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

867

Tabela 278 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo em corpo de aterro
Km: 425,41
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 47' 15.98730''S

Longitude: 62º 18' 39.44996''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado no decorrer da execução das obras.

868

Tabela 279 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada
Km: 426,16
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 70+30

Distância do eixo: 10 metros

Largura (m): 10,0+60,0

Largura (m): - +2,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 47' 35.91680''

Longitude: 62º 18' 53.36713''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

869

Tabela 280 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em processo erosivo
Km: 426,76
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 10 metros

Comprimento (m): 70,0

Largura (m): 15,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 47' 52.08263'

Longitude: 62º 19' 04.29488''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.

870

Tabela 281 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 429,10
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 48' 54.22687''

Longitude: 62º 19' 48.31848''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

871

Tabela 282 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 429,38
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 49' 01.30195''S

Longitude: 62º 19' 54.13312''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

872

Tabela 283 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em exploração.
Km: 430,94
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 30 + 15

Altura (m):

Distância do eixo: 05 metros
Largura (m): 60 + 10

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 49' 37.59642''S

Longitude: 62º 20' 29.24950''

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

873

Tabela 284 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 431,23
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 49' 44.99649''S

Longitude: 62º 20' 35.25003''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área

874

Tabela 285 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 431,39
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 49' 50.55860''S

Longitude: 62º 20' 41.30509''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a obstrução de bueiro ou insuficiência de vazão.

875

Tabela 286 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 432.39
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 20,0

Distância do eixo: 05 metros
Largura (m): 15,0

Altura (m): 3,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 50' 12.13171''

Longitude: 62º 21' 01.56051''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área.
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação como o plantio consorciado de mudas.

876

Tabela 287 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 433,93
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 50' 48.66667''

Longitude: 62º 21' 35.82081''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio secundário de regeneração.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

877

Tabela 288 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 436,17
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo: s
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 51' 41.83366''

Longitude: 62º 22' 25.46899''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

878

Tabela 289 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 436,74
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 51' 55.42226''

Longitude: 05º 51' 55.42226''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

879

Tabela 290 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 440,54
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 60,0

Distância do eixo: 05 metros
Largura (m): 20,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 53' 25.83634''

Longitude: 62º 24' 02.74002''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área.
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio de mudas consorciado.

880

Tabela 291 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 442,76
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 54' 18.89682''S

Longitude: 62 24' 51.70230''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada em função das difíceis condições de drenagem da área.

881

Tabela 292 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 443,68
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 40+30

Distância do eixo: 05 metros

Largura (m): 15,0+30,0

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05 54' 40.71617''S

Longitude: 62 25' 12.24493''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio de mudas consorciado.

882

Tabela 293 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 444,82
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 55' 07.79225''

Longitude: 62º 25' 37.15049''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada em função das difíceis condições de drenagem da área.

883

Tabela 294 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 448,23
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 40+30

Distância do eixo: 05 metros

Largura (m): 30,0+20,0

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 56' 24.94728''

Longitude: 62º 27' 01.18146''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.
Em processo de regeneração.

884

Tabela 295 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 448,34
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 56' 30.74957''S

Longitude: 62º 27' 08.85127''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estádio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

885

Tabela 296 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 455,48
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 08 metros
Altura (m): 4,0

Largura (m): 40,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 58' 57.98180''

Longitude: 62º 29' 52.61067''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Em processo de regeneração.

886

Tabela 297 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo
Km: 456,94
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 20+20

Distância do eixo: 05 metros

Largura (m): 10,0+10

Altura (m): 1,0+1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 59' 38.07587''

Longitude: 62º 30' 18.00714''

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.

887

Tabela 298 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento.
Km: 457,39
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 05º 59' 50.73748''S

Longitude: 62º 30' 25.567190'W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;

888

Tabela 299 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 459,19
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 00' 40.77533''

Longitude: 06º 00' 40.77533''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área

889

Tabela 300 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio; Processo erosivo
Km: 459,87
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 00' 59.79417''S

Longitude: 62º 31' 07.50746''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado no decorrer da execução das obras.
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
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Tabela 301 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 461,34
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 01' 40.53066''

Longitude: 62º 31' 32.37016''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área

891

Tabela 302 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 465,17
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 03' 26.77318''

Longitude: 06º 03' 26.77318''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área

892

Tabela 303 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo no talude de aterro e bueiro destruído.
Km: 465,88
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 03' 46.26454''S

Longitude: 62º 32' 50.05265''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

893

Tabela 304 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento na faixa de domínio e em caixa de empréstimo.
Km: 467,64
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 04' 35.04080''S

Longitude: 62º 33' 20.32535''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a obstrução de bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

894

Tabela 305 - - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 469,11
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 200,0

Distância do eixo: 08 metros
Altura (m): 3,0

Largura (m): 8,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06 05' 15.63456''S

Longitude: 62 33' 45.78822''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

895

Tabela 306 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo em saia de aterro.
Km: 469,69
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 05' 31.59517''S

Longitude: 62º 33' 55.90036''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estádio secundário de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado com a execução das obras.

896

Tabela 307 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida e processo erosivo do talude.
Km: 469,97
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06 05' 39.25203''S

Longitude: 62 34' 00.52221''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

897

Tabela 308 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 470,08
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 15 metros
Altura (m): 2,0

Largura (m): 60,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 05' 42.11681''S

Longitude: 62º 34' 02.57710''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão primário e secundário.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

898

Tabela 309 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de aterro.
Km: 470,35
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 05' 49.10769''S

Longitude: 62º 34' 07.89417''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
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Tabela 310 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo
Km: 472,83
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 06' 51.22450''S

Longitude: 62º 34' 59.84888''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recomposição de aterro.

900

Tabela 311 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo na faixa de domínio
Km: 474,56
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 07' 34.20811''S

Longitude: 62º 35' 36.03434''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recomposição do aterro.

901

Tabela 312 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 475,82
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06 08' 05.60073''S

Longitude: 62 36' 02.41119''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

902

Tabela 313 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 477,36
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 08' 44.05358''S

Longitude: 62º 36' 34.56259''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura.

903

Tabela 314 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 478,03
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06 09' 00.88536''S

Longitude: 62 36' 48.59471''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 315 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 478,28
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 09' 07.18341''S

Longitude: 62º 36' 53.88613''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência de vazão.
Efetuar a troca da estrutura.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 316 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 478,63
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 09' 15.91236''

Longitude: 62º 37' 01.13771''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

906

Tabela 317 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 479,77
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 09' 44.12937''S

Longitude: 62º 37' 25.05748''

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência de vazão.
Efetuar a troca da estrutura.

907

Tabela 318 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de aterro.
Km: 480,66
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Largura (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 10' 06.31082''S

Longitude: 62º 37' 43.56418''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;

908

Tabela 319 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 480,97
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 10' 14.20876''

Longitude: 62º 37' 50.12354''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

909

Tabela 320 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 482,68
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 10' 56.74669''

Longitude: 62º 38' 26.10502''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

910

Tabela 321 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 486,77
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 12' 31.56871''

Longitude: 62º 39' 58.86099''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio de sucessão secundário.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou insuficiência de vazão.

911

Tabela 322 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 488,26
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 10 metros

Comprimento (m): 30,0

Largura (m): 20,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 13' 04.68036''

Longitude: 62º 40' 34.47948''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.

912

Tabela 323 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 488,54
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 13' 10.76571''S

Longitude: 62º 40' 40.98121''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura.

913

Tabela 324 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 489,67
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 40,0

Distância do eixo: 15 metros
Largura (m): 30,0

Altura (m): 1,5

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 13' 35.79024''

Longitude: 62º 41' 08.20208''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.
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Tabela 325 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 490,07
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 30+60

Distância do eixo: 08 metros

Largura (m): 15,0+30,0

Altura (m): 1,0+2,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 13' 44.43470''

Longitude: 62º 41' 18.00492''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degrada composta por espécies no estágio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.

915

Tabela 326 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 494,11
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 15' 11.36362''S

Longitude: 62º 42' 56.29074''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 327 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 497,51
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 16' 23.42306''

Longitude: 62º 44' 20.31599''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 328 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 497,93
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 16' 33.25065''

Longitude: 62º 44' 29.91969''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 329 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 499,34
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 17' 12.06473''

Longitude: 62º 44' 54.69640''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 330 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 499,57
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 17' 18.29792''

Longitude: 62º 44' 58.51347''

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

920

Tabela 331 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 499,74
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 15 metros

Comprimento (m): 120,0

Altura (m): 1,0

Largura (m): 40,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 17' 22.92852''

Longitude: 62º 45' 01.33180''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

921

Tabela 332 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 500,63
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 17' 47.69685''S

Longitude: 62º 45' 16.51113''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
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Tabela 333 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 501,49
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 15 metros

Comprimento (m): 80,0

Largura (m): 60,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 18' 11.45947''S

Longitude: 62º 45' 31.22821”W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

923

Tabela 334 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de aterro e bueiro destruído.
Km: 501,63
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 18' 16.21649''S

Longitude: 62º 45' 34.22063''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura.
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;

924

Tabela 335 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 504,39
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 19' 31.96234''S

Longitude: 62º 46' 21.02149''

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

925

Tabela 336 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 506,97
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 20' 43.56938''S

Longitude: 62º 47' 04.97781''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 337 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 507,82
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 21' 07.08515''S

Longitude: 62º 47' 19.32707''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.

927

Tabela 338 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em processo erosivo
Km: 508,45
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 80,0

Distância do eixo: 08 metros
Largura (m): 20,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 21' 22.85538''S

Longitude: 62º 47' 32.26202''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área.
Presença de espécies em estádio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

928

Tabela 339 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 509,46
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 21' 45.12496''S

Longitude: 62º 47' 56.39422''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

929

Tabela 340 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em processo erosivo
Km: 510,00
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 100,0

Distância do eixo: 12 metros
Altura (m): 10,0

Largura (m): 2,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 21' 57.24223''S

Longitude: 62º 48' 09.46134''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

930

Tabela 341 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP.
Km: 510,76
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 22' 13.73153''S

Longitude: 62º 48' 27.61683''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar secundária.

Solução Proposta
Nenhuma intervenção corretiva recomendada.

931

Tabela 342 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em processo erosivo
Km: 510,47
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 15 metros
Largura (m): 30,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 22' 07.61361''S

Longitude: 62º 48' 20.62355''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

932

Tabela 343 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 511,72
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 60 + 60

Distância do eixo: 10 metros

Altura (m): 8 + 8

Largura (m): 6 + 6

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 22' 35.11546''S

Longitude: 62º 48' 50.43462''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal alterada, com presença de mata ciliar primária.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

933

Tabela 344 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP.
Km: 513,43
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 23' 12.99414''S

Longitude: 62º 49' 31.42146''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.

934

Tabela 345 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 514,26
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 23' 31.27791''S

Longitude: 62º 49' 51.18315''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

935

Tabela 346 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 516,21
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m):

Altura (m):

Distância do eixo:
Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 24' 14.26697''S

Longitude: 62º 50' 37.76769''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

936

Tabela 347 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de aterro.
Km: 517,73
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 24' 53.15407''S

Longitude: 62º 51' 08.48519''W

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estádio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

937

Tabela 348 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 518,37
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 40,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 10,0

Largura (m): 10,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 25' 09.84734''S

Longitude: 62º 51' 20.63349''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

938

Tabela 349 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP.
Km: 519,78
Dimensões (m):

Lado: D

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 25' 46.70397''S

Longitude: 62º 51' 48.17723”W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada.

939

Tabela 350 -Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 520,08
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 25' 54.79353''S

Longitude: 62º 51' 53.70399''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

940

Tabela 351 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 520,81
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 26' 14.10656''S

Longitude: 62º 52' 07.56323''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

941

Tabela 352 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida desativada.
Km: 520,99
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 50,0

Distância do eixo: 80 metros
Altura (m): 5,0

Largura (m): 15,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 26' 18.75891''S

Longitude: 62º 52' 11.01490''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

942

Tabela 353 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio provocada por terceiros; Processo
erosivo
Km: 521,75
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 60,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 15,0

Largura (m): 3,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 26' 38.66790''S

Longitude: 62º 52' 25.53251''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada por ação antrópica.

Solução Proposta
Contatar o responsável para que implante os dispositivos de proteção ambiental, para garantir a
integridade do corpo estradal.
Recomposição do aterro.

943

Tabela 354 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de corte.
Km: 521,97
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 70 + 70

Distância do eixo: 05 metros

Altura (m): 5 + 5

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 26' 44.54442''S

Longitude: 62º 52' 29.86078''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas.

944

Tabela 355 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 523,02
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 50 + 200

Distância do eixo: 05 metros

Largura (m): 10 + 20

Altura (m): 5 + 81,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 27' 12.31031''S

Longitude: 62º 52' 49.44049''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

945

Tabela 356 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 523,50
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 05 metros
Altura (m): 8,0

Largura (m): 10,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 27' 26.77397''S

Longitude: 62º 52' 55.84446''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

946

Tabela 357 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Erosão em talude de corte.
Km: 524,17
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 80 + 100

Distância do eixo: 8 metros

Altura (m): 3,0 + 3,0

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 27' 46.87485''S

Longitude: 62º 53' 04.04801''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Mata ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas

947

Tabela 358 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 524,66
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 28' 01.70001''S

Longitude: 62º 53' 10.04614''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

948

Tabela 359 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 525,17
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 28' 16.97867''S

Longitude: 62º 53' 16.38160''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estádio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.

949

Tabela 360 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 529,35
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 30' 07.54675''S

Longitude: 62º 54' 32.35018''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

950

Tabela 361 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida em exploração e bueiro destruído causando erosão.
Km: 531,25
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 150,0

Distância do eixo: 50 metros
Altura (m): 10,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 30' 52.81343''S

Longitude: 62º 55' 14.72748''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

951

Tabela 362 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida desativada.
Km: 531,37
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 150,0

Distância do eixo: 40 metros
Altura (m): 3,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 30' 55.65074''S

Longitude: 62º 55' 17.45165''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.

952

Tabela 363 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído, alagamento da faixa de domínio.
Km: 531,54
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 30' 59.47871''S

Longitude: 62º 55' 21.06989''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

953

Tabela 364 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio
Km: 534,20
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06 32' 10.78886''S

Longitude: 62 56' 09.84932''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

954

Tabela 365 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio; Processo erosivo
Km: 534,50
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 32' 19.03380''S

Longitude: 62º 56' 15.00676'W'

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
O processo erosivo será eliminado com a execução das obras.

955

Tabela 366 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído, alagamento da faixa de domínio.
Km: 534,90
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 32' 30.19124''S

Longitude: 62º 56' 21.86758''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.

956

Tabela 367 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído.
Km: 540,77
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 35' 35.83851''S

Longitude: 62º 57' 04.54794''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada por ação antrópica.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou insuficiência de vazão.

957

Tabela 368 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento.
Km: 541,14
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 35' 47.57465''S

Longitude: 62º 57' 06.83156''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal degradada;
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a inexistência do bueiro.

958

Tabela 369 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro obstruído, erosão em talude de aterro.
Km: 542,21
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 36' 21.76775''S

Longitude: 62º 57' 13.30279''W

Registro Fotográfico

…

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
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Tabela 370 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído e alagamento.
Km: 543,48
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06 37' 02.29393''S

Longitude: 62 57' 20.93513''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar composta por espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução ou inexistência do bueiro ou insuficiência de vazão.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 371 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento da faixa de domínio.
Km: 547,17
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo:
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 39' 00.57098''S

Longitude: 62º 57' 43.49694'W'

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar composta por espécies em estágio primário e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 372 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida desativada.
Km: 548,41
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e Direito
Comprimento (m): 150 + 200

Distância do eixo: 12 metros

Altura (m): 2 + 6

Largura (m): 20 + 20

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 39' 40.26432''S

Longitude: 62º 57' 51.10485''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar composta por espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
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Tabela 373 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Jazida desativada.
Km: 548,79
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m):

Distância do eixo: 40 metros
Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 39' 52.35020''S

Longitude: 62º 57' 53.48320''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar composta por espécies em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
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Tabela 374 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Ocupação da APP
Km: 551,62
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 41' 22.10644''S

Longitude: 62º 58' 13.64431''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal secundária.

Solução Proposta
Atentar para o programa de reassentamento.
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Tabela 375 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento.
Km: 555,67
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 43' 23.56968''S

Longitude: 62º 59' 04.91733''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal composta por vegetação em estágio inicial e secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 376 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP; Alagamento da faixa de domínio causado por
terceiros.
Km: 568,99
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 49' 47.25263''S

Longitude: 63º 02' 23.72042''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Pastagem em uso.

Solução Proposta
Reflorestamento da área de APP degradada por intermédio do plantio de mudas consorciada.
Contatar o responsável para que implante os dispositivos de proteção ambiental, para garantir a
integridade do corpo estradal.
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Tabela 377 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo; Supressão de APP
Km: 571,36
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 50' 51.83140''S

Longitude: 63º 03' 06.09831''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degrada composta por vegetação em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado com a execução das obras;
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Tabela 378 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Processo erosivo; Supressão de APP
Km: 572,85
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 51' 34.13666''S

Longitude: 63º 03' 28.99541''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
O processo erosivo será eliminado com a execução das obras;
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Tabela 379 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento.
Km: 582,31
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 46' 43.23227''S

Longitude: 63º 00' 28.10811''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio de consorciado de mudas.
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 380 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP.
Km: 584,12
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 57' 23.99033''S

Longitude: 63º 05' 20.12661''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 381 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 584,30
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 2,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 57' 29.60705''S

Longitude: 63º 05' 21.97389''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 382 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 584,67
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 40,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 1,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 57' 40.96421''S

Longitude: 63º 05' 25.60179''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 383 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento, bueiro obstruído.
Km: 585,26
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 57' 59.52168''S

Longitude: 63º 05' 31.28155''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
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Tabela 384 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 585,93
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 05 metros
Altura (m): 15,0

Largura (m): 10,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 58' 20.28252''S

Longitude: 63º 05' 37.65714''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 385 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP; Ocupação da faixa de domínio
Km: 587,50
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 59' 09.03522''S

Longitude: 63º 05' 53.70791''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com plantio consorciado de mudas.
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Tabela 386 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP; Ocupação da faixa de domínio
Km: 588,45
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 59' 39.56146''S

Longitude: 63º 05' 57.95223''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Pastagem com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Reflorestamento da área degradada por intermédio do plantio de mudas consorciada.
Atentar para o programa de reassentamento.
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Tabela 387 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 588,70
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m): 20+10

Distância do eixo: 05 metros

Largura (m): 10+10

Altura (m): 2,0+1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 59' 47.57104''S

Longitude: 63º 05' 58.81523''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 388 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Ocupação da faixa de domínio e APP
Km: 589,69
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 00' 19.70926''S

Longitude: 63º 06' 02.48534''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal com plantio de espécies frutíferas.

Solução Proposta
Atentar para o programa de reassentamento.
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Tabela 389 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP
Km: 591,07
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07 01' 04.45262''S

Longitude: 63 06' 07.32290''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Pastagem em uso com regeneração de espécies em estágio inicial de sucessão.

Solução Proposta
Reflorestamento da área degradada por intermédio do plantio de mudas consorciada.
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Tabela 390 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em regeneração
Km: 596,91
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m): 40+100

Distância do eixo: 25 metros

Largura (m): 30+60

Altura (m): 1,0+3,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 04' 13.34910''S

Longitude: 63º 06' 28.92927''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.
Solução Proposta
Reflorestamento da área degradada por intermédio do plantio de mudas consorciada.
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Tabela 391 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 598,13
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 80,0

Distância do eixo: 08 metros
Altura (m): 1,5

Largura (m): 30,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 04' 52.83152''S

Longitude: 63º 06' 33.43550''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 392 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP.
Km: 598,48
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 06º 05' 04.27320''S

Longitude: 63º 06' 34.24962''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 393 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Alagamento, bueiro obstruído.
Km: 600,04
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 05' 54.43353''S

Longitude: 63º 06' 40.61217''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Verificar a obstrução do bueiro ou a insuficiência da vazão;
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 394 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 601,92
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 80,0

Distância do eixo: 15 metros
Altura (m): 25,0

Largura (m): 2,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07 06' 55.47037''S

Longitude: 63 06' 47.61385''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal suprimida para a exploração da área

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 395 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Supressão de APP; Alagamento da faixa de domínio causada por
terceiros.
Km: 603,75
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Sim
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 07' 54.55911''S

Longitude: 63º 06' 54.23954''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Pastagem em uso.

Solução Proposta
Contatar o responsável para que implante os dispositivos de proteção ambiental, para garantir a
integridade do corpo estradal.
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Tabela 396 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 606,33
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo
Comprimento (m): 60,0

Distância do eixo: 30 metros
Largura (m): 50,0

Altura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 09' 18.19954''S

Longitude: 63º 07' 03.92522''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 397 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada
Km: 609,29
Dimensões (m):

Lado: Esquerdo e direito
Comprimento (m): 1500+30

Distância do eixo: 10 metros

Largura (m): 10,0+50

Altura (m): 1,0+1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 10' 49.70954''S

Longitude: 63º 07' 33.99028''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estagio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 398 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada
Km: 611,67
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 30,0

Distância do eixo: 08 metros
Altura (m): 15,0

Largura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 12' 02.21097''S

Longitude: 63º 08' 01.34866''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estagio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 399 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada
Km: 611,96
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 40,0

Distância do eixo: 08 metros
Altura (m): 20,0

Largura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP:
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 12' 11.16380''S

Longitude: 63º 08' 04.67091''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estagio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 400 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada
Km: 612,69
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 100,0

Distância do eixo: 20 metros
Altura (m): 30,0

Largura (m): 1,5

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 12' 33.38207''S

Longitude: 63º 08' 13.16083''W

Croqui

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estagio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 401 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo em exploração
Km: 623,05
Dimensões (m):

Lado: Direito

Distância do eixo: 12 metros

Comprimento (m): 400,0

Altura (m): 10,0

Largura (m): 1,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 17' 49.02880''S

Longitude: 63º 10' 12.34776''W

Croqui

Registro Fotográfico

…
Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estagio inicial e médio de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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Tabela 402- Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Voçoramento.
Km: 632,37
Dimensões (m):

Lado: Direito
Comprimento (m): 150,0

Distância do eixo: 10 metros
Altura (m): 2,0

Largura (m): 20,0

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07 22' 32.93050''S

Longitude: 63 11' 59.28984''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estádio primário de sucessão.

Solução Proposta
Recomposição do aterro.
O processo erosivo será eliminado durante a execução das obras;
Recuperação da vegetação com o plantio consorciado de mudas
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Tabela 403 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro obstruído, alagamento paliteiro.
Km: 638,34
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Altura (m):

Largura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 25' 35.06673''S

Longitude: 63º 13' 07.11660''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área;
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Tabela 404 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Bueiro destruído, alagamento.
Km: 640,26
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 26' 33.92617''S

Longitude: 63º 13' 29.00347''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura florestal degradada composta por espécies em estágio primário e secundário de
sucessão.

Solução Proposta
Verificar a insuficiência da vazão;
Efetuar a troca da estrutura
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Tabela 405 - Levantamento do Passivo Ambiental – PAM.

Levantamento do Passivo Ambiental – PAM
Descrição do problema: Caixa de empréstimo alagada
Km: 651,29
Dimensões (m):

Lado:

Distância do eixo:

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura (m):

Passivo ambiental ocorre em APP: Não
Coordenadas Geográficas

Latitude: 07º 28' 56.16410''S

Longitude: 63º 01' 25.85294''W

Registro Fotográfico

Cobertura Vegetal
Cobertura vegetal alterada com presença de espécies em estagio inicial de sucessão.
Vegetação ciliar em estágio secundário de sucessão.

Solução Proposta
Intervenção corretiva não recomendada devido às difíceis condições de drenagem da área.
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6 – Análise Integrada

A Caracterização do Empreendimento e o Diagnóstico Ambiental como partes
integrantes de um estudo de avaliação de impactos ambientais têm como finalidade
responder as clássicas perguntas O que é o empreendimento? e O que é o ambiente onde
se pretende implantar o empreendimento? com a finalidade de propiciar ao analista
ambiental os elementos necessários à predição dos impactos ambientais, que deve
constituir a resposta à pergunta O que poderá acontecer como resultado da implantação do
empreendimento proposto?, conformando-se como o item Prognóstico Ambiental.
Neste caso, uma resposta direta ao objetivo de construir uma análise integrada das
duas partes integrantes do estudo: Caracterização do Empreendimento e o Diagnóstico
Ambiental, poderia ser sintetizada em um parágrafo do tipo:
“O empreendimento é o trecho de 455,7 quilômetros de uma estrada
pavimentada, com um claro sentido Norte-Sul, que se pretende recuperar
e que está inserido no interflúvio dos rios Madeira e Purus, afluentes do
eixo Solimões-Amazonas, que se caracteriza como uma grande área de
floresta amazônica.”

Deixando de lado os detalhes mais técnicos da construção da rodovia, que deverão
ser descritos com mais acurácia no projeto executivo, podemos antecipar que a etapa de
recuperação do leito estradal será uma excelente oportunidade para tratar dos passivos
ambientais existentes no trecho, decorrentes do processo de construção efetuado mais de
três décadas atrás e da carência de atividades de manutenção no período. Do ponto de
vista ambiental, uma preocupação inicial deve ser tomada quanto à localização das jazidas,
botas-fora e acampamentos de operários a fim de que Áreas de Preservação Permanente –
APPs não sejam impactadas.
De antemão, contudo, deve ser resgatado o objetivo da construção da rodovia. Como
mencionado no volume I deste estudo, a revista Rodovia, no ano de inauguração da rodovia
BR-319, apresentava uma matéria que discutia em que a rodovia BR-319 se diferenciava
das outras estradas? Em seguida, a revista afirmava que a tarefa de integrar Manaus ao
sistema rodoviário federal era muito mais difícil do que inicialmente se poderia esperar.
Para começar, a região cortada pela rodovia apresentava uma população rarefeita e, a rigor,
não havia viabilidade econômica na construção daquela estrada porque não havia
compensação para os altos investimentos: “Um trecho de cem quilômetros aberto na selva
não seria percorrido por mais de 05 veículos por dia”. (Rodovia, 1976).
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Ë óbvio que a economia regional mudou substancialmente nos últimos 30 anos e a
expectativa de tráfego apresentada não se configura realista para os dias atuais. Contudo, a
meta original de constituir-se em uma rodovia de integração e não de substituição ao modal
de transporte hidroviário permanece atual.
A descrição do ambiente amazônico, incluindo seus componentes físicos, biológicos
e antrópicos, é tarefa bem mais complexa, dada a enorme Área de Influência Indireta – AII e
sua grande complexidade. A Amazônia é um bioma extremamente complexo e diversificado
quando vista sob os pontos de vista social, cultural, ecológico e econômico.
A bacia amazônica é cortada pela linha do equador e suas latitudes extremas
compreendem 5° 6’ Norte e 13° Sul. A Amazônia Fitog eográfica, em solo brasileiro, onde
estende-se a bacia amazônica, ocupa uma área de aproximadamente 3.374.000 km2, o
equivalente a 40% do território nacional. Abrange os Estados do Amazonas, Pará, Norte do
Tocantins, Norte do Maranhão, Goiás e Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. É
uma região com megadiversidade biológica. Diversas hipóteses foram propostas para
explicar as elevadas taxas de diversidade observadas e o alto grau de endemismo de
algumas áreas. Em geral, é aceito que alguns fatores como a idade da bacia e a posição
geográfica na região tropical do planeta, com pequena variabilidade climática ao longo do
ano foram importantes para determinar a possibilidade de colonização de algumas espécies.
Além disso, ajustes mais finos são determinados pela heterogeneidade espacial, pelas
flutuações sazonais determinadas pelo ciclo hidrológico e pelas interações bióticas,
principalmente competição e predação.
Entretanto, a Teoria dos Refúgios considera que a capacidade de alguns organismos
sobreviverem em períodos de mudanças climáticas e perturbações geológicas, para
expandir suas distribuições quando as mudanças climáticas permitiram, ou abrigar-se em
refúgios quando as condições tornaram-se desfavoráveis é um fator determinante na
ocorrência da megadiversidade amazônica. O efeito biótico das mudanças climáticas que
ocorreram durante os períodos Quaternário e Terciário foi que as comunidades biológicas
romperam-se e as espécies mudaram suas distribuições de maneira individual.
A mais importante conclusão a partir das teorias que explicam a biodiversidade
amazônica é que o mito de homogeneidade da Amazônia deve ser refutado, uma vez que
sua adoção pode levar a sérios equívocos no planejamento de programas de conservação e
desenvolvimento.
A Planície amazônica, por ser cortada pela linha do Equador, recebe os ventos
alíseos quentes e úmidos proveniente do Oceano Atlântico. De acordo com a classificação
climática de Koeppen, os climas predominantes são Am, Aw, Af. Ficou evidenciado que o
clima exibe pouca variação em toda a área do interflúvio Purus-Madeira, com valores
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relativamente constantes de temperatura durante todo o ano, apenas com um pequeno
aumento a partir do sexto mês. A mudança mais significativa aparece no balanço hídrico
entre Manaus e Porto Velho, enquanto em Porto Velho a evaporação é maior nos meses de
maio a junho, em Manaus este fenômeno se torna mais intenso entre os meses de junho e
outubro.
As umidades relativas do ar das quatro estações analisadas apresentaram uma
média alta variando de 83 a 87%. Os índices de sazonalidade apresentaram-se bastante
semelhantes com uma regularidade de 12 meses e uma alta principalmente no mês de
junho. A precipitação demonstrou uma sazonalidade regular para os doze meses do ano
apresentando um déficit entre os meses de junho a setembro.
A Amazônia está inserida no contexto regional de duas grandes unidades: o Cráton
Amazônico e a Bacia do Amazonas (Almeida et al., 1981). Esta autora propôs a divisão do
Cráton Amazônico em duas porções distintas: uma a norte e outra a sul da Bacia
Amazônica. A porção norte, designada de Escudo das Guianas, estende-se para norte do
rio Amazonas até outros países como a Venezuela, República da Guiana, Suriname e
Guiana Francesa. Já a porção sul, designada de Escudo Brasil Central, engloba a parte
sudeste dos estados do Amazonas e de Rondônia, estendendo-se para o Mato Grosso.
Trata-se de regiões relativamente estáveis da crosta terrestre onde afloram rochas
dominantemente cristalinas pré-cambrianas que constituem o embasamento da Bacia do
Amazonas. Devido a sua grande extensão, tanto na porção norte quanto na parte sul da
Bacia do Amazonas, esta região cratônica foi subdividida em províncias, de acordo com a
idade das rochas ali encontradas. Mais a oeste uma estrutura geológica importante para o
ecossistema amazônico é a Cordilheira dos Andes.
A Cordilheira Andina é a unidade geotectônica mais recente, com pouco mais de 15
milhões de anos. O processo de erosão provocado pelas chuvas nos vales de terrenos
recentes é responsável pelo carreamento de ricos sedimentos para o sistema hídrico, o que
contribui decisivamente para o enriquecimento da planície sedimentar e do estuário (Landim
et al., 1983). Os escudos cristalinos das Guianas e do Brasil são unidades muito antigas,
formadas no Período Pré-Cambriano, há mais de 700 milhões de anos. Os rios que se
originam nestas áreas apresentam águas quimicamente pobres, com conduvidade abaixo
de 50 µS/cm. A bacia sedimentar, na porção central da Amazônia, possui cerca de 2
milhões de km2 e foi formada a partir da Era Cenozóica, com os sedimentos originados nos
Escudos Cristalinos e na Cordilheira Andina, os quais se depositaram no vale Amazônico
durante os Períodos Terciário e Quaternário.
Segundo Ab’Saber (2002), predominam na Amazônia os ecossistemas de florestas
dotas de alta biodiversidade. Entretanto, tendo como elemento norteador o critério de sua
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especificidade ou de suporte ecológico e padrão de biodiversidade, podemos agrupar alguns
importantes ecossistemas amazônicos em apenas três categorias:
(i)

Ecossistemas contrastados de “terras firmes” (tipo enclaves de cerrados,
ilhados no meio de grandes matas), somente explicáveis pela Teoria dos
Refúgios;

(ii)

Diferenciações intra-florestais, pela presença de manchas de areia branca em
terraços, várzeas e interflúvios arenosos, ou pela demorada presença de
água de transborde em planícies de rios sujeitos a fortes oscilações de nível
(respectivamente, tipos campinaranas e campinas, e tipo igapós);

(iii)

Ecossistemas extremamente localizados, originados por mini-refúgios nas
paredes de “pães-de-açúcar” e lajedos, ou seu entorno; ou ocorrentes em
íngremes barrancas de abrasão fluvial, atualmente sujeitas a florestamento e
reflorestamento (tipo “pontões rochosos” de Roraima, em Mucagaí; ou altas
barrancas do Amazonas, na região de Monte Alegre, estado do Pará).

A região do interflúvio Purus-Madeira reflete, principalmente a partir dos dados
anteriormente apresentados, estas características gerais da Amazônia. Os dois grandes rios
que formam os limites da área possuem origem andina e apresentam águas com
composição química muito similar. Entretanto, o relevo e o curso destes dois rios
apresentam diferenças marcantes. O rio Purus é repleto de meandros e apresenta grandes
áreas de várzea, ao passo que o rio Madeira é mais encaixado e a velocidade da corrente é
maior.
O traçado da rodovia BR-319 foi efetuado em uma tentativa de alinhamento com o
divisor de águas do interflúvio e esta rodovia está assentada sobre as litologias
pliopleistocênicas da Formação Içá. Na região da rodovia ocorrem, eventualmente, áreas
com formações superficiais arenosas localizadas nos topos de interflúvios, de tom cinzaclaro com seixos de argila. Após o rio Preto do Igapó-Açu esses areais são mais constantes,
ocorrendo até as proximidades da cidade de Humaitá.
A fitofisionomia que mais ocorre na Área de Influencia Direta – AID da rodovia BR319 (4.150.030,78 km²) é a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, com 2.399.117,86
km², ou seja, 57,8%, seguida pela tipologia vegetacional Floresta Ombrófila Aberta das
Terras Baixas com Palmeiras, com 1.165.576,16 km², ou seja, 28,09 %.
Em uma análise do estado da vegetação localizada próxima a margem da estrada,
esta se encontra bastante conservada/preservada entre os rios Igapó Açu e Jutaí, em toda
essa extensão (Norte/Sul e Leste/Oeste). Do lado direito do rio Jutaí (sentido
Manaus/Humaitá) até o km 655,7, a vegetação encontra-se com vários níveis de
antropização, que vão desde o solo exposto, passando por pastagens formadas e em
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formação, áreas agrícolas, áreas construídas, até áreas em regeneração em diferentes
graus (Sentido Norte/Sul). Do lado esquerdo do rio Jutaí encontra-se uma unidade de
conservação, a Reserva Extrativista Lago do Capanã Grande. A vegetação encontra-se
conservada na área da reserva. A partir dela, a vegetação do lado esquerdo apresenta
diferentes níveis de degradação, porém em menor grau que a do lado direito, até porque
nesse lado também se encontra uma grande extensão de floresta densa preservada, que
pertence ao 540 Batalhão de Infantaria de Selva de Humaitá. Em alguns locais, o efeito de
borda é acentuado, adentrando a floresta em até 50 m, evidenciado pelas espécies
indicadoras de áreas secundárias. Nas margens da rodovia, o processo de sucessão
secundária encontra-se em adiantado estágio de regeneração, chegando a alcançar o
estágio de capoeirão em alguns pontos.
A fauna de invertebrados em toda a Amazônia apresenta elevada diversidade, com
diversos

grupos

ainda

pouco

conhecidos

pela

ciência.

O

conhecimento

sobre

vulnerabilidade de espécies de invertebrados na Amazônia é pequeno. Com a enorme
diversidade de espécies e com a maior parte do esforço de coleta concentrado em poucos
locais, é difícil estabelecer que uma espécie esteja ameaçada. Entretanto, a avaliação da
vulnerabilidade de espécies de invertebrados pode ser feita de forma indireta, seja pela
análise de áreas de endemismos ou por avaliações de habitats sujeitos a alterações.
Devido à origem da bacia Amazônica, a fauna de peixes pode ser separada em
peixes primários de água doce, como Characoídes, Osteoglossídeos, Gymnotídeos,
Lepidosirenidae, Symbranchidae, Nandidae e Siluriformes, e os peixes secundários e agora
confinados em águas continentais, mas capazes de resistirem por pequenos períodos à
salinidade como Cichlídeos e Poccilídeos. Há cerca de 50 espécies de peixes amazônicas
derivadas de famílias marinhas, como a pescada (Plagiosciom spp.) e o apapá (Pellona
flavipinis e P. castelneana). Em nosso estudo, foram amostradas 95 espécies de peixes, que
foram caracterizadas, com auxílio de dados secundários, conforme seu hábito alimentar. em
cinco categorias: Detritívoros, Herbívoros, Iliófagos, Onívoros e Piscívoros/Carnívoros.
Os valores estimados para a diversidade da ictiofauna nos corpos d’água da Área de
Influência Direta estão dentro do intervalo de valores de estudos realizados na Amazônia,
indicando que os ambientes aquáticos estão bem preservados. De todo modo, como será
mencionado mais a frente neste estudo, um programa de monitoramento será de
importância fundamental para avaliar modificações induzidas pela implantação da rodovia e,
possivelmente, para permitir a aplicação de técnicas que permitam a avaliação da qualidade
ambiental usando a ictiofauna como grupo de referência, como é o caso do Índice de
Integridade Biótica.
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O diagnóstico da fauna terrestre da região do interflúvio Purus-Madeira indicou a
existência de uma biota bastante rica, muito provavelmente como resultado do ambiente
ainda bastante preservado do trecho em análise. A baixa densidade demográfica da porção
central do interflúvio, uma vez que as populações humanas estão concentradas nas
margens dos rios Madeira e Purus principalmente, resulta na baixa intensidade de
intervenções antrópicas na área e, consequentemente, na floresta bem preservada e na
elevada diversidade faunística.
A população residente nas áreas de influência direta e indireta da rodovia BR-319
contava, em 2000, com um quantitativo de aproximadamente 2.025 milhões de pessoas. As
taxas médias de crescimento demográfico anual dessa área decresceram, nos períodos de
1991/2000 e 2000/2007, de 2,9% para 2,1%, respectivamente, o que se deve a reduções
nos níveis de fecundidade e nos saldos migratórios, fato que se vinha verificando em
períodos anteriores na área como um todo. Dentre esses municípios, as capitais estaduais,
Manaus e Porto Velho, contam, de longe, com o maior contingente demográfico, atingindo
1,6 milhões e 369 mil pessoas, respectivamente, em 2007. A população de Manaus é 136
vezes maior que a de Canutama, que é o município com o menor volume populacional do
grupo. No mesmo ano, além das duas capitais, apenas quatro municípios superam os 30 mil
habitantes (Manicoré, Humaitá, Lábrea, Careiro, Borba e Iranduba), enquanto outros quatro
apresentam população com menos de 20 mil pessoas (Tapauá, Manaquiri, Beruri e
Canutama).
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) indica uma clara divisão entre os
municípios com economia mais dinâmica, possivelmente em razão de ligação rodoviária
com centros urbanos regionais, como é o caso de Autazes (IDH = 0,713), Manaquiri (IDH =
0,663) e Careiro da Várzea (IDH = 0,658), conectados a Manaus pela porção transitável
mais ao Norte da rodovia, e Humaitá (IDH = 0,678), conectado a Porto Velho e ao restante
do país; e, os municípios com pouca atividade econômica e mais isolados dos centros
urbanos regionais, como é o caso de Tapauá (IDH = 0,498).
Apenas cinco comunidades humanas estão estabelecidas na Área de Influência
Direta da rodovia BR-319: São Sebastião, no quilômetro 255,0, com 40 famílias;
Jacaretinga, no quilômetro 340,0, com 8 famílias; Realidade, nas imediações do quilômetro
594,0, com 56 famílias; Fortaleza, com residências distribuídas entre o quilômetro 635,0 e a
comunidade Realidade, com 28 famílias; e, São Carlos, situada entre os quilômetros 635,0 e
655,7, com pouco mais de 10 famílias. Deve ser ressaltado que estas duas últimas
comunidades estão sob a influência direta da cidade de Humaitá. A comunidade Realidade
também tem ligação com esta cidade, mas a distância e as condições de intrafegabilidade
da estrada diminuíram a intensidade desta relação ao longo das últimas duas décadas.
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As terras indígenas, segundo a etnia e o município, existentes na área de influência
da rodovia BR-319 são: Apurinã – Igarapé São João, Apurinã – Igarapé Taumirim e Mamori
no município de Tapauá; Mura – Ariramba, Mura – Lago Capanã, Mura – Lago Jauari e
Munduruku - Kamaywá, no município de Manicoré; Apurinã – Lago do Barrigudo, no
município de Beruri, Mura – Cunha Sapucaia, nos municípios de Borba e Autazes;
Parintintin – Nove de Janeiro e Apurinã- Tucumã, no município de Humaitá; Tora – Tora, nos
municípios de Humaitá e Manicoré; e, Mura – Itaparnã, no município de Canutama.
Os principais passivos ambientais relacionados aos Meios Físico, Biótico e Sócioeconômico foram referentes ao desmatamento para agricultura e/ou plantio de pasto
diretamente na faixa de domínio; presença de ocupação humana irregular na faixa de
domínio, principalmente nas comunidades e nas Áreas de Proteção Permanente próximo
aos corpos hídricos. Os processos erosivos decorrentes da ausência de manutenção deste
trecho da rodovia BR-319 foram freqüentemente observados durante os levantamentos junto
às pontes devido ao deslizamento de saia de aterro. A proposta para a solução dos passivos
ambientais, decorrentes de ações efetuadas posteriormente à construção da rodovia BR319, bem como dos passivos ambientais presentes e decorrentes das obras realizadas
desde a década de 1970, quando da construção da rodovia, levam em consideração as
características do ambiente e estão relacionadas diretamente com o processo construtivo.
A partir deste cenário sintético, que resumiu os componentes Caracterização do
Empreendimento e Diagnóstico Ambiental, realizaremos a predição dos impactos
ambientais, que poderão advir a partir da recuperação do trecho de 455,7 quilômetros da
rodovia BR-319, implicitamente com uma abordagem da ecologia de paisagens,
incorporando elementos do espaço e do homem neste espaço geográfico com as funções
ecológicas desenvolvidas no ecossistema.
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ANEXO I - FORMULÁRIOS SOCIOECONÔMICOS
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO - BR-319
UNIDADE DOMICILIAR
o

N do Formulário
ENTREVISTADOR:
DATA: ___/___/07
HORA:
LOCALIDADE:
COMUNIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
COORDENADAS: Lat
Long
NOME DO CHEFE DO DOMICÍLIO:
NOME DO ENTREVISTADO:
1 Habitação
1.1 Estrutura da parede: 1. Madeira 2. Alvenaria 3.Taipa 4. Palha 5. Mista 6. Outra:
1.2 Estrutura da cobertura: 1. Palhas 2. Telha de barro 3. Zinco/alumínio 4. Lona 5. Outra:
1.3 Condição do domicílio: 1. Casa Própria 2. Alugada 3.Cedida 4. Outra:
1.4 Total de cômodos: 1.5. Total de cômodos servindo como dormitórios:
2 Saneamento
2.1 Água
2.1.1 Onde coleta água? 1. Rede de Abastecimento 2. Rio 3. Igarapé 4. Lago 5. Poço artesiano 6. Cacimba 7.
Outra:
2.1.2 O que faz com a água para beber? 1. Filtra 2. Ferve 3. Côa 4. Aplica Cloro 5. Outra:
2.2 Sanitário
2.2.1 Possui sanitário/privada? 1. Sim 2. Não
2.2.2. O que faz com os dejetos sanitários? 1. Lança no ambiente 2. Fossa rústica 3. Fossa séptica 4. Vai para
rede geral (esgoto) 5. Outra:
2.3 Esgoto
2.3.1 Existe rede de esgoto? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 2.3.3)
2.3.2 Se sim, onde são despejados os dejetos do esgoto?
(depois de responder ir para a Pergunta 2.4.1)
2.3.3 Se não, para onde vão os resíduos quando despejados?
2.4 Lixo
2.4.1 Existe serviço público de coleta de lixo?1. Sim (Ir para Pergunta 3.1) 2. Não
2.4.2 Se não, o que faz com o lixo? 1. Queima 2. Enterra 3. Reaproveita 4. Lança no ambiente
5. Outro:
3 Saúde
3.1 Existe posto de saúde na comunidade? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.3)
3.2 Se sim, possui instalação própria?1. Sim 2. Não
3.3 Existe coleta para exame de malária na comunidade? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.6)
3.4 Os exames são realizados na própria comunidade?1. Sim (Ir para Pergunta 3.6) 2. Não
3.5 Se não, quanto tempo demora para chegar os resultados dos exames? 1. Dias 2. Semanas 3. Meses
3.6 Há atividades/campanhas de prevenção/combate às doenças? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.8)
3.7. Quais são essas atividades/campanhas de prevenção?
Atividades
Doenças
Freqüência
Vacinação
Borrifação
Palestras
3.8 Tem agente de saúde na comunidade? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.9)
3.8.1 Se sim, quantos?
3.9 Tem parteira na comunidade?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.10)
3.9.1 Se sim, quantas?
3.10 Tem benzedor (eira) na comunidade?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.11)
3.10.1 Se sim, quantos (as)?
3.11 Quais as doenças mais freqüentes entre os adultos?
1.Malária 2.Febre amarela 3.Gripe 4. Verminose 5.Escabiose 6.Desidratação 7. Hepatite 8. Catapora
9.Sarampo 10. Diarréia 11. Cólera 12. Problemas respiratórios13.Acidentes ofídicos 14.Acidentes de trabalho
15. Outro:
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3.12 E entre as crianças?
1.Malária 2.Febre amarela 3.Gripe 4.Verminose 5. Escabiose 6.Desidratação7.Hepatite 8.Catapora 9.Sarampo
10. Diarréia 11. Cólera 12.Problemas respiratórios 13. Acidentes ofídicos 14.Acidentes de trabalho 15.Outro:
3.13 Como são tratadas as doenças?
1. Remédio caseiro 2. Remédio sem orientação médica 3. Remédio com orientação médica 4.Outro:
3.13.1 Se usa remédio caseiro, qual?
3.14 Em caso de doenças graves, o que vocês fazem?
3.14.1 Qual o meio de transporte usado?
3.14.2 Quanto tempo até chegar ao local de atendimento?
3.15 Alguém na sua casa toma remédio todo dia ou faz tratamento?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.16)
3.15.1 Se sim, para que doença?
3.16 Há pessoas com necessidades especiais na casa?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.17)
3.16.1 Se sim, qual? 1. Auditivo 2. Visual completo 3. Visual parcial 4. Físico 5. Mental 6 Lábio Leporino 7. Outro
3.17 Recebe visita do agente de saúde?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.18)
3.17.1 Se sim, qual a freqüência?
3.18 Onde fazem os partos?1. Casa 2. Hospital 3. Posto de saúde 4. Outro:
3.19 As crianças e idosos estão com a vacinação em dia?1.Sim 2.Não
3.20 O que as pessoas da comunidade fazem para se divertir?
1. Futebol 2. Festa do padroeiro 3. Arraial 5. Outro
4 Energia
4.1 Que tipo de energia tem na sua moradia?
1. Rede CEAM 2. Gerador Comunitário 3. Solar 4. Gerador Particular 5. Não há fornecimento de energia elétrica
4.2 Qual a regularidade da energia fornecida pela CEAM?1. Manhã 2. Tarde 3. Noite 4. Dia todo
4.3 Se usa gerador comunitário ou particular, quais os horários de uso?
4 Eletrodomésticos
4.1 Quais os eletrodomésticos que o senhor tem em casa?
1. TV 2. Rádio 3. Geladeira 4. Fogão 5. Parabólica 6 Aparelho de Som 7 Outro:
5 Meios de Comunicação/Informação
5.1 Quais os meios de comunicação que você utiliza?
1. Telefone público 2. Telefone residencial 3. Telefone celular 4. Correios 5. Outro:
5.2 Como você se mantém informado?
1. Rádio 2.TV 3.Jornais 4. Revistas 5. Outro:
5.3 Quais as emissoras de rádio que têm sinal na comunidade?
5.4 Quais os horários em que você costuma ouvir rádio?
5.5 Quais os programas de rádio de sua preferência?
5.6 Quais as emissoras de televisão que têm sinal na comunidade?
5.7 Quais os horários em que você costuma assistir TV?
5.8 Quais os programas de TV de sua preferência?
6 Transporte
6.1 Qual o meio de transporte mais utilizado pela família para se deslocar a outras localidades?
1. Ônibus 2. Microônibus 3. Motocicleta 4. Bicicleta 5. Carro 6. Caminhão7. Outro:
6. 2 Qual a localidade mais distante daqui em que o Sr. vai frequentemente?
6.3 Por que o Sr. Vai até lá?
7 Informações sobre a Propriedade
7.1 Qual o tamanho da propriedade/terreno? (em hectare)
7.1.1 Tem alguma área de uso na terra firme? 1.Sim 2.Não (Ir para Pergunta 7.1.3)
7.1.2 Qual o tamanho da área de uso?
1. Moradia (em hectare)
2. Roçado (em hectare)
3. Pastagem (em hectare)
4. Sítio (em hectare)
5. Arrendamento (em hectare)
6. Área de floresta (em hectare)
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7. Outro (em hectare)
7.1.3 Tem alguma área de uso na várzea? 1.Sim 2.Não(Ir para Pergunta 7.2)
7.1.4 Qual o tamanho da área de uso?
1. Moradia (em hectare)
2. Roçado (em hectare)
3. Pastagem (em hectare)
4. Sítio (em hectare)
5. Arrendamento (em hectare)
6. Área de floresta (em hectare)
7. Outro (em hectare)
7.2. Qual a forma de apropriação da propriedade/terreno?
1. Posseiro
(Ir para Pergunta 7.2.6)
2. Arrendatário (Ir para Pergunta 7.2.1)
3. Assentamento (Ir para Pergunta 7.2.6)
4. Proprietário
(Ir para Pergunta 7.2.3)
7.2.1 De quem arrenda?
7.2.2. Qual o tamanho da área arrendada? (em hectare)
(depois de responder ir para a Pergunta 7.2.6)
7.2.3 Tem documento da terra? 1.Sim 2.Não(Ir para Pergunta 7.2.6)
7.2.4. Qual é o documento?
1. Título definitivo2. Autorização de posse 3. Concessão de uso 4. Contrato de compra e venda 5. Recibo 6.
Conciliato verbal 7. Herança 8. Outro
7.2.5. Qual é o órgão expedidor:
7.2.6 Desde quando?
7.2.7Observações:
8 Atividades produtivas
8.1 O Sr. ou alguém da sua casa pratica agricultura? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 8.2)
8.1.a. O que o Sr. Planta?
Produtos
SubPeríodo
Produção
Onde é
Escoamento
Quem
Agrícolas
sistema*
da
Ultima
vendido?
da
Compra?
Produção
Safra
produção

Destino

* (1) Roça, (2) quintal, (3) floresta primária, (4) capoeira, (5) outro.
Área de Preparo para Novos Cultivos
8.1.1 O Sr. faz pousio (área em descanso)? 1. Sim 2. Não
(Ir para Pergunta 8.1.7)
8.1.2 Qual o tamanho da nova área? (em hectare)
8.1.3 Por quanto tempo (máximo e mínimo) o Sr. deixa a terra descansando?
8.1.4 O que o Senhor pretende plantar nesta área?
8.1.5 Como o Sr. adquire as sementes, mudas e manivas para plantar?
1. Comprando 2. Trocando 3. Através de doação 4. Outro:
8.1.6 Em que tipo de terra o Sr. pretende plantar?
1. Terra firme 2.Terra de várzea 3. Capoeira 4. floresta primária 5. Outro:
Atividades agroindustriais
(Monocultivo de plantações em grande escala intensiva e/ou extensiva de uma espécie cultivável para fins
comercializáveis. Ex: soja, arroz, grandes áreas destinadas à plantação de capim para pasto, etc.).
8.1.7 Você pratica monocultivo? 1.Sim 2.Não(Ir para Pergunta 8.2)
8.1.8 Qual?
8.1.9 Quem compra na região?
8.1.10 Alguém já lhe convidou ou ofereceu alguma espécie para plantio em grande escala?1. Sim 2. Não (Ir para
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Pergunta 8.1.12)
8.1.11 Quem? 1. Vizinho 2. Fazendeiro 3. Patrão 4. Outro:
8.1.12 O que você usa para plantar?1. Adubo orgânico 2. Fertilizantes 3. Máquinas de pequeno porte4.
Máquinas de grande porte 5. Tratores 6. Outro:
8.1.13 O plantio é feito através?1. Do trabalho familiar 2. De mutirão 3. De parceria 4. Da troca 5. Do trabalho de
assalariado 6. Outro:
8.1.14 Qual o destino da produção?
Criação de Animais
8.2. O Sr. cria algum animal?1. Sim 2.Não (Ir para Pergunta 8.3)
8.2.1 Quais os animais que cria?
Plantel
(Qtde. total)

Espécie

Finalidade
(Consumo/Venda)

Local de venda

Extrativismo Animal – Pesca 8.3. O Sr pesca?1.Sim 2.Não (Ir para Pergunta 8.4)
8.3.1.Pesca principalmente para quê?1.Vender 2.Consumir
8.3.2 O Sr. vende peixe?1. Sim 2.Não (Ir para Pergunta 8.4)
8.3.3 Quais os meses/período que o Sr. vende peixe?
8.3.4 Quais as espécies de peixe que comercializa/consome?

Espécie

Ambientes de pesca*

Quant. Pescado
Última pescaria
(Quant. e unidade)

Finalidade C/V
Local de venda

* 1 Lago 2 Igarapé 3 Paraná 4 Rio 5 Restinga 6 Poço 7 Outro.
Extrativismo Florestal – Não Madeireiro
8.4.O Sr. coleta produtos da floresta?
1. Sim 2.Não (Ir para Pergunta 8.5)
8.4.1 Quais os produtos que coleta?
Espécie não-madeireira

Uso *

Finalidade(C/V)

Comprador

Local de Venda

1 Lenha 2 Cascas 3 Sementes 4 Folhas 5 Óleos 6 Raízes 76 seivas 8Frutos
Extrativismo Florestal – Madeireiro
8.5. O Sr. retira madeira da floresta?
1. Sim 2.Não (Ir para Pergunta 8.6)
8.5.1. Quais as espécies madeireiras que retira?
Espécie Madeireira

Quant. Toras extraídas

Finalidade (C/V)

Comprador*

Local de Venda

* 1. Madeireiras 2. fazendeiros 3. Compradores locais 4. Outro.

1006

Extrativismo Animal - Caça
8.6. O Sr. caça para ajudar na alimentação familiar?1. Sim 2.Não(Ir para Pergunta 9.1)
8.6.1. Quais os animais que caça?
Espécie Capturada

Quant.

Finalidade

Capturada

(C/V)

Comprador

Local de Venda

9 Demandas e Expectativas em Relação à rodovia BR-319
9.1 Você é a favor do asfaltamento da estrada?1 Sim 2 Não
9.1.1 Por quê?
9.2 Quais os benefícios que o asfaltamento da estrada poderá trazer para a sua vida? Por quê?
9.3 Quais os problemas que o asfaltamento da estrada poderá trazer para a sua vida? Por quê?
9.4 Você acredita que o desmatamento está aumentando na região?1 Sim 2 Não
9.4.1 Por quê?
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FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO - BR-319
UNIDADE INDIVIDUAL
Nº do FORMULÁRIO
NOME DO CHEFE DO DOMICÍLIO:
Quantas pessoas moram neste domicílio?
Lista das pessoas da família
o

N . da
pessoa

Nome completo

Relação de parentesco

Idade

Mora no domicílio?
1. Sim
2. Não

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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PARA CADA PESSOA RESIDENTE NO DOMICÍLIO
1. IDENTIFICAÇÃO – MORADOR 1
N°° da pessoa
Nome do morador
1.1 Data de nascimento:
1.2. Idade:
(anos) 1.3. Sexo:
1. Masculino 2. Feminino
1.4 Estado civil* 1. Solteiro 2. Casado 3. União Consensual 4. Separado 5. Viúvo
1.5 Denominação religiosa*: 1. Católica 2. Adventista do 7° dia 3. Batista 4. Assembléia de Deus 5. Pentecostal
6. Nenhuma 7. Outra
* Destinado apenas aos moradores com 10 ou mais anos de idade.
2. Educação
Destinado aos moradores com 5 anos ou mais de idade.
2.1 Sabe ler e escrever? 1.Sim 2. Não
2.2 Freqüenta escola? 1. Sim 2. Não, mas já freqüentou
(Ir para Pergunta 2.3) 3. Nunca freqüentou
2.2.1 Se sim, nome da escola/colégio?
2.2.2 A escola fica na comunidade? 1. Sim 2. Não
2.2.3 Qual o meio de transporte usado para ir à escola? 1. Caminhada 2. Transporte coletivo 3 Outro
2.3 Série que está cursando/freqüentando ou última série que concluiu com aprovação? 9. Não sabe
2.4 Curso que está freqüentando ou curso mais elevado que freqüentou no qual concluiu pelo menos uma
série?
1. Ensino Fundamental (primário, ginásio, 1º grau, etc.)
2. Ensino Médio (científico, 2º grau,etc.)
3. Ensino Superior Técnico
4. Ensino Superior
5. Educação de jovens e adultos (EJA)
6. Outro 7. Não sabe
2.5 Por que deixou de freqüentar escola ou nunca freqüentou?
1. Não havia escolas 2. A escola é (era) distante 3. A escola fechou
4. A escola só vai até certa série 5. Precisa (precisava) trabalhar para sustentar-se ou à família.
6. Falta de interesse pessoal ou dos pais 7. Falta de transporte 8.Outro
3. Fluxo Migratório Destinado aos moradores com 10 anos ou mais de idade.
3.1 Nasceu nesta comunidade?1. Sim 2. Não(Ir para Pergunta 3.3)
3.2 Se sim, sempre morou nesta comunidade? 1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 3.5)
3.3 Se não, onde nasceu?
1. Localidade 2. Município 3. Estado
3.4 Depois que saiu do lugar onde nasceu, veio diretamente para cá? 1.Sim 2. Não
3.5 Se não, qual o local de residência anterior (última residência)?
1. Localidade 2. Município
3.6 Quanto tempo morou nesse local de residência anterior (última residência)?(n° anos)
3.7 Além desse local, morou em algum outro lugar antes de fixar residência aqui?1. Sim 2. Não
3.8 Se sim, qual o nome desse local (penúltima residência)?
1. Localidade 2. Município 3. Estado
3.9 Quanto tempo morou nesse local (penúltima residência)? (n° anos)
3.10 Há quanto tempo está morando aqui? (n° anos)
3.11 Por que você se mudou para cá? (marcar no máximo 2 opções)
1.Constituição de família 2.Transferência de trabalho 3.Procura de trabalho 4.Procura de melhores condições de
educação 5.Procura de melhores condições de saúde 6.Acompanhando os pais, o(a) esposo(a) ou outros
familiares 7. Outro 8.Não sabe
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4. Trabalho/Renda Destinado aos moradores com 10 anos ou mais de idade.
4.1 Qual a sua principal ocupação/trabalho?0.Não tem
(Ir para Pergunta 4.5)
(nome da ocupação)
4.2. Qual o setor de atividade dessa ocupação/trabalho?
1. Agricultura 2.Pecuária 3. Extrativismo vegetal 4. Comércio 5. Serviço 6. Construção civil 7. Transporte,
armazenagem e correio 8. Alojamento e alimentação 9. Educação 10. Saúde e serviços sociais
11. Administração pública, defesa e seguridade social12. Serviço doméstico13. Outro
4.3 Nessa ocupação/trabalho é?
1. Empregado com carteira assinada 2. Empregado sem carteira assinada 3. Conta-própria ou autônomo
4. Empregador 5. Funcionário público 6. Trabalhador não remunerado de pessoa do domicílio que é conta
própria/empregador/empregado 7. Outro
4.4 Recebe algum rendimento mensal por essa ocupação?1.Sim Não (Ir para Pergunta 4.5)
4.4.1 Se sim, quanto recebe geralmente por mês? R$
4.5 É aposentado ou recebe alguma pensão? 1 Sim 2. Não (Ir para Pergunta 4.6)
4.5.1 Se sim, quanto recebe pela aposentadoria/pensão por mês? R$
4.6 Recebe algum auxílio do governo (bolsa-família, salário-desemprego, etc.)? 1.Sim 2.Não
(Ir para Pergunta 4.7)
4.6.1 Qual é esse auxílio do governo?
1. Bolsa-família 2. Bolsa-escola 3. Salário-desemprego 4. Outro
4.6.2 Quanto recebe de auxílio do governo por mês? R$
4.7 Recebe algum outro tipo de auxílio (parentes, amigos, etc.)?1.Sim 2. Não
5. Organização Social Destinado aos moradores com 15 anos ou mais de idade
5.1 Participa de organização social informal? 1.Sim 2. Não (Ir para Pergunta 5.2)
5.1.1 Caso positivo, qual?
1.Mutirão/Puxirum/Ajuri 2. Parceria/meia 3. Troca de dia 4.Clube de jovens
5. Outro
5.2 Participa de organização social formal? 1.Sim 2.Não
5.2.1 Caso positivo, qual?1. Associação de Produtores 2. Associação de moradores3.Igreja (especificar:
5.2.2.Qual o nome da Associação:
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FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO FOCAL - BR-319
(Dirigido apenas às Lideranças Comunitárias)
o
N da Comunidade
Entrevistador: Data:
Localidade:
Comunidade:
Município:
UF:
Coordenadas:Lat
Long
1 Dados Geográficos
1.1 Quantas famílias moram na comunidade: Data de fundação da comunidade:
1.2 Descrição física dos limites geográficos:
1.3 Ambientes aquáticos:
1.3.1 Lago de terra
firme
1.3.2
Lago
de
várzea
1.3.3 Igarapé

1. Sim

2. Não

1.3.1.1 Quais?

1. Sim

2. Não

1.3.2.1 Quais?

1. Sim

2. Não

1.3.3.1 Quais?

1.3.4 Rio

1. Sim

2. Não

1.3.4.1 Quais?

1.3.5 Paraná

1. Sim

2. Não

1.3.5.1 Quais?

2 Organização Social
2.1 Quantas igrejas ou templos religiosos há na comunidade?(número)
2.2 Quais as denominações religiosas?
2.3 Quais as organizações existentes na comunidade?
1. Associação Comunitária 2. Associação de Produtores 3. Cooperativa 4. Outro
2.4 Quantas famílias participam da Associação Comunitária? Data de fundação:
2.4.1 Nome da Associação:
2.5 Quantas famílias participam da Associação de Produtores? Data de fundação:
2.5.1 Nome da Associação:
2.5 Quantas famílias participam de Outra Associação (organização)? Data de fundação:
2.5.1 Nome da Outra Associação:
3 Infra-Estrutura
3.1 Escola

1. Sim
2. Não

3.5 Posto de saúde

1. Sim
2. Não

3.9 TV/antena

1. Sim
2. Não

3.2 Motor de luz

1. Sim
2. Não

3.6 Sede comunitária

1. Sim
2. Não

3.10 Telefone público

1. Sim
2. Não

3.3 Forno
farinha

de

1. Sim
2. Não

3.7 Bomba d’água

1. Sim
2. Não

3.11 Igreja/Templo

1. Sim
2. Não

3.4 Campo de
futebol

1. Sim
2. Não

3.8 Poço/cacimba:

1. Sim
2. Não

3.12 Trator

1. Sim
2. Não

Observações:

1011

4 Educação
4.1 Existe alguma escola na comunidade? 1. Sim 2. Não
4.1.1 Se tem escola na comunidade, quantas são? 1.Uma 2.Duas 3.Três
4.1.2 Se não existe nenhuma escola na comunidade, como as crianças e adolescentes fazem para estudar?
Escola 1
4.3 Qual o sistema de ensino dessa escola (1ª escola)?1.Privado 2. Público
4.4. Qual o nome da escola/colégio (1ª escola)?
4.5. Estrutura física:
4.5.1 Material das Paredes:
Material da cobertura:
4.6 Dependências:
4.6.1 N° salas de aula:
4.6.2 Biblioteca: 1. Sim 2. Não
4.6.3 Sala p/ secretaria:1. Sim 2. Não 4.6.4 Sala p/ diretoria: 1. Sim 2. Não 4.6.5 Sala p/ professores: 1. Sim 2.
Não
4.6.6 Banheiro: 1. Sim 2. Não
4.6.7 Pátio para recreação: 1. Sim 2. Não
4.6.8 Cozinha/cantina: 1. Sim 2. Não
4.6.9 Outras:
4.7. Ano de inauguração:
4.8. Quem construiu?
4.9. Onde se localiza?
4.10 Quais os tipos de ensino existentes? 1. Alfabetização
2. Ensino Fundamental
4.6.1. Quais séries? 3. Ensino Médio
4. EJA 5
Outro Programa:
4.11 Informações complementares: Número de Professores Formação
acadêmica:
Número de Professores Formação acadêmica:
Número de Professores Formação acadêmica:
4.12 Número de alunos matriculados/série:
Série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
série
N° de alunos
4.13 Equipamentos, material didático, merenda escolar e transporte escolar:
4.13.1 Equipamentos disponíveis:
1.TV 2.Retroprojetor 3.Vídeo 4. Aparelho de Som 5. Mimeografo 6.Geladeira 7. Freezer 8.Bebedouro 9. Outros:
4.13.2 Conservação da escola:
4.13.3 Material didático:
4.13.3.1 Quem fornece?
4.13.4 Há fornecimento de merenda escolar: 1.Sim 2.Não
4.13.4.1 Se sim, o fornecimento é regular? 1. Sim 2. Não
4.13.4.2 Quem fornece?
4.13.5 Tipo de transporte escolar existente:
4.13.5.1 Condições do Transporte:
4.14 Raio de atendimento da escola:1. Apenas alunos da comunidade 2. Alunos de comunidades vizinhas
4.14.1 Quais comunidades?
4.15 Dificuldades enfrentadas pela escola?
4.16 Observações:
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5 Saúde
5.1 Existe Posto de Saúde na comunidade? 1. Sim 2. Não
5.2 Funciona normalmente?1. Sim 2. Não
5.2.1 Se não, especificar:
5.3 Tem agente de saúde na comunidade? 1. Sim 2. Não
5.3.1 Se sim, quantos?
5.4 Qual a freqüência da visita do agente nos domicílios?
1. Semanal 2. Mensal 3. Trimestral 4. Semestral 5. Não existe
5.5 Quais são as doenças e/ou acidentes mais freqüentes na comunidade?
5.6 Há pessoas na comunidade que fazem curas e/ou outros tipos de tratamentos?1. Sim 2. Não
5.7 Como são tratadas as pessoas doentes na comunidade?
1. Remédio caseiro 2. Remédio sem orientação médica 3. Remédio com orientação médica 4. Outro:
5.8 O que fazem em casos de doenças graves ou acidentes?
5.9 Existe coleta para exame de malária? 1. Sim 2. Não
6 Problemas e Conflitos Sociais
6.1 Quadro de Problemas e Conflitos
Descrição
Freqüência*
Causas
Conseqüências
Envolvidos
Conflitos de pesca
Conflitos agrários
Grilagem de terras
Extração ilegal de madeira
Exploração do trabalho
infantil
Trabalho escravo
Tráfico de animais silvestres
Furtos
Alcoolismo
Delinqüência juvenil
Drogas
Prostituição
Assédio, abuso, exploração
sexual
Violência doméstica
Outros:
* 1 Já ocorreu, mas não ocorre atualmente; 2 Ocorre de vez em quando; 3 Ocorre bastante; 4 Não ocorre.
Nome dos entrevistados:
Nome: Função na comunidade:
Nome: Função na comunidade:
Nome: Função na comunidade:
Nome: Função na comunidade:
Nome: Função na comunidade:
Nome: Função na comunidade:
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FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO - BR-319
EMPREENDEDORES
o

N do Formulário
ENTREVISTADOR:
DATA: HORA:
NOME DO EMPREENDIMENTO: Km:
Lat
Long MUNICÍPIO:
UF:
NOME
DONO DO EMPREENDIMENTO:
NOME DO ENTREVISTADO:
1 Energia
1.1 Que tipo de energia tem no seu empreendimento?
1. Rede CEAM 2. Gerador 3. Solar 4. Não há fornecimento de energia elétrica
1.2 Qual a regularidade da energia fornecida pela CEAM?1. Manhã 2. Tarde 3. Noite 4. Dia todo
1.3 Se usa gerador particular, quais os horários de uso?
2 Meios de Comunicação/Informação
2.1 Quais os meios de comunicação que o senhor utiliza?
1.Telefone público 2. Telefone residencial 3. Telefone celular 4. Correios 5. Outro:
2.2 Como você se mantém informado?
1. Rádio 2. TV 3. Jornais 4. Revistas 5. Outro:
2.3 Quais as emissoras de rádio que têm sinal no seu empreendimento?
3 Transporte
3.1 Qual o meio de transporte mais utilizado pela família para se deslocar a outras localidades?
1. Ônibus 2. Microônibus 3. Motocicleta 4. Bicicleta 5. Carro 6. Caminhão 7.Outro:
3. 2 Qual a localidade mais distante daqui em que o Sr. vai frequentemente?
3.3 Por que o Sr. Vai até lá?
4 Informações sobre a Propriedade
4.1 Qual o tamanho do seu empreendimento?(em hectare)
4.1.2 Qual o tamanho da área de uso?
1. Moradia
(em hectare)
2. Roçado
(em hectare)
3. Pastagem
(em hectare)
4. Sítio (em hectare)
5. Arrendamento (em hectare)
6. Área de floresta
(em hectare)
7. Outro (em hectare)
4.2. Qual a forma de apropriação da propriedade/terreno?
1. Posseiro
(Ir para Pergunta 4.2.6)
2. Arrendatário (Ir para Pergunta 4.2.1)
3. Assentamento (Ir para Pergunta 4.2.6)
4. Proprietário
(Ir para Pergunta 4.2.3)
4.3.1 Tem documento da terra?
1.Sim 2. Não
4.3.2 Qual é o documento?1. Título definitivo 2. Autorização de posse 3. Concessão de uso 4. Contrato de
compra e venda
5. Recibo 6. Conciliato verbal 7. Herança 8. Outro
4.3.3 Qual é o órgão expedidor:
4.3.4 Desde quando?
4.3.5 Observações:
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5 Atividades produtivas
5.1 Como o senhor se considera? Pequeno proprietário

Médio proprietário

Grande proprietário

5.1.a. O que o Senhor Planta?
Produtos Agrícolas

Produção Ultima
Safra
(Quant. e unidade)

Onde é
vendido?

Escoamento
da produção

Quem
Compra?

Destino

Atividades agroindustriais
(Monocultivo de plantações em grande escala intensiva e/ou extensiva de uma espécie cultivável para fins
comercializáveis. Ex: soja, arroz, grandes áreas destinadas à plantação de capim para pasto, etc.).
5.1.7 O senhor pratica monocultivo?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 5.2)
5.1.8 Qual?
5.1.9 Quem compra na região?
5.1.12 O que o senhor usa para plantar?
1. Adubo orgânico 2. Fertilizantes 3. Máquinas de pequeno porte 4. Máquinas de grande porte 5. Tratores 6.
Outro:
5.1.13 O plantio é feito através? 1. Do trabalho familiar 2. De mutirão 3. De parceria 4. Da troca 5. Do trabalho de
assalariado 6. Outro:
5.1.14Qual o destino da produção?
Criação de Animais
5.2. O Sr. cria algum animal?
1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 5.3)
5.2.1 Quais os animais que cria?

Animais

Plantel
(Quantidade
de Animais)

Finalidade

Quantidade
Vendida

Valor R$

Sistema de
Produção
(Extensivo /
Intensivo)

Produção
Média

Consumo
Médio

AVES CORTE
AVE POEDEIRA
SUÍNO
BOVINO/BUBALINO
CAPRINO/OVINO
OUTROS
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Extrativismo Florestal – Madeireiro
8.5. O Sr. retira madeira da floresta?1. Sim 2. Não (Ir para Pergunta 8.6)
8.5.1. Quais as espécies madeireiras que retira?
Espécie Madeireira
Quant.
Finalidade
Toras
(C/V)
extraídas

Comprador

Local de Venda

9 Contratação de Mão de Obra Assalariada
9.1 Quantas pessoas são empregadas Homem
Mulher
9.2 Atividades dos Homens:
9.3 Atividades das Mulheres:
9.4 Quanto ao regime de trabalho:
Temporário de quanto tempo (diária ou empreitada)
Carteira assinada
9 Demandas e Expectativas em Relação à rodovia BR-319
10.1 O senhor é a favor do asfaltamento da estrada? 1 Sim 2 Não
10.1.1 Por quê?
10.2 Quais os benefícios que o asfaltamento da estrada poderá trazer para a sua vida? Por quê?
10.3 Quais os problemas que o asfaltamento da estrada poderá trazer para a sua vida? Por quê?
10.4 O senhor acredita que o desmatamento está aumentando na região? 1 Sim 2 Não
10.4.1 Por quê?
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ANEXO II - ROTEIRO DE ENTREVISTA – TERRAS INDÍGENAS DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DA RODOVIA BR-319

Roteiro de Entrevista – Terras Indígenas da área de influência direta e indireta da rodovia BR319
•
•
•
•

1-Comunidade

2-Organização
social e política

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-Expectativas e
demandas em
relação da
rodovia BR-319

•
•
•
•

Nome da comunidade:
Município:
Data de fundação da comunidade:
Lideranças (cacique, religioso, catequistas, professores, agentes de
saúde, etc.):
N. de pessoas e famílias que moram na comunidade:
Situação fundiária: tamanho, uso, condição legal, documentação:
Instituições dentro da comunidade (escola, igreja, cooperativa):
Instituições parceiras (estadual, municipal, ONGs):
Serviços (saúde, comunicação, educação, saneamento, lixo):
Escolaridade: fundamental, médio, formação de professores:
Tipo de ensino: diferenciado ou não:
Se for diferenciado que modalidade de ensino?
N. professores:
N. alunos:
Representação política ou/e religiosa:
Associação ou entidade política de base (sindicato, organização
indígena, cooperativa):
Atividades econômicas da família (rendas e produção familiar (pesca,
caça, agricultura, extrativismo, criação de animais):
Alianças sociais e conflitos comunitários:
Fricção intra-étnica e interétnica:
Relevância do asfaltamento da estrada (qual é a sua opinião sobre o
asfaltamento da estrada?):
Expectativas em relação pavimentação da estrada:
Aspectos de impacto:
Aspectos positivos:
Atividades econômicas que se realizam na região:
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ANEXO III – DIAGRAMAS UNIFILARES
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ANEXO IV - LISTA DE LOCALIDADES COM OCORRÊNCIA DA MALÁRIA, NOS
MUNICÍPIOS DE BORBA, CAREIRO CASTANHO, HUMAITÁ E MANAUS, 2008.
Fonte: Sistema de Vigilância Epidemiológica de Malária – SIVEP Malária.
Borba
Localidade

Total de positivos

BAIRRO CRISTO REI - BAIR

682

BAIRRO BELA VISTA - BAIR

572

BAIRRO IPIRANGA - BAIR

540

BAIRRO SAO SEBASTIAO - BAIR

295

BAIRRO SAO JOSE - BAIR

286

COLONIA DO INCRA - PAD

196

LAGO DO PIAUI - SIT

174

BAIRRO DO RECREIO - BAIR

160

LAGO DO JATUARANA - SIT

132

RAMAL NOVO HORIZONTE - PAD B109

110

ESTRADA DO JATUARANA - SIT

99

ESTRADA DO AREIAL - SIT

87

PONTA GROSSA (BOA ESPERANÇA) - ALD

75

LAGO DO JARAQUI - SIT

61

TUPANA - ACAM

59

FRONTEIRA (MUNDURUKU) - ALD

58

JUTAI (MURA) - ALD

55

ESTRADA DO AEROPORTO - SIT

53

ESTRADA LIRA/PUXURIZAL - SIT

50

CURUCA - POVO

50

ESTRADA PUXURIZAL/PIABA - SIT

48

LIMÃO (MURA) - ALD

39

ESTRADA PIABA-PIABINHA - SIT

39

FELICIDADE - SIT

36

NOVA ESPERANCA - SIT

32

NITERÓI (MUNDURUKU) - ALD

30

PACOVÃO (MURA) - ALD

29

CENTRO - BAIR

29

SANTA RITA - ALD

28

AS COBRAS (MUNDURUKU) - ALD

28

IGARAPE DO JACUNDA - ALD

25

LAGO DO POÇAO - SIT

25

APUI (VISTA ALEGRE) - ALD

25

VC.III - PAD

25

CAMPINARANA - SIT

22

LAGO DO PURUZINHO - SIT

22

VC.II - PAD

20
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TARUMA - SIT

19

NOVA ALEGRIA - SIT

19

BARRIGUDO - SIT

18

CAJUAL - ALD

18

MAMIÁ (SANTO ANDRÉ) MUDURUKU - ALD

18

COSTA DO BOIADOR - SIT

17

CASTANHAL - SIT

17

NOVA MORADA - SIT

16

XURARUEMA - SIT

16

LAGO DO TROCANA - SIT

16

NAO VOLTE - ALD

16

PARANA DO MANDII - POVO

16

KWATÁ (MUNDURUKU) - ALD

16

LAGO DO BIRIBA - SIT

15

BOM JARDIM - SIT

15

AUARA GRANDE - SIT

15

ESTRADA PIABINHA-INAJA - SIT

14

PARANA DO TROCANA - SIT

13

SANTA MARIA - SIT

13

IGARAPE DO LIRA - SIT

12

IGARAPE DO AUTAZ MIRIM - ALD

12

LAGO DO GUAJARA - SIT

12

TAQUARA - SIT

12

INAJA - SIT

11

ARU (MUNDURUKU) - ALD

11

VILA DO AXINIM - VILA

11

PONTO ALEGRE - SIT

10

FUMACA - SIT

10

PAJURÁ (MUNDURUKU) - ALD

10

LAGO DO CAUA - ALD

10

SAO JOSE - SIT

10

GUARIBA - SIT

10

CAICARA - VILA

10

FOZ DO CANUMA - VILA

10

COSTA DA AGUA FRIA - SIT

9

SAO JOAO - SIT

9

SAO RAIMUNDO IV - SIT

9

COMUNIDADE SAO RAMUNDO - SIT

9

JUTAI (MALOCAO) - ALD

8

SETEMÃ (MURA) - ALD

8

COSTA DO ARARI - ALD

7

SANTA CATARINA - SIT

7

TAPAGEM (MURA) - ALD

7
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SAO JOSE V - SIT

7

VISTA ALEGRE I - SIT

7

VILA ITAPURANGA (VILA ISABEL) - VILA

7

VILA NOVA I - SIT

7

JAUARI - SIT

6

SANTA HELENA - FAZ

6

CAMARAO - SIT

6

LAGO DO ACARA - SIT

6

COSTA DO GUAJARA - SIT

6

COATA I - VILA

6

ESCUNDIDO - ALD

5

SEGUNDO SAO RAIMUNDO - SIT

5

VC. I - PAD

5

IGARAPE DO PIABA - SIT

5

DOIS DE MARÇO - SIT

5

CARAPANATUBA - POVO

5

ILHA DO TROCANA - SIT

5

PARANA DO CARAPANATUBA - POVO

5

VILA BATISTA (SATERÊ-MAWÉ) - ALD

5

GUAJARA GRANDE - SIT

4

ENXADA - ALD

4

SANTA ISABEL - SIT

4

FAZENDA LAGO DE BORBA - FAZ

4

AUARAZINHO - POVO

4

RUZAURA - SIT

4

RAMAL DO HERNANDES - PAD

4

ACARA - SIT

4

SAUASSU - SIT

4

TERRA PRETA (MUNDURUKU) - ALD

4

ILHA DO CARAPANATUBA - SIT

4

LAGO DO PURU GRANDE - SIT

4

FLORESTA - VILA

4

TERRA ALTA - SIT

4

PARANA DA ILHA DE BORBA - SIT

3

BOA ESPERANCA - ALD

3

ESTRADA DA OLARIA - SIT

3

FE EM DEUS - ALD

3

BOA ESPERANÇA -I - SIT

3

VILA NOVA I - ALD

3

PARANA DO JACARE - POVO

3

COSTA DO ARAPAPA - VILA

3

SAPUCAIA (MURA) - ALD

3

ANUMAA - POVO

3

BOCA DO ARARI ((MURA) - ALD

3
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LAGO DO CAICARA - SIT

2

BR-319 KM 118 - SIT

2

GUAJARAZINHO - SIT

2

CADETE - SIT

2

SAO JOSÉ I - ALD

2

LAGO DO FLEXAL I - SIT

2

SANTO ANTONIO I - ALD

2

SAO JOSE II - SIT

2

SÃO DOMINGOS - ALD

2

TERRA PRETA IV - SIT

2

ILHA DO PIQUIA - SIT

2

LAGO DO RETIRO - SIT

2

MARGEM ESQUERDA DO RIO MARIMARI - SIT

2

JABOTÁ (JANDAIRA) - ALD

2

CORREA - ALD

2

ONÇA PINDURADA (CAFEZAL) - ALD

2

COSTA DO PUCU - SIT

2

IGARAPE GRANDE - ALD

2

IGARAPE DO ARARI - ALD

2

IGARAPE DO AXINI - SIT

2

LAGO DO INAJA - SIT

2

RANCHO - SIT

2

FOZ DO MAPIÁ (MUNDURUKU) - ALD

2

AXINI - SIT

2

PARICA - SIT

2

PIRANHA (MURA) - ALD

2

FLEXAL - POVO

2

PARAUÁ (MUNDURUKU) - ALD

2

COSTA DO PURUZINHO - SIT

2

BARRA MANSA - VILA

2

LOCALIDADE NÃO INFORMADA

2

ILHA DE BORBA - SIT

1

LAGO DO LIMAO - ALD

1

SAO JOAO - SIT

1

TERRA PRETA III - ALD

1

VEADO - ALD

1

LAGO DO MACACO - SIT

1

SANTO ANTÔNIO - ALD

1

CASTANHAL ACU - ALD

1

CIGANA - SIT

1

SAO LAZARO - SIT

1

CUNHA - ALD

1

PIRAICU - ALD

1

SAO PEDRO - ALD

1
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FAZENDA CARLENE - FAZ

1

LAGO DO ARIQUENA - SIT

1

LAGO DO AUARA GRANDE - SIT

1

LAGO DO FLEXAL - SIT

1

CURIMBÓ - ALD

1

COSTA DO ITARARÉ - POVO

1

LAGO DO JACARE - SIT

1

BARREIRA DO ARIRAMBA - SIT

1

IGARAPE DO TUPANA - SIT

1

IGARAPE DO ACARA - SIT

1

PAXIUBA - SIT

1

ESCONDIDO I - ALD

1

IGARAPE DO PUXURIZAL - SIT

1

CAO ERA - ALD

1

VILA NOVA - II - ALD

1

RAMAL DO JARÁ - RAM

1

BAIXO DO ACARA - SIT

1

BOA VISTA - ALD

1

SAO JOAO - II - SIT

1

JACUNDÁ (MUNDURUKU) - ALD

1

FOZ DO RIO MARIMARI - ALD

1

TRES IRMAOS - SIT

1

SANTA ANA - SIT

1

PEIXINHO - SIT

1

FORNO (MURA) - ALD

1

RETIRO - POVO

1

SIMCANTAN - ALD

1

SAO RAIMUNDO I - SIT

1

LAGO DO ARARI - ALD

1

SAURÚ (MUNDURUKU) - ALD

1

CARAMURI - SIT

1

FAZENDA SAO PAULO - SIT

1

MONTE LIBANO - SIT

1

SAO RAIMUNDO - POVO

1

MACAMBIRA - ALD

1

VILA LARANJAL - SIT

1

CAIOÉ (MUNDURUKU) - ALD

1

MUCAJÁ (MUNDURUKU) - ALD

1

FILAO - SIT

1

DEPOSITO CRUZEIRO - ALD

1

FAZENDA CUNAMA - FAZ

1

SAO FRANCISCO DE ASSIS I - SIT

1

SAO SEBASTIAO III - SIT

1

SAO TOME - SIT

1
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Careiro
Localidade

Total de positivos

CASTANHO-SITIO (BR-319 KM 114/151) - SIT

466

P.A PANELÃO - VICINAL PRINCIPAL (BR 319 KM 117) - PAD

365

ESTRADA DO PURUPURU - SIT

195

RIO JUMA M/D - SIT

177

JUMA (ALDEIA) - ALD

148

TUPANA (LADO ESQ. BR-319 KM 152/175) - SIT

145

RAMAL DO PORAO (EST. PURUPURU) - SIT

127

PENA VERDE (EST. AUTAZES KM 22/36) - SIT

121

LAGO DO MIRA (RIO MAMORI) - POVO

120

SAO SEBASTIAO I (BR 319 KM 51/84) - SIT

119

BAIRRO VISTA ALEGRE - BAIR

114

IGARAPE DO TUPANA (RIO CASTANHO) - POVO

107

RAMAL DO SAO JOSE (BR 319 KM 67) - SIT

103

CENTRO - BAIR

103

RAMAL DA CABECEIRA DO PURUPURU (BR 319 KM 32) - SIT

96

RAMAL DO KM 32/E (EST. AUTAZES) - SIT

95

BAIRRO SEBASTIAO BORGES - BAIR

94

RAMAL DO FLORESTA (BR 319 KM 69) - SIT

92

PNA. CASTANHO - POVO

92

P.A PANELAO - VICINAL 06 - PAD

89

RAMAL DO KM 28 (EST. AUTAZES) - SIT

84

IGARAPE DO PANELAO M/D (RIO CASTANHO) - SIT

84

RAMAL DO TIMBO (BR 319 KM 56) - SIT

79

IGARAPE DO DESERTO (LAGO PURUPURU) - SIT

78

BAIRRO NOVO - BAIR

72

RAMAL DO KM 32/D (EST. AUTAZES) - SIT

68

P.A PANELAO - VICINAL 01 - PAD

67

RAMAL DO KM 17/D (EST. AUTAZES) - SIT

63

RAMAL DO KM 18 (EST. PURUPURU) - SIT

57

MUTIRAO DO PURUPURU - VILA

54

RAMAL DO JACAMIM (BR 319 KM 55) - SIT

53

BAIRRO NOVO HORIZONTE - BAIR

52

IGARAPE DO JURARA (RIO MAMORI) - POVO

51

BATATA (BR 319 KM 85/104) - SIT

50

RAMAL DO KM 8 (ESTR. AUTAZES) - POVO

47

P.A PANELAO - VICINAL 03 - PAD

44

P.A PANELAO - VICINAL 05 - PAD

40

RAMAL DO KM 14 (EST. AUTAZES) - PAD

39

BUENOS AIRES (RIO MAMORI) - POVO

38

RAMAL DO JANAUACA (BR 319 KM 82) - POVO

36

RAMAL DO MAMORI (BR 319 KM 78) - SIT

35
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P.A PANELAO - VICINAL 04 - PAD

34

RAMAL DO KM 29 (EST. AUTAZES) - SIT

33

NOSSA SR. DA CONCEICAO (BR 319 KM 64) - SIT

31

RAMAL DO KM 25/D (EST. AUTAZES) - POVO

28

LAGO DO PURUPURU - POVO

27

IGARAPE DO SAMAUMA (LAGO PURUPURU) - POVO

26

RAMAL DO COBRA (EST. DO PURUPURU) - SIT

26

RAMAL DO CAAPIRANGA (BR 319 KM 72) - SIT

25

IGARAPE DO PATAUA (RIO CASTANHO) - SIT

23

IGARAPE DO ROQUE (LAGO PURUPURU) - SIT

23

IGARAPE DO ANDIROBA (RIO CASTANHO) - POVO

23

P.A PANELAO - VICINAL 02 - PAD

22

IGARAPE DO CAAPIRANGA (JANAUACA) - POVO

22

BELA VISTA (RIO CASTANHO) - POVO

21

PNA. DO CAPIVARA (RIO MAMORI) - POVO

21

VILA DO SAMAUMA (BR 319 KM 72) - VILA

21

RAMAL DO KM 13 (EST. AUTAZES) - SIT

20

SANTO ANTONIO (RIO CASTANHO) - POVO

20

SAO SIVIRINO (ESTR. AUTAZES KM 0/17) - SIT

20

PNA. DO MAMORI - SIT

18

RAMAL DO KM 6 (EST. MANAQUIRI) - POVO

17

RAMAL DO KM 21 (EST. AUTAZES) - SIT

17

VILA DO PURUPURU (LAGO PURUPURU) - POVO

17

RAMAL DO KM 14 (EST. MANAQUIRI) - SIT

16

ESTRADA DO MANAQUIRI (ATÉ KM 10) - SIT

16

VILA DO ARACA (BR 319 KM 51) - VILA

16

RAMAL DO KM 4 (EST. DO PURUPURU) - SIT

15

RAMAL DO KM 11 (EST. AUTAZES) - SIT

15

PNA. DO CAPIVARINHA (RIO MAMORI) - POVO

15

LAGO DO TIMBO - SIT

15

LAGO DO CASTANHO (JANAUACA) - POVO

15

TAQUARINHA (URBANA) - BAIR

14

PNA. DO ARACA - SIT

14

IGARAPE DO SICURIJU (RIO CASTANHO) - PAD

13

RAMAL DO KM 12 (EST. AUTAZES) - SIT

13

IGARAPE DO CIPO (LAGO DO PURUPURU) - SIT

12

ESPIRITO SANTO (RIO MAMORI) - POVO

12

RAMAL DO PEDRA (EST. AUTAZES) - PAD

12

IGARAPE DO TABOCA I (RIO CASTANHO) - SIT

11

FAZENDA PARDAL (EST. AUTAZES KM 18/21) - SIT

11

CALAFATE (BR 319 KM 105/110) - SIT

11

IGARAPE DO CALAFATE (BR 319 KM 105) - SIT

11

IGARAPE DO CASTANHO (LADO ESQ. BR 319 KM 22) - SIT

10

IGARAPE DO UCHI (BR 319 KM 120) - SIT

9
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RAMAL DO MIRA (BR 319 KM 64) - POVO

9

RAMAL DO KM 8 - SIT

9

MATO GROSSO (BR 319 KM 22/50) - SIT

9

IGARAPE DO TABOCA (JANAUACA) - POVO

9

RAMAL DO KM 17/E (EST. AUTAZES) - SIT

8

RAMAL DO KM 36 (EST. AUTAZES) - SIT

8

IGARAPE DO PAJE (JANAUACA) - POVO

8

IGARAPE DO CASTANHO I (LALDO DIR. BR 319 KM 22) - SIT

8

BATATA I (RIO MAMORI) - POVO

8

SAO JOAO DA BOA VISTA (JANAUACA) - SIT

8

RAMAL DO KM 10 (EST. MANAQUIRI) - POVO

7

LAGUINHO (JANAUACA) - POVO

7

LAGO DO TUCUNARE (PNA. MAMORI) - SIT

7

LAGO DO ANVERES (BR 319 KM 25) - POVO

7

PNA. DO JANAUACA M/D - POVO

7

RAMAL DO ANVERES (BR 319 KM 25) - SIT

6

LAGO PRETO (BR 319 KM 35) - POVO

6

RAMAL DO KM 7 (EST. AUTAZES) - POVO

5

TAQUARINHA I - SIT

5

IGARAPE DO AGUA BRANCA (LAGO PURUPURU) - SIT

5

SAO LUIS II (RIO MAMORI) - POVO

5

IGARAPE DO CASTANHO II (JANAUACA) - SIT

5

IGARAPE AÇU (RIO MAMORI) - POVO

4

RAMAL DO KM 25/E (EST. AUTAZES) - SIT

4

LAGO DO BOTO (JANAUACA) - POVO

4

SANTA ROSA II (RIO MAMORI) - POVO

4

CASTANHO-SITIO I (BR-319 KM 114/117) - PAD

4

LAGO ARARA (PNA. MAMORI) - SIT

4

IGARAPE DO PARINTINS I (JANAUACA) - POVO

4

SAO SEBASTIAO (JANAUACA) - SIT

4

IGARAPE DO SAMAUMA I (JANAUACA) - SIT

4

LAGO DO PACATUBA (JANAUACA) - POVO

4

RAMAL DO SAMAUMA (BR 319 KM 76) - SIT

3

RAMAL DO FLORIANO (EST. PURUPURU) - SIT

3

IGARAPE DO SANTO ANTONIO (JANAUACA) - POVO

3

JAUARETE (JANAUACA) - SIT

3

LAGO DO MARINHEIRO (PNA. MAMORI) - SIT

3

RAMAL DO KM 6 (EST. AUTAZES) - SIT

3

BELA VISTA (RIO CASTANHO) - ALD

3

IGARAPE DO PANELAO M/E (RIO CASTANHO) - PAD

3

PNA. DO TRACAJA (PNA. MAMORI) - SIT

3

SANTA MARIA (LAGO PURUPURU) - SIT

3

PARANA DO PACATUBA (JANAUACA) - POVO

3

PNA. DO PACATUBA (JANAUACA) - POVO

3

1032

LOCALIDADE NÃO INFORMADA

3

RAMAL DO KM 9 (EST. AUTAZES) - SIT

2

IGARAPE DO RIO BRANCO (JANAUACA) - SIT

2

IGARAPE DO MENDES (JANAUACA) - POVO

2

PAIOL - ALD

2

IGARAPE DO PARINTINS (BR 319 KM 78) - SIT

2

FAZENDA NAZARE (JANAUACA) - POVO

2

IGARAPE DO ITAUBA (JANAUACA) - SIT

2

PIRANHA (ALDEIA) - ALD

2

CONCEICAO (JANAUACA) - POVO

2

SAO FRANCISCO (JANAUACA) - POVO

2

IGARAPE DA TAPAGEM (JANAUACA) - POVO

2

ITABOCA - ALD

1

IGARAPE DO COROCORO (RIO CASTANHO) - PAD

1

IGARAPE DO NANARANA (BR 319 KM 120) - PAD

1

SAO SEBASTIAO II (RIO CASTANHO) - POVO

1

SÃO FRANCISCO (ALDEIA) - ALD

1

FURO DA TAPAGEM (JANAUACA) - POVO

1

TILHEIRO M/D (JANAUACA) - SIT

1
Humaitá

Localidade

Total de positivos

LOCALIDADE NÃO INFORMADA

266

P.A.E. -STª Mª AUXILIADORA - BR 230 (IPIXUNA) - PAD

261

SANTO ANTONIO - BR 319 - PAD

187

LAGO DO PURUZINHO - SIT

166

ALDEIA CASTANHAL DOS TENHARIN - ALD

132

ENGENHO - SIT

123

P.A.E. BOTOS - PAD

119

P.A.E. - URUAPIARA - PAD

118

CASTANHAL - POVO

111

LAGO DO ACARA - SIT

109

PARAISO - BR-230 - SIT

108

SANTA MARGARIDA - SIT

94

P.A.E. - REALIDADE - BR 319 - PAD

85

SAO BERNARDINO - SIT

83

MAICIZINHO - BR 230 - SIT

76

LAGO DO ANTONIO - SIT

76

SAO JOAO - BR 319 HUT/PV - SIT

75

SANTA LUZIA - SIT

69

ALDEIA JUI (BR-230) - ALD

66

SAUVA - SIT

57

SAO MIGUEL - SIT

57

SAO SEBASTIAO I - SIT

55
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SANTA ROSA - SIT

51

BAIRRO SAO DOMINGOS SAVIO - BAIR

51

MAICI ACAMP. DNER - BR 230 - ACAM

50

ALDEIA ÁGUA AZUL(NOVO ARIPUANÃ) - ALD

48

PARASITA - SIT

45

PARAISO I - RIO MADEIRA - SIT

45

ALDEIA YTIGYUHU/MARMELOS - ALD

45

SAO CARLOS - BR 319 - SIT

42

IGARAPE DE SAO SEBASTIAO - SIT

42

BAIRRO DA OLARIA - BAIR

41

FORTALEZA - BR 319 HUT/MAO - PAD

39

ALDEIA PIQUIA - ALD

35

ALDEIA FORQUILHA GRANDE - ALD

35

MUANENSE - SIT

35

CENTRO COMERCIAL - SIT

34

ITA - SIT

33

ILHA DAS PUPUNHAS I - SIT

32

PARAIZINHO - SIT

32

ALDEIA BAIXO GRANDE (TORÁ) - ALD

31

ESCONDIDO - SIT

31

ACARA - BR 319 - SIT

31

BELA VISTA - LG. URUAPIARA - SIT

31

COLONIA IGARAPE DO BANHEIRO - SIT

30

ALDEIA VERA CRUZ (TORÁ) - ALD

29

ALDEIA IG DAS PUPUNHAS - ALD

29

LAGO DAS PUPUNHAS - SIT

29

MIRARI - SIT

29

ALDEIA ESTIRAO GRANDE (TENHARIN) - ALD

28

BAIRRO SAO SEBASTIAO - BAIR

28

FUNDIARIA ANTONIETA - BR 319 - SIT

28

PADUA - SIT

27

BAIRRO NOVA ESPERANÇA - BAIR

27

LINHA ALTO DO CRATO - BR 230 - SIT

26

ALDEIA KWAIARY (BR-230) - ALD

26

TARUMA - SIT

25

ALDEIA TRAIRA - ALD

25

LAGO DAS TRES CASAS - SIT

21

BAIRRO NOVA HUMAITA - BAIR

20

TRAIRA I - BR 230 - SIT

20

ALEGRIA - SIT

19

TRES CASAS I - SIT

17

SAMAUMEIRA - BR 319 - ACAM

16

CENTRO DO ELETRICO - BR 230 - SIT

15

AUXILIADORA DO MADEIRA - VILA

15
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ALDEIA VILA NOVA (BR-230) - ALD

15

CONCEICAO I - BR 319 - SIT

15

TERRA FIRME - SIT

15

JUMA - SIT

14

IGARAPE ACARA - SIT

13

MIRITI - SIT

13

CARARA - SIT

13

LAGO DO CARAPANATUBA - SIT

13

BARRO VERMELHO - SIT

12

LAGO DAS PIRAIBAS - SIT

12

BUIUCU - SIT

11

P.A.E. - NOVO HORIENTE - PAD

11

BAIRRO DE SAO CRISTOVAO - BAIR

10

ALDEIA BARRIGUDO (MURA-PIRAHÃ) - ALD

10

BAIRRO SAO FRANCISCO - BAIR

10

IGARAPE DO CARAPANATUBA - SIT

10

TAPURU - SIT

10

BOCA DO PURUZINHO - SIT

9

ALDEIA PEREIRA - ALD

9

P.A.E. - FLORESTA DO IPIXUNA - LG. URUAPIARA - PAD

9

NAZARE I - BR 319 - SIT

9

RETIRO IGARAPE DO BEEM - SIT

9

PRIMAVERA - SIT

8

IGARAPE AÇU - BR 230 - SIT

8

BOA ESPERANCA - SIT

8

BOCA DO SALOMAO - SIT

8

LARANJAL I - SIT

8

CAIARI - SIT

8

BOM FUTURO I - SIT

7

NOVE DE JANEIRO - BR 230 - SIT

7

BAIRRO DE SAO PEDRO - BAIR

7

BAIRRO DE SANTO ANTONIO - BAIR

7

SANTA CRUZ I - SIT

7

BOCA DO CARAPANATUBA - SIT

6

PRIMEIRO DE JUNHO - BR 230 - SIT

6

VALPARAISO - SIT

6

BELO HORIZONTE - SIT

6

CINTRA - SIT

6

BAIRRO DO DIVINO PRANTO - BAIR

6

SAO RAIMUNDO - SIT

6

ILHA SANTA CRUZ - SIT

6

SAO DOMINGOS - SIT

6

CENTRO - BAIR

6

FUNDIARIA SANTA LUZIA - BR 319 - SIT

6
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GOIABAL - SIT

6

SAO JOSÉ - SIT

5

TABULETA - SIT

5

PARQUE DAS MANGABEIRAS - CONJ

5

JUMAS - SIT

5

TRAIRA - BR 230 - SIT

5

RECREIO - SIT

5

PARIRI - SIT

5

SANTA MARIA I - SIT

5

MORADA NOVA - SIT

5

BOM FUTURO - BR 230 - SIT

5

SAO MARCOS - SIT

5

BAIRRO DE SAO JOSE - BAIR

5

ESTRADINHA - BR 319 - SIT

4

SAO JOSE DO CRATO - SIT

4

ILHA DE TRES CASAS - SIT

4

ARMAZEM - SIT

4

LARANJAL - SIT

4

RAMAL DO PRIMEIRO DE JUNHO - BR 230 - SIT

4

BAIRRO NOVO CENTENARIO - BAIR

4

ALDEIA CANAVIAL (PARINTINTIN) - ALD

4

PRAINHA - SIT

4

JOAO DE BARRO - BR 230 - SIT

4

PATAUA - BR 230 - SIT

4

AMAZONIA - BR 230 - SIT

3

FUNDIARIA DO KM-22 - BR 230 - SIT

3

54 BIS - BR 230 - ACAM

3

P.A.E. - SANTA FÉ - RIO MADEIRA - PAD

3

VARADOURO - SIT

3

PARACANA - SIT

3

PORTO ALEGRE - SIT

3

RETIRO - BR 230 - SIT

3

ALDEIA CASTANHAL DOS PARINTINTIN - ALD

2

CENTRO DO PALHALZINHO - SIT

2

VICINAL SANTA LUZIA - BR 319 - SIT

2

TRINDADE - SIT

2

SAO PEDRO - SIT

2

FAZENDA MIRIM - BR 230 - SIT

2

ILHA DO TAMBAQUI - SIT

2

ALDEIA FORTALEZA (APURINA) - ALD

2

CENTRO ALVARO MAIA - BR 319 - SIT

2

RESTAURACAO I - SIT

2

PIQUIA - SIT

2

FUNDIARIA DO MOURA - BR 319 - SIT

2
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SANTA TEREZINHA - BR 230 - SIT

2

ARROZAL - SIT

2

ALDEIA TUCUMÃ - ALD

1

ILHA DO MARMELO - SIT

1

TAMANDUA - SIT

1

BANDEIRA BRANCA - SIT

1

BUIUCU II - SIT

1

PARANA DO BOM FUTURO - SIT

1

LAGO DA TERRA FIRME - SIT

1

SAO ROQUE - SIT

1

ILHA DO PURUZINHO - SIT

1

SAO JOAO DO TAMBAQUI - SIT

1

DESCANSO - SIT

1

SANTA CRUZ II - SIT

1

SAO SEBASTIAO - SIT

1

AEROPORTO - SIT

1

ILHA DE SAO RAFAEL - SIT

1

DUMAS - SIT

1
Manaus

Localidade
Total de positivos
RAMAL DO BRASILEIRINHO P/I (DO KM 0 AO KM 04 Z. LESTE) RAM
897
ESTR. PURAQUEQ PART I (DO KM 0 - D. NAZARÉ (Z. LESTE)) SIT
780
COM. NSA. SRA. DE FATIMA (FLUV.TARUMA R-11) - POVO

579

ESTR. DO TARUMA I (Z. OESTE R-02) - ABRG
RAMAL DO BRASILEIRINHO PARTE III (DO KM 08 AO KM 12) SIT
LAGO DO PURAQUEQUARA (FLUV.LG.PURAQ.R 11 R.AM) POVO

436

ESTR. DA VIVENDA VERDE (Z. OESTE R-02) - POVO
RAMAL DO KM 8 PARTE I (DO KM 0 - 3 (BRASIL. Z. LESTE)) RAM

319

VILA DO TARUMA (ZONA OESTE R-02) - BAIR

300

UNIÃO DA VITORIA (Z. OESTE R-09) - BAIR

298

NOVA VITORIA ( Z. LESTE R 05) - ACAM

269

COM. ISMAIL AZIZ (BR 174 KM 2 R.10) - ACAM
COM. NSA. SRA. DO LIVRAMENTO(FLUV. TARUMA R-11) POVO

234

395
393

305

231

RAMAL DO IPIRANGA (BRASIL. Z. LESTE) - RAM
RAMAL DO KM 08 PARTE II (DO KM 3 - 7 (BRASIL. Z LESTE) RAM

224
214

SANTA ETELVINA (Z. NORTE AGLOM-212) - BAIR

206

JOÃO PAULO II 2ª ETAPA (Z. LESTE R 04) - BAIR

204

RAMAL DO KM 10 (BRASIL. Z. LESTE) - RAM

204

VILA DO PURAQUEQUARA (Z. LESTE) - VILA

202
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COM. CRISTO REI (TARUMA II) - POVO

202

RAMAL DO BRASILEIRINHO PARTE II (DO KM 4 AO KM 8) - SIT

197

LOCALIDADE NÃO INFORMADA

189

COSTA DO UBIM (FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT

181

COLONIA ANTONIO ALEIXO (Z. LESTE) - BAIR

180

IGARAPE DO MULATO (LAGO MIPINDIAU - RIO NEGRO) - SIT

174

MARG. ESQ. RIO APUAU (RIO NEGRO R-11) - SIT

170

ESTR. DO TARUMA II (Z. OESTE R-02) - ABRG

156

RAMAL DO ACARA (AM-010 R 09) - RAM

153

LAGO DO ARIAU I (FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT
ESTR. DO PURAQUEQ PARTE II (INÍCIO D. NAZARÉ/ZOOB) ESTR

152

CONJ. NOVA CIDADE I (Z.NORTE R-01) - CONJ

147

RAMAL AGUA BRANCA I (AM-010 KM 32 R-09) - PAD

147

LAGO DO MINPINDIAU (FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT

146

COM. EBENEZER( FLUV. TARUMA R-11) - POVO

143

IG. DA FLORESTA (FLUV. LG. PURAQ. R 11 RIO AM) - SIT
RAMAL DO CHICO MENDES P/I (DO KM 0 / SIT CASSIANO) RAM

142

NOVA CANAA (RIO NEGRO) - POVO

138

TARUMAZINHO (BR-174 R-10) - FAZ

134

RAMAL TRES MARIAS DO KM 07 (Z.LESTE ) - RAM

128

ESTR. VIVENDA DO PONTAL (Z. OESTE R-02) - RAM

127

RAMAL SÃO FRANCISCO I (AM-010 KM-42 R-09) - RAM

127

MARINA DO DAVID (RIO TARUMA GDE) - PORT

123

RAMAL DO KM 12 (BRASILEIRINHO Z. LESTE) - RAM

123

SANTA INES I (Z. LESTE R-04) - BAIR

120

RAMAL DO KM 9 (PURAQUEQUARA -Z. LESTE) - RAM
RAMAL DA ESCOLA PARTE I (DO KM 0 AO KM 3 - Z. LESTE) RAM

120

RAMAL DO BAIANO I (Z. OESTE R-02) - SIT

119

CONJ. JOAO PAULO II (Z. NORTE R-02) - CONJ

116

CONJ. RES. LAGOA AZUL (AM-10 R-09) - CONJ

114

GRANDE VITORIA (Z. LESTE R 05) - BAIR

114

IGARAPE DO ARACU (LAGO MIPINDIAU-RIO NEGRO) - SIT

114

NOVO MILENIO (Z.NORTE R-01) - BAIR

113

BELA VISTA (Z. LESTE) - BAIR

113

COM. BOA ESPERANCA (RIO NEGRO R-11) - ALD

113

NOVA JERUSALÉM (RIO NEGRO - LAGO MIPINDIAU) - POVO

107

RAMAL DO KM 4 (BRASIL Z. LESTE) - RAM

103

RIO TARUMA GRANDE (FLUV. R. NEGRO R 11) - SIT

96

RAMAL DO KM 5 (BRASIL Z. LESTE) - RAM

95

147

141

120

CAMPOS SALES (INVASAO) Z. OESTE R-02) - ACAM

93

IG. DO XITA (FLUV.RIO NEGRO R-11) - SIT

88

IG. DO JOAO PAULO (Z. LESTE R-11 LAGO PURAQ.) - SIT

87

1038

RAMAL DO PAU-ROSA (BR-174 R-10) - PAD

85

RAMAL DO BANCREVEA (Z. OESTE R-02) - SIT

84

PARQUE RES. CAMPOS SALES (Z.OESTE R-02) - CONJ

83

MAINA (FLUV. LG. PURAQ. AGLOM 425 RIO .AM) - SIT

82

RAMAL DO RUFINO (PURAQ Z. LESTE) - RAM

82

COLONIA CLAUDIO MESQUITA (BR 174 AGLOM-321) - SIT

82

RAMAL DO BETO (PURAQUEQ. Z. LESTE) - RAM

78

VILA PAULINO (FLUV.R. CUIEIRAS R 11) - POVO

78

IG. DA CASTANHEIRA (FLUV. LG. ALEIXO R 11 RIO AM) - SIT

77

COM. SANTA MARIA (RIO NEGRO R-11) - POVO

77

LOT. PARQ. SANTA ETELVINA (Z.NORTE R-01) - BAIR
RAMAL DO CHICO MENDES PARTE II (DO SIT CASSIANO ATÉ
O FINAL) - RAM

76

RAMAL DA GRAMA (Z. OESTE R-02) - POVO

73

COM. ABELHA(RIO TARUMANZINHO) - POVO

71

RAMAL DO SUB-10 BRASILEIRINHO (Z. LESTE) - SIT

70

PONTAL DA CACHOEIRA (Z. OESTE TARUMA R 02) - ACAM

69

IG. DO JULIAO (RIO TARUMA R-11) - SIT

69

IG. DA LENHA (FLUV.LG.ALEIXO R 11 R.AM) - SIT
BAIRRO SAO PEDRO - CARBRAS INVASAO (Z. OESTE R-02) ACAM

65

IG. DA BOA VISTA (FLUV. RIO AM) - POVO

63

RAMAL DO KM 11 (BRASILEIRINHO Z. LESTE ) - RAM

62

RAMAL DO KM 14 (PURAQ. Z. LESTE) - SIT

62

CIDADE DE DEUS I (Z. NORTE R-03) - BAIR

61

76

64

RAMAL SÃO FRANCISCO II (R. IPIRANG Z. LESTE) - RAM

61

IG. DO JARAQUI (MG/DIR. FLUV.RIO NEGRO R-11) - SIT

60

ESTR. DO CETUR (Z. OESTE R-02) - SIT

59

COND. VIVENDA DO PONTAL (Z. OESTE R-02) - CONJ

58

PARQUE RIACHUELO (Z. OESTE R 02) - ACAM

57

COM. SAO JOAO (BR 174 KM 4 R 10) - SIT

56

RAMAL DO IPIRANGUINHA (IPIRANGA BRASIL Z.LESTE) - RAM

56

RAMAL DA ESCOLA PARTE II (DO KM 03 ATÉ O FINAL) - RAM

56

JOÃO PAULO II 3º ETAPA (Z.LESTE AGLOM 416) - BAIR

54

COSTA DO SAMAUMA (FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT

54

IG. DO MUCURA (FLUV.RIO NEGRO R-11) - SIT

53

CASA DE SAUDE DO INDIO (AM-010 KM 24 R-09) - ALD

52

RIO ARARA (FLUV.RIO NEGRO R-11) - POVO

52

COM. SAO SEBASTAO (FLUV.TARUMA R-11) - POVO

51

RIO TARUMAZINHO (FLUV. R. NEGRO R 11) - SIT

49

RAMAL AGUA BRANCA II (AM-10 KM 34 R-09) - PAD

49

COSTA DO PAGODAO (RIO NEGRO R-11) - SIT

48

RAMAL MAMA NA EGUA (Z. OESTE R-02) - RAM

48

JARDIM MAUA (Z. LESTE R 06 -02) - ACAM

47

COM. NOVA CANAA (BR 174 R-10) - SIT

45
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RAMAL DO KM 9 (BRASILZ. LESTE ) - RAM

45

CEARA (VIVENDA VERDE) - SIT

45

LAGO DO TUPE (FLUV.R. NEGRO R-11) - SIT

44

COLONIA TAPAJOS (Z. NORTE R-01) - BAIR

44

RAMAL DA CAIXA DAGUA (PURAQ. Z. LESTE R-07) - RAM

44

ESTR. COND. MARINA TAUA (Z.OESTE R 02) - ESTR

43

IG. DO LEAO (BR-174 R-10) - SIT

43

PARQUE DOS GUARANAS (AM-010 KM 19 R 09) - ACAM

43

COM. AGRICOLA DA PAZ (BR-174 R-10) - PAD

42

COSTA DO CAIOE (RIO NEGRO R-11) - SIT

42

IG. DO SAO JOAO (TARUMA GRANDE R 11) - SIT

42

BELA VISTA (RIO NEGRO) - POVO

41

RAMAL ESC. FAZ. ESPERANÇA (BR 174 R-10) - RAM

41

AGROVILA AMAZONINO MENDES (FLUV. TARUMA R-11) - PAD

40

CIDADE DE DEUS II (Z. NORTE R-03) - BAIR

40

COLONIA TARUMA GRANDE (BR-174 KM-30 R-11) - SIT

39

ESTR. DA PONTA NEGRA (Z. OESTE R-02) - ABRG

39

RAMAL VOVO BACANA (Z. OESTE R-02) - POVO

39

RAMAL DO KM 3,3 (R. ESCOLA PURAQ Z. LESTE) - RAM

38

IG. DO TIU (TARUMA GRANDE R-11) - SIT

38

SANTA INES II (Z. LESTE R-04) - BAIR

37

RAMAL DO BRITADOR - LAUREANO (Z. OESTE R-02) - POVO

37

PIORINI (Z. NORTE R-01) - BAIR

37

VITORIA REGIA (Z. CENTRO OESTE ) - BAIR

36

RAMAL DO PAU OCO (BRASILEIRINHO Z. LESTE) - RAM

35

RAMAL SANTO ANTONIO (AM-10 KM-47 R-09) - PAD

35

SITIO J.V. (VIVENDA VERDE) - SIT

35

IG. DA SERINGUEIRA (FLUV.LG.ALEIXO R 11 R.AM) - SIT

34

COSTA DO JATUARANA (Z. LESTE R-11 FLUV.RIO AM) - SIT

34

IGARAPE-AÇU (FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT

34

MAUAZINHO I (Z. LESTE R 06 -02) - BAIR

34

VILA DO IPIRANGA (RAMAL DO BRASILILEIRINHO KM 12) - VILA
RAMAL DO AMAZONAS ( RAM DO BRASILEIRI KM 02 Z LESTE) RAM

34

RAMAL CACHOEIRA DAS ALMAS (Z. OESTE R-02) - POVO

34

COM. ARTHUR VIRGILIO (BR 174 R.10) - PAD

33

COM. PORTAL DO CARIBE I (BR-174 R-10) - SIT

33

IG. DO CAIOE(FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT

32

RAMAL DO KM 15 (PURAQ-DISTRITO) - RAM

32

RETIRO DA EMA (VIVENDA VERDE) - SIT

32

COND. VIVENDA VERDE (Z. OESTE R-02) - POVO
RAMAL DA GRAMA (RAM DO BRASILEIR KM 10,5 Z LESTE) RAM

31

COSTA DO TUPE (FLUV. RIO NEGRO R 11) - POVO

30

BREJO DO MATAO (BR-174 R-10) - SIT

30

34

31
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IG. DO TATU (R-11 FLUV. RIO NEGRO) - SIT

29

VIVENDA VALE VERDE (BR-174 KM-8 R-10) - SIT

29

COM. MONTE SINAI (RIO NEGRO) - POVO

29

RAMAL DO ALEIXO (PURAQUEQ. Z. LESTE) - RAM

29

RAMAL BELO HORIZONTE (Z. OESTE R-02) - POVO

29

RAMAL SOL NASCENTE (Z. OESTE R-02) - RAM

29

ILHA SANTA LUZIA (FLUV.LG.PURAQ.R 11 R.AM) - SIT

28

MONTE DAS OLIVEIRAS I (Z. NORTE R-01) - BAIR

28

JORGE TEIXEIRA IV (Z. LESTE R-04) - BAIR

26

RAMAL SAO FRANCISCO III (AM-010 KM 42) - POVO

26

IG. DO SAO JOSE (TARUMA GRANDE R-11) - SIT

26

RAMAL DO BEREH (BRASIL. RAM KM 08 Z. LESTE) - RAM

26

RAMAL DO LEÃO (AM-010 KM-38 R-09) - RAM

26

JOÃO DO BICO(VIVENDA VERDE) - SIT

24

LAGO DO ALEIXO (FLUV. R 11 RIO AM) - POVO

24

COM.23 DE SETEMBRO(BR 174 KM 3 Z.OESTE) - POVO

24

MANAUS MODERNA (ZONA SUL R-05) - BAIR

24

PARANA DO TIAGO (B. RIO PRETO R 11 RIO AM) - SIT

23

JOÃO PAULO II 1ª ETAPA (Z. LESTE R 04) - BAIR

23

RAMAL DO KM 3 (R. ESCOLA PURAQ Z. LESTE) - RAM

23

RAMAL DA COOPERATIVA I (BR-174 R-10) - PAD

23

LAGO DO JATUARANA (FLUV.RIO AM R 11) - SIT

22

SITIO TRAKINHA (AM-010 KM-25 R-09) - SIT

22

MICAD (BR-174 R-10) - SIT

22

NOVA FLORESTA (R 04 Z. LESTE) - BAIR

22

RAMAL METE MARCHA (BR 174 R-10) - RAM

22

BOA SANTA FE (BR-174 KM-10 R-10) - SIT

22

NOVO ISRAEL I (Z. NORTE R-01) - BAIR

21

JORGE TEIXEIRA I (Z. LESTE R 04) - BAIR

21

IG. DO TARUMAZINHO (BR-174 R-11) - FAZ

21

IG. DO FAUSTINO (FLUV.RIO AM R 11) - SIT

20

COM. BOM JESUS (R 09 AM-010) - POVO

20

RAMAL DO BAIANO II (Z. OESTE R-02) - POVO

20

NOVA CANAA (BARE - RIO NEGRO R-11) - ALD

19

NSA. SRA. DE FATIMA I (Z. NORTE R-03) - BAIR

18

PARQUE RIACHUELO INVASAO (Z. OESTE) - ACAM

18

RAMAL DA PEDRINA (BRASIL KM 07 - ZONA LESTE) - RAM

18

IG. DO CANIÇO (FLUVIAL TARUMA GRANDE R-11) - SIT

18

AMAZONINO MENDES (MUTIRAO Z. NORTE R-03) - BAIR

18

PENITENCIARIA ANISIO JOBIM (BR-174 R-10) - CASA

18

GRANJA SANTO ANTONIO (BR-174 R-10) - COL

17

RAMAL DO KM 21 (BR-174 R-10) - RAM

17

RAMAL DO KM 4 (R. ESCOLA PURAQ. Z. LESTE) - RAM

17

ALFREDO NASCIMENTO II (Z. NORTE R-03) - BAIR

17
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CONJ. JOAO PAULO VI (Z. SUL R-05) - BLOC

17

RAMAL BONS AMIGOS (AM-10 AGLOM-221) - RAM

17

RAMAL DO BREU (AM-010 KM 30 AGLOM-221) - SIT

17

NOVO ISRAEL II (Z. NORTE R-01) - BAIR

16

NSA. SRA. DA SAUDE (RIO NEGRO R-11) - ALD
RAMAL DAS MULHERES (RAMAL DO 8 BRASILEIR - Z LESTE) RAM

16

RAMAL DO KM 2,7 (R. ESCOLA PURAQ Z. LESTE) - RAM

16

COSTA DO TABOCAL (FLUV. RIO AM) - SIT

16

IG. DO IPIRANGA (FLUV. LG. PURAQ. R 11 RIO AM) - SIT

16

COSTA DO ARARA (RIO NEGRO) - POVO

16

CITY PARK (AM-010 KM -32 R-09) - SIT

15

RAMAL FAZENDINHA (Z.LESTE R.IPIRANGA AGLOM 424) - RAM

15

VARADOURO DA CASTANHEIRA (BR-174 R-10) - SIT

15

IG. DO MOURA (FLUV.RIO AM R 11) - POVO

15

ESTR. DA PRAIA DOURADA (Z. OESTE R-02) - SIT

15

JORGE TEIXEIRA III (Z. LESTE R-04) - BAIR

14

PARQUE MAUA (Z. LESTE R 06 -02) - ACAM

14

RAMAL JERUZALEM (AM-010 KM45) - RAM

14

RAMAL SAO SEBASTIAO (PA-TARUMA MIRIM R-02) - POVO

14

JESUS ME DEU (Z. NORTE R-01) - ACAM

14

COSTA DO TATU (FLUV. RIO NEGRO R-11) - POVO

13

LAGO DO PNA. DA EVA (M.E.P.EVA FLUV.R 11 R.AM) - SIT

13

RAMAL DO BURITI (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

13

SITIO DAS ARARAS(Z.NORTE) - SIT

13

TERRA NOVA II (Z. NORTE R-01) - BAIR

13

FURO DO TARUMAZINHO (TARUMA R-11) - SIT
COSTA DO PURAQUEQUARA (Z. LESTE R-11LG. PURAQ.) POVO

13

NOVO ALEIXO (Z. NORTE R-04) - BAIR

13

VARADOURO DOS PADRES (BR-174 R-10) - SIT

13

DIUNA ( FLUVIAL RN - RIO TARUMAZINHO) - POVO

12

PARQUE CELEBRIDADE (Z. NORTE) - ACAM

12

16

13

RAMAL DO KM 3 (BRASIL Z. LESTE) - RAM

12

CHACARA SANTA TEREZINHA (AM-010 KM 50D) - SIT

12

ZUMBI DOS PALMARES I (Z. LESTE R 05) - BAIR

12

12º BATALHAO SUPR. SIGS/BIS (AM-010 KM 54D) - FAZ

11

PARQUE RES. EDUARDO GOMES (Z. C-OESTE R-02) - CONJ

11

SAO FRANCISCO I (BR-174 R-10) - SIT

11

AQUARIO TURKYS (AM-010 KM-21 R-09) - SIT

11

RAMAL DO KM 1DIR (R. ESCOLA PURAQ. Z. LESTE) - RAM

11

VAL PARAISO I (Z. LESTE R-04) - BAIR

11

ZF-4 (BR-174 R-10) - SIT

11

IG. DO JARAQUIZINHO(RIO NEGRO) - POVO

11

RAMAL BANDEIRANTES (BR-174 R-10) - RAM

11
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RAMAL DO MARIANO (Z. OESTE R-02) - RAM

11

MONTE DAS OLIVEIRAS II (Z. NORTE R-01) - BAIR

10

SANTA TEREZA (R-01 Z.NORTE) - BAIR

10

SAO FRANCISCO II (BR-174 R-10) - SIT

10

SITIO SONHO MEU (AM-010 KM 48D) - SIT

10

CIDADE NOVA I NUCLEO 9 (Z. NORTE R-03) - BAIR

10

MONTE SIAO (Z. LESTE R-04) - BAIR

10

VAL PARAISO II (Z.LESTE R 04) - BAIR

10

VIATUBA (FLUV.R.P.R 11 RIO AM) - SIT
RAMAL NOVA ESPERANÇA (IPIRANGA KM 2,5 ZONA LESTE) RAM

10

RAMAL PARQUE RIACHUELO (Z. OESTE R-02) - POVO

10

BAIRRO DA FE (COL. ANT. ALEIXO) - BAIR

10

JORGE TEIXEIRA II (Z. LESTE R-04) - BAIR

9

JARDIM FORTALEZA (Z. NORTE R-01) - CONJ

9

EXPANSÃO DISTRITO INDUSTRIAL (Z. NORTE) - ABRG

9

LIRIO DO VALE I (Z. OESTE R-02) - BAIR

9

RAMAL DA JONASA (AM-010 R-09) - RAM

9

RAMAL U.D.V (AM-010 KM-35 R-09) - RAM

9

RETIRO SAO MIGUEL (BR-174 R-10) - SIT

9

SAO JOSE I (Z. NORTE R 05) - BAIR

9

ARMANDO MENDES (Z. LESTE R 05) - BAIR

9

IG. DO INAJA ( B. RIO PRETO FLUV.RIO AM R 11) - SIT

9

EMBRAPA (AM-010 KM-27 R-09) - SIT

9

ASSENT. DA SERRARIA (TARUMÃ GRANDE R-11) - PAD

9

RAMAL DA BOA VISTA (Z. LESTE R-07) - RAM

9

FURO DOM PEDRO (FLUV. RIO TARUMA R-11) - SIT

8

AEROPORTO INTERNACIONAL (C. OESTE R-02) - AERO

8

CENTRO (ZONA SUL R-02) - BAIR

8

ALFREDO NASCIMENTO I (Z. NORTE R-04) - BAIR

8

COLONIA CENTRAL (TARUMA - R-02) - SIT

8

IGARAPE DO SUCURIJU (LAGO MIPINDIAU-RIO NEGRO) - SIT

8

MEU RINCAO (BR-174 R-10) - SIT

8

NOVO REINO I (Z. LESTE R 05) - BAIR

8

RAMAL AGUA PRETA (AM-10 R-09) - RAM

8

RAMAL DO BOM SOSSEGO (AM-10 R-09) - RAM

8

RAMAL DO KM 15 (PURAQ. Z. LESTE AGLOM 423) - SIT

8

RAMAL DO KM 1ESQ (R. ESCOLA PURAQ - Z. LESTE) - RAM

8

RAMAL DO MATRINCHA (AM-010 R-09) - RAM

8

SANTA FE (BR 174 R 10) - POVO

8

10

SANTA MARTA - INVASÃO (Z. NORTE R-01) - ACAM

8

TANCREDO NEVES I (Z. LESTE R-04) - BAIR

8

TERRA NOVA I (Z. NORTE R-01) - BAIR

8

ARIPUANA (BR-174 R-10) - SIT

8
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ITAUBA (BR-174 R-10) - SIT

8

ANACONDA (BR-174 R-10) - FAZ

8

CONJ. MANOA (Z. NORTE R-01) - CONJ

8

FAZENDA MELO (AM-010 KM 45D) - FAZ

8

PESQUE PAGUE (EST. DO TARUMÃ) - SIT

8

RAMAL DEUS POR NOS (AM 010 KM52) - RAM

8

ESTR. DO JANJAO (Z. LESTE R 06 - 01) - ESTR

8

TABERNA DO CLOVIS (AM-010 KM-30 R-09) - SIT

8

RAMAL DO AREAL III (COL. NOVA ESP. Z. LESTE) - RAM

8

RAMAL DO KM 2 (R. ESCOLA PURAQ - Z. LESTE) - RAM

8

COLONIA SANTO ANTONIO I (Z. NORTE R-01) - BAIR

7

BRAGA MENDES (Z. NORTE R-03) - BAIR

7

ALIANÇA DO SENHOR (Z. NORTE R 04) - BAIR

7

COM. PORTAL DO CARIBE II (BR-174 R-10) - SIT

7

ASSEMBLEIA DE DEUS (AM-010 KM 53E) - FAZ

7

RAMAL DA COOPERATIVA II (AM-10 R-09) - RAM

7

RAMAL DO SEVERINO (AM-010 KM 17 R-09) - RAM

7

AGRO PORTO ALEGRE (BR-174 R-10) - FAZ

7

IG. DO TUCUMA (FLUV. RIO NEGRO R-11) - SIT

7

ARAS (EST. TARUMA) - FAZ

7

COMPENSA II (Z. OESTE R-02) - BAIR

7

BOA ESPERANÇA (BR-174 R-10) - FAZ

7

ASSENT. BRANQUINHO (TARUMÃ GRANDE R-11) - PAD

7

CHACARA CHAPADAO (BR-174 R-10) - SIT

6

COMPENSA I (Z. OESTE R-02) - BAIR

6

BARREIRINHA (BARE - R-11 FLUV. RIO NEGRO) - ALD

6

IG. DA SERRARIA (FLUV. RIO NEGRO R 11) - POVO

6

CONJ. AGUAS CLARAS I (Z.NORTE R 01) - CONJ

6

FAZENDA RAINHA DA MATA (AM-010 KM-13 R-09) - FAZ

6

FAZENDA V. DIAS (AM-010 KM-18 R-09) - FAZ

6

COM. SAO PEDRO / COSTA TABOCAL - POVO

6

CONJ. RES. PRES. LULA (ZONA LESTE) - CONJ

6

AVESTRUZ (VIVENDA VERDE) - SIT

6

PARQUE DAS GARÇAS (Z. NORTE R 01) - BAIR

6

PARQUE DAS NACOES (Z. CENTRO-SUL R-03) - CONJ

6

SANTA CLARA (BR-174 KM-22 R-10) - SIT

6

SAO JORGE (Z. OESTE R-02) - BAIR

6

TABERNA 3 IRMAOS (AM-010 KM 51D) - SIT

6

ESTR. DO ALEIXO (Z. LESTE R 06 - 01) - ESTR

6

RAMAL SANTA MARTA (Z. NORTE R-01) - ABRG

6

RIACHO DOCE I (Z. NORTE R-01) - BAIR

6

SAO JOSE DOS CAMPOS (Z. NORTE R-04) - BAIR

6

SITIO MONTE VERDE (AM-010 KM-26 R-09) - SIT

6

ZUMBI DOS PALMARES II (Z. LESTE R 05) - BAIR

6
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FAZENDA CANAA (BR-174 R-10) - FAZ
RAMAL DOS MILAGRES (BRASILEIRI KM 04 - ZONA LESTE) RAM

6

VARADOURO NOVA ESPERANÇA (BR-174 R-10) - SIT

6

CHACRINHA JALISCO (AM-010 KM-24 R-09) - SIT

6

COSTA DO TUCUMA (FLUV. RIO NEGRO R-11) - POVO

5

CONJ. 31 DE MARÇO (JAPIIM Z. SUL R-05) - CONJ

5

COLONIA JAPONESA (Z. C-SUL) - CONJ

5

COLINA DO ALEIXO (Z. LESTE R-5) - CONJ

5

CIDADE NOVA II NUCLEO 3 (Z. NORTE R-05) - CONJ

5

CIDADE NOVA I NUCLEO 2 (Z. NORTE R-05) - CONJ

5

GRANJA MASSAU (AM-010 KM-41 R-09) - SIT

5

GLOBAL STAR (AM-010 KM-22 R-09) - SIT

5

ESCOLA SAO JOSE (AM-010 KM 52E) - SIT

5

CENTRO PREP. DEP. QUIMICO (AM-010 KM 53E) - FAZ

5

MONTE PASCOAL (Z. NORTE R-01) - BAIR

5

PAMPULHA - SIT

5

PARQUE DAS LARANJEIRAS (Z. CENTRO-SUL R-03) - CONJ

5

RAMAL DA RODAL (BR-174 R-10) - RAM

5

REDENÇAO (Z. CENTRO OESTE R-02) - BAIR

5

RIACHO DOCE II (Z. NORTE R-01) - BAIR

5

SITIO PARAISO VERDE (AM-010 KM-22 R-09) - SIT

5

VILA DOS AQUARIOS (AM-010 R-09) - VILA

5

VILA HUMAITA (Z. SUL R 06) - BAIR

5

VITORIA REGIA (BR-174 R-10) - FAZ
COSTA DO GUAJARA (Z. LESTE AGLOM 426 FLUV.RIO AM) SIT

5

ESC. AGR. RAINHA DOS APOSTOLOS (BR-174 R-10) - CASA

5

ALVORADA I (Z.CENTRO-OESTE R-02) - BAIR

5

ESTR. DA REFINARIA (Z. SUL R 06 -02) - POVO

5

COLONIA CHICO MENDES (Z. LESTE R-04) - BAIR

5

GRANJA ETO (AM-010 KM-40 R-09) - SIT

5

GRANJA MUROYA (AM-010 KM 44E) - SIT

5

NOVA ESPERANCA (ALV. Z. OESTE R-02) - BAIR

5

RAMAL DO GAUCHO (PURAQ. ZONA LESTE) - RAM

5

RAMAL DO VEGETAL (Z. OESTE R-02) - SIT

5

RAMAL NOVO PARAISO (BR 174 R 10) - RAM

5

CODEAGRO (BR-174 R-10) - FAZ

4

AGROMAN (BR-174 R-10) - FAZ

4

IG. DO CEMITERIO (FLUV. RIO AM R 11) - SIT

4

COLONIA OLIVEIRA MACHADO ( Z. SUL R-06) - BAIR

4

6

5

CONJ. CASTANHEIRA (Z. LESTE R 05) - CONJ

4

CIDADE NOVA V NUCLEO 23 (Z. NORTE R-03) - BAIR

4

CONJ. RES. ITAPURANGA III (Z.OESTE R-02) - CONJ

4

COLONIA NOVA ESPERANCA (Z. LESTE) - BAIR

4
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COM. NSA. SRA. DO CARMO (Z. LESTE R-11 FLUV. AM) - VILA
COM. NSA. SRA. PERP. SOCORRO (MG. ESQ. PNA. EVA R 11) VILA

4
4

FLORESTAL (Z. NORTE R-01) - CONJ

4

COM. SAO FRANCISCO DO CARAMURI (RIO AM R-11) - SIT

4

BAIRRO NOVO (Z. LESTE) - BAIR

4

FAZENDINHA (Z. NORTE R-01) - BAIR

4

CONJ. CIDADAO I (Z. NORTE R 01) - CONJ

4

BAR SALES (AM-010 KM 47D) - SIT

4

GRANJA KAMAZAKI (AM-010 KM 53D) - SIT

4

LOT. AGNUS DEY (ZONA NORTE) - CONJ

4

MARIA DA GLORIA (AM-010 KM-37 R-09) - SIT

4

NOVA ESPERANCA (BARE - RIO NEGRO R-11) - ALD
RAMAL CONQUISTA 3 GALHOS (PROJ. TARUMA BR - 174) PAD

4
4

RAMAL DO SAO JOSE (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

4

RAMAL NOVO AMANHECER (BR 174 R-10) - PAD

4

REMANSO DO BOTO (PURAQ Z. LESTE) - SIT

4

SANTA MONICA (BR-174 R 10) - SIT

4

SAO JOSE II (Z. LESTE R-05) - BAIR

4

SITIO DO PRIMO (AM-010 KM-33 R-09) - SIT

4

SITIO TOCA DO LEAO (AM-010 KM 55E) - SIT

4

ALEIXO (Z. CENTRO-SUL R-04) - BAIR

4

EDUCANDOS (Z. SUL R-06) - BAIR

4

COMPENSA III (Z. OESTE R-02) - BAIR

4

IG. DO MARIANO (FLUV. RIO NEGRO R 11) - SIT

4

COMERCIO DO TEREZO (AM-010 KM-32 R-09) - SIT

4

LAGOA VERDE (Z. SUL R-06) - BAIR

4

NOVA CONQUISTA (Z. LESTE R 05) - BAIR

4

RAMAL DO AREAL I (COL. NOVA ESP. Z. LESTE ) - RAM

4

SOMBRA E AGUA FRIA (BR-174 R-10) - SIT

4

TABERNA SAO GABRIEL (AM-010 KM 47E) - SIT

4

BAIRRO DA PAZ (Z. CENTRO-OESTE R-04) - BAIR

4

CONJ. COLINA DO ALEIXO (Z. NORTE R-04) - CONJ

4

FAZENDA PROGRESSO (BR-174 KM-70) - FAZ

4

RAIO DO SOL (Z. NORTE R-04) - BAIR

4

SAO FRANCISCO III (BR-174 R-10) - SIT

4

INPA - ESTAÇAO EXPERIMENTAL (BR-174 R-10) - SIT

3

CONJ. COHAB DE FLORES (Z.CENTRO-SUL R-02) - CONJ

3

COROADO II (Z. LESTE R 05) - BAIR

3

CONJ. VILA OPERARIA I (Z. LESTE R 05) - CONJ

3

BAIRRO DA UNIAO I (Z. CENTRO-SUL R-03) - BAIR

3

JARDIM RAQUEL (Z. NORTE R-01) - CONJ

3

CONJ. KISSIA II (Z. CENTRO-OESTE R-02) - CONJ

3

COND. MARINA RIO NILO (Z. OESTE R-02) - CONJ

3
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COM. SANTA BARBARA (Z. NORTE R 04) - BAIR

3

ESCOLA AGROTECNICA (Z.LESTE R 05) - CASA

3

IG. DO TIRIRICA ( B. RIO PRETO FLUV.RIO AM R 11) - SIT

3

IG. DO CAMALEAOZINHO (B. RIO PRETO R 11 RIO AM) - SIT

3

CONJ. GALILEIA (Z. NORTE R-01) - CONJ

3

BASE AEREA DE MANAUS (Z. SUL R-02) - AERO

3

JOSE BONIFACIO (Z. NORTE R 01) - BAIR

3

GRANJA TAKACHI (AM-010 KM-41 R-09) - SIT

3

CUEIRAS (RIO NEGRO TARUMA-GRANDE) - SIT

3

BOSQUE RESIDENCIAL PORTINARI (EST. DO TARUMA) - CONJ

3

BENFICA(ESTR. DO TARUMÃ) - SIT

3

MONTE SINAI (Z. NORTE R-01) - BAIR

3

NOVO REINO II (Z. LESTE R 05) - BAIR

3

NSA. SRA. DE FATIMA II (Z. NORTE R-03) - BAIR

3

ORANA (Z. LESTE R-11 FLUV. RIO AM) - SIT

3

PETROPOLIS (ZONA SUL R-05) - BAIR

3

PRES. VARGAS - MATINHA (Z.CENTRO-SUL R-04) - BAIR

3

RAMAL DA BOINA VERDE (AM-10 R-09) - RAM
RAMAL DIAMANTE DO NORTE (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) PAD

3
3

RAMAL DO INPA (AM-010 KM-27 R-09) - RAM

3

RAMAL DO KM 2 (BRASILEIRINHO Z. LESTE) - RAM

3

RAMAL ESPACO VERDE (Z. OESTE R-02) - POVO

3

RESTAURANTE SANDIEGO (AM-010 KM-35 R-09) - SIT

3

ZUMBI DOS PALMARES III (Z. LESTE R 05) - BAIR

3

RAMAL DO KM 3,5 (R. ESCOLA - Z. LESTE R 07) - RAM

3

COM. NOVO PARAISO (BR-174 R-10) - POVO

3

JARDIM PETROPOLIS (Z. SUL R-05) - CONJ

3

NSA. SRA. DAS GRAÇAS (Z. CENTRO-SUL R-04) - BAIR

3

RAMAL DA IGREJA (RAMAL DO IPIRANG KM 01-Z LESTE) - RAM

3

RAMAL DO CRISTO REI (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

3

RETIRO SAO THOME (BR-174 R-10) - SIT

3

RIO BRANQUINHO (BR-174 R-10) - FAZ

3

RUMO CERTO (Z. OESTE R-02) - BAIR

3

SANTA LUZIA (Z. SUL R-06) - BAIR

3

SAO LAZARO (Z. SUL R-06) - BAIR

3

VILA DA PRATA (Z. OESTE R-02) - BAIR

3

CIDADE NOVA I NUCLEO 8 (Z. NORTE R-03) - CONJ

3

CONJ. JARDIM DE VERSALES II (Z. OESTE R-02) - CONJ

3

ESTR. DO IRANDUBA (KM-01 AO 05) - SIT

2

ESC. ADEST. DE ESCOTEIROS (BR 174 R-10) - CASA

2

CIRCULO B (BR-174 R-10) - FAZ

2

BOIADA DO RANCHO (BR-174 R-10) - FAZ

2

EVADIN (BR-174 R-10) - SIT

2

1047

CAMPO DOURADO (Z. NORTE R-04) - BAIR
COM. CRISTIANO DE PAULA (PROJ. TARUMA BR-174 R-10) PAD

2
2

COND. RES. PARQUE DO LAGO - CONJ

2

DINOMA (BR-174 R-10) - FAZ

2

BARCELOS (BR-174 R-10) - FAZ
COND. JARDIM DOS EUCALIPTOS (Z. C-SUL AGLOM-414) BLOC

2

CONJ. SUB-TEN. E SARGENTOS (Z. C-SUL R-03) - CONJ

2

BANDEIRA BRANCA (BR-174 R-10) - SIT

2

GLORIA (ZONA OESTE R-02) - BAIR

2

COROADO I (Z. LESTE R 05) - BAIR

2

BETANIA (Z. SUL R-06) - BAIR

2

CACHOEIRINHA (ZONA SUL R-05) - BAIR

2

ALVORADA III (Z. CENTRO-OESTE R-02) - BAIR

2

COROADO III (Z. LESTE R 05) - BAIR

2

CONJ. SEN. JOAO BOSCO (Z. C-SUL R-02) - CONJ

2

2

GRANJA SANTA MARTA (BR-174 KM-7 R-10) - SIT

2

IG. DO TIUZINHO (TARUMA GRANDE R 11 ) - SIT

2

COM. SAO JOSE (BR-174 R 10 PAU ROSA) - PAD

2

CONJ. FRANCISCA MENDES (Z. NORTE R-03) - CONJ

2

CONJ. VISTA BELA I (Z. OESTE R-02) - CONJ

2

COM. BOMSUCESSO (FLUV. RIO AM R 11) - SIT

2

CONJ. NOVA FRIBURGO (Z. C-SUL R-02) - CONJ

2

CONJ. JARDIM DE VERSALLES (Z.OESTE R-02) - CONJ

2

ASSENT. NAZARE RAMAL 02 (R-11 RIO AM) - PAD

2

CONJ. PONTA NEGRA (Z. OESTE R-02) - CONJ

2

CEMITERIO SAO RAIMUNDO (Z. OESTE R-02) - CEMI

2

GRANJA IOKO (AM-010 KM-38 R-09) - SIT

2

FAZENDA SAO MIGUEL (AM-010 KM-21 R-09) - FAZ

2

CHACARA NSA. SRA. DE NAZARE (AM 010 KM 21 R-09) - SIT

2

CRESPO (Z. SUL R-06) - BAIR

2

COM. BOA ESPERANÇA (RIO NEGRO) - ALD

2

COND. RES. MORADA DOS NOBRES - POVO

2

COND. MARINA RIO BELO(ESTR. DO TARUMÃ - CONJ

2

LIRIO DO VALE II (Z. OESTE R-02) - BAIR

2

LOT. NOVO MUNDO (Z. C-SUL R-03) - BAIR

2

LOT. OURO VERDE (Z. LESTE R 02) - BAIR

2

MATEL (BR-174 R-10) - FAZ

2

MERVILOWE (BR-174 R-10) - SIT

2

MONTEBOR (BR-174 R-10) - FAZ

2

MORRO DA LIBERDADE (Z. SUL R-06) - BAIR

2

NOVA JERUSALEM (Z. CENTRO-OESTE R-01) - BAIR

2

NSA. SRA. DE FATIMA III (Z. NORTE R-03) - BAIR

2

PANALPINA(EST. DO TARUMÃ I) - SIT

2
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PARQUE SHANGRILA VII (Z. C-SUL R-02) - BAIR

2

PORCAO COWNTRY (AM-010 KM-29 R-09) - FAZ

2

RAIZ (Z. SUL R-05) - BAIR

2

RAMAL CHAPURI (Z. OESTE R-02) - POVO

2

RAMAL DO BOA VIDA (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

2

RAMAL DO BOM DESTINO (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

2

RAMAL DO CANIÇO (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

2

SANTO ANTONIO (Z. OESTE R-02) - BAIR

2

SAO JOSE III (Z. LESTE R 05) - BAIR

2

SAO JUDAS TADEU (BR-174 R-10) - SIT

2

SAO SEBASTIAO DO MIRITI (FLUV.R.P.R 11 R.AM) - SIT

2

SITIO MATA BICHO (AM-010 KM-20 R-09) - SIT

2

SITIO NOVO DESTINO (AM-010 KM 57E) - SIT

2

TANCREDO NEVES II (Z. LESTE R-05) - BAIR

2

TIANGUA (BR-174 R-10) - SIT

2

TROPICAL HOTEL MANAUS (Z. OESTE R-02) - CONJ

2

VALE DO AMANHECER (Z.C.SUL R 04) - BAIR

2

VICINAL 4 (PROJETO TARUMA BR-174 R-10) - PAD

2

VILA AMAZONIA (Z. CENTRO-SUL R-02) - BAIR

2

VILA BURITI (Z. SUL R 06 -02) - BAIR

2

CONJ. AJURICABA (Z.CENTRO-OESTE R-02) - CONJ

2

COND. RES. YAEL (Z. CENTRO-SUL R-02) - BLOC

2

ASSENT. DO ARGOLA (RIO NEGRO R-11) - PAD

2

CONJ. DOS BANCARIOS II (Z. OESTE R-02) - CONJ

2

CONJ. RIO XINGU I (Z. OESTE R-02) - CONJ

2

IG. DO BERE (FLUV. LG. PURAQ. R 11 RIO AM) - SIT

2

COSTA DO BOMSUCESSO (FLUV.RIO AM R 11) - SIT

2

ASSENT. FE EM DEUS (FLUV R-11R. NEGRO) - PAD

2

CEMITERIO PARQUE TARUMA (Z. OESTE) - ABRG

2

BALNEARIO DO SESC (Z. OESTE) - CLUB

2

SANTA CRUZ (Z. CENTRO-SUL R-02) - BAIR

2

SAO RAIMUNDO (Z. OESTE R-02) - BAIR

2

COLONIA DA LIBERDADE (Z. NORTE AGLOM-212) - BAIR

1

ESTRADA DE NOVO AIRAO (KM 43 AO KM 66) - SIT

1

GRANJA SANTA ELIZA (BR-174 R-10) - SIT

1

EMBRAPA (BR-174 R-10) - FAZ

1

COM. CANICO (BR-174 R-10) - POVO

1

ESTEIO (BR-174 R-10) - FAZ

1

CONJ. VILA OPERARIA III (Z.NORTE R-01) - CONJ

1

ESTR. MANUEL URBANO (KM-11 AO 20) - SIT

1

CACHOEIRA DAS ALMAS (Z.OESTE R-02) - SIT

1

CONJ. JARDIM DO EDEN (Z.OESTE R-02) - CONJ

1

CIDADE ALTA (Z.LESTE AGLOM 416) - BAIR

1

JARDIM DOS BARES (Z. OESTE R-02) - BAIR

1
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ALVORADA II (Z. CENTRO-OESTE R-02) - BAIR

1

ADRIANOPOLIS (Z. CENTRO-SUL R-04) - BAIR

1

CONJ. CASTELO BRANCO (Z. CENTRO SUL R-02) - CONJ

1

COND. GUAIANASES I (Z.CENTRO-OESTE R-02) - BLOC

1

COND. BARAO DO RIO BRANCO (Z. OESTE R-02) - BLOC

1

CONJ. PETRO (Z. CENTRO-SUL R-04) - CONJ

1

CONJ. TIRADENTES (Z. CENTRO-SUL R-04) - CONJ

1

COND. OURO VERDE (Z. CENTRO-OESTE R-02) - BLOC

1

COM. NOVO AMANHECER (BR-174 R-10) - POVO

1

CONJ. SANTOS DUMONT (Z. CENTRO-OESTE R-02) - CONJ

1

LAGES (Z. LESTE R-11 FLUV. LAGO PURAQ.) - SIT

1

CONJ. FLAMANAL I (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

GARIMPO DO AMANA - GARI

1

LAGO DO GUAJARA (FLUV. RIO AM R 11) - SIT

1

CONJ. BEIJA-FLOR I (Z. CENTRO-SUL R-02) - CONJ

1

CONJ. JOAO BOSCO I (Z. LESTE R-05) - CONJ

1

CONJ. RIBEIRO JUNIOR (Z. NORTE R-01) - CONJ

1

CONJ. RENATO SOUZA PINTO (Z. NORTE R-01) - CONJ

1

CIDADE NOVA III NUCLEO 4 (Z. NORTE R-03) - BAIR

1

CONJ. CANARANA I (Z. NORTE R-03) - CONJ

1

CIDADE NOVA IV NUCLEO 16 (Z. NORTE R-03) - BAIR

1

CONJ. VIEIRALVES (Z. CENTRO-SUL R-02) - CONJ

1

CONJ. VISTA BELA II (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

BAIRRO DA UNIAO II (Z. CENTRO-SUL R-03) - BAIR

1

CONJ. RES. SARG. PANTOJA (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

CONJ. ARIPUANA (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

CACHOEIRA (BR-174 R-10) - SIT

1

JAPIIMLANDIA (Z. SUL R-06) - BAIR

1

ATERRO DO 40 - CRESPO (Z. SUL R-06) - BAIR

1

IG. DO 40 (Z. SUL R-05) - BAIR

1

CONJ. VILA VERDE (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

COND. ANAVILHANAS (Z. CENTRO-SUL R-02) - BLOC

1

COND. MARQUEZ DE CARAVELAS (Z. C-SUL R-03) - CONJ

1

BOAS NOVAS (Z. CENTRO-SUL R-04) - BAIR

1

COM. GILBERTO MESTRINHO (Z. LESTE R 05) - BAIR

1

CONJ. MORADA DO SOL (Z. C-SUL R-04) - CONJ

1

COND. MEDITERRANEO (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

CONJ. RES. ITAPURANGA II (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

CONJ. MARINA DAOOU (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

CONJ. RES. SANTA MARIA (Z. LESTE R 06 -01) - CONJ

1

CONJ. ARIRANHA (Z. OESTE R-02) - BLOC

1

CONJ. BARRA BELA (Z. C-SUL R-04) - BLOC

1

JARDIM PRIMAVERA (Z. C-SUL R-03) - CONJ

1

CONJ. RIO NEGRO (Z. LESTE R-05) - CONJ

1
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CONJ. PARQUE SOLIMOES (Z. SUL R-06) - CONJ

1

COMUNIDADE OURO VERDE (Z. LESTE R-05) - CONJ

1

ASSENT. NAZARE RAMAL 01 (R-11 RIO AM) - PAD

1

BAIRRO BEIJA FLOR (Z. CENTRO SUL R-02) - BAIR

1

ASSENT. DO JACARE (BR 174 R 10 PAU ROSA) - PAD

1

CONJ. AGUAS CLARAS II (Z. C-SUL) - CONJ

1

CONJ. BEN HUR (Z. NORTE R-05) - CONJ

1

CIDADE NOVA I NUCLEO 5 (Z. NORTE R-05) - CONJ

1

CIDADE NOVA II NUCLEO 6 (Z. NORTE R-05) - CONJ

1

FAZENDA BOM JESUS (AM-010 KM-36 R-09) - FAZ

1

GRANJA KAIKO (AM-010 KM-38 R-09) - SIT

1

GRANJA HIGASHI (AM-010 KM-39 R-09) - SIT

1

FAZENDA SANTA CLARA (AM-010 KM-20 R-09) - FAZ

1

CIGS (Z. OESTE, R-02) - ABRG

1

1ª CIA DE MATERIAL BELICO (Z-OESTE R-02) - ABRG

1

HOTEL BOA VIDA (AM-010 KM 52D) - FAZ

1

FAZ. SONHO DE UMA VIDA (AM-010 KM 57D) - FAZ

1

CONJ. OSWALDO FROTA II - CONJ

1

IGARAPE DO CACHORRO (ARIAU-RIO NEGRO) - SIT

1

COM. DA SHARP (Z. LESTE) - ACAM

1

LEAL (BR-174 R-10) - FAZ

1

LOT. AMÉRICA DO SUL (Z. NORTE R 01) - CONJ

1

LOT. PONTA NEGRA (Z. OESTE R-02) - CONJ

1

LOT. SAO JOAO (Z. NORTE R 03) - BAIR

1

MISSAO NOVAS TRIBOS (FLUV. RIO AM R-11) - SIT

1

MONTEROSA (BR-174 R-10) - FAZ

1

NENA BRASIL (BR-174 R-10) - FAZ

1

NÚCLEO AVANCADO DA UFAM (BR-174 R-10) - FAZ

1

ONZE DE MAIO (Z.LESTE AGLOM 113) - BAIR

1

PARQUE CENTENARIO (Z. CENTRO SUL R-02) - BAIR

1

PARQUE EDUARDO BRAGA (Z. NORTE R-04) - CONJ

1

PARQUE SHANGRILA I (Z.CENTRO-SUL R-02) - BAIR

1

PARQUE SHANGRILA III (Z. C-SUL R-02) - BAIR

1

PARQUE SHANGRILA IV (Z. C-SUL R-02) - BAIR

1

PARQUE TROPICAL (Z. C-SUL R-02) - CONJ

1

PRACA 14 DE JANEIRO (Z. SUL R-05) - BAIR

1

RAMAL DA FELICIDADE (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD
RAMAL DA PROSPERIDADE (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) PAD

1

RAMAL DO AREAL II (COL. NOVA ESP. Z. LESTE) - RAM

1

RAMAL DO ASA KM 1 (BRASIL Z. LESTE) - RAM

1

RAMAL DO CAPITAO BONATE (BR-174 R-10) - RAM

1

RAMAL DO JAMBO ( NOVA ESPERANÇA Z. LESTE) - RAM

1

RAMAL DO KM 2 (Z. LESTE R-07) - RAM

1

1
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RAMAL DO TAKANO (AM-010 R-09) - RAM

1

RAMAL FE EM DEUS (PROJ. TARUMA BR 174 R 10) - PAD

1

RAMAL NOVA ESPERANCA (EST.DO ARIAÚ) - SIT

1

RAMAL SAO JOSE (BR-174 R-10) - POVO

1

RECANTO MORADA DO SOL (AM-010 KM-39 R-09) - SIT

1

RESTAURANTE DO ERALDO (AM-010 KM-37 R-09) - SIT

1

SANTA ANA (BR-174 R-10) - SERR

1

SANTO AGOSTINHO (Z. OESTE R-02) - BAIR

1

SAO FRANCISCO (ZONA SUL R-05) - BAIR

1

SAO GERALDO (Z. CENTRO-SUL R-02) - BAIR

1

SAO SEBASTIAO (Z. CENTRO-SUL R-05) - BAIR

1

SINDICATO DOS TRABALHADORES (BR-174 R-10) - SIT

1

SITIO BORRACHINHA (AM-010 KM 43) - SIT

1

SITIO CRISTAL (AM-010 KM 56E) - SIT

1

SITIO RIACHO DA PRATA (AM-010 KM43E) - SIT

1

TILAPIA(ESTR. DO TARUMÃ) - SIT

1

VILA DA FELICIDADE (Z. LESTE R 06 -02) - BAIR

1

VILA MILITAR RIO NEGRO (Z. SUL AGLOM-416) - CONJ

1

VITORIA REGIA (Z. NORTE) - BAIR

1

CHACARA AURORA (BR 174 R-10) - SIT

1

DUQUE DE CAXIAS (BR-174 R-10) - FAZ

1

D. PEDRO I ( Z. OESTE R 02) - BAIR

1

CONJ. JURUA (Z. CENTRO-OESTE R-02) - CONJ

1

CONJ. JOAO BOSCO II (Z. NORTE R-04) - CONJ

1

COND. BARAO DO RIO NEGRO (Z.OESTE R-02) - BLOC

1

JAPIIM II (Z. SUL R-05) - BAIR

1

ASSENT. NAZARE RAMAL 03 (R-11 RIO AM) - PAD

1

CIDADE NOVA III NUCLEO 10 (Z. NORTE R-05) - CONJ

1

ECOPARK HOTEL (RIO TARUMA GRANDE) - SIT

1

COND. JARDIM FRIBURGO (ZONA SUL) - CONJ

1

MAUAZINHO II (Z. LESTE R 06 -02) - BAIR

1

NOVA JERUSALEM (FLUV. RIO NEGRO) - SIT

1

NSA. SRA. DA CONCEIÇAO (Z. NORTE R-01) - BAIR

1

POLICIA FEDERAL (BR-174 R-10) - SIT

1

RAMAL DO BANDEIRANTE (BR-174 R-10) - RAM

1

SAO LUCAS (Z. NORTE R-4) - BAIR

1

TUCUNARE (BR-174 R-10) - FAZ

1

VILA MARINHO (Z. OESTE R-02) - BAIR

1
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ANEXO V - PLANO DE AÇÃO CONTROLE DA MALÁRIA

PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLE DA MALÁRIA
Anexo VI – Portaria n º 47 de Dezembro de 2006

NOME DO EMPREENDIMENTO: Construção Rodovia 319
AVALIAÇÃO: _______________________________________
PLANO DE AVALIAÇÃO: _____________________________

Com vistas a minimizar problemas relacionados a ocorrência da malária,
elaborou-se um plano de ação para o controle, que deverá ser executado em parceria
entre o Poder Público e o Empreendedor da Recuperação da BR 319.
O plano visa principalmente à estruturação dos serviços de saúde, no que refere
à estrutura física, recursos humanos, transporte, equipamentos, materiais e serviços
para manutenção das atividades de prevenção e controle da malária.
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OBJETIVOS:
Intensificar as atividades de vigilância e controle da malária nas localidades de influência
direta e indireta do empreendimento de Recuperação da Rodovia 319
Atividades
Intensificar

as

ações

epidemiológica

da

Período
de

malária

Órgãos Responsáveis

vigilância
através

•

do

monitoramento dos casos notificados no

empreendimento;

SIVEP Malaria, da busca ativa de casos e
identificação

de

novas

áreas

•

com

da

diagnóstico

e

(estrutura

•

cobertura

da

tratamento

física,

rede

da

recursos

de

de

malária

Castanho, Borba, Humaitá

humanos,

microscopistas

e Manaus,

•

estaduais e

Capacitação de médicos com vistas a
assistência adequada quanto ao diagnóstico
precoce e tratamento oportuno.
de

atividades

Em parceria com:
o Secretarias

para

diagnóstico da malária

Inserção

Secretaria de Saúde dos
municípios de Careiro

equipamentos, veículos e insumos de rotina)
Capacitação

Secretaria Estadual de
Saúde do Amazonas,

transmissão de malaria
Ampliação

Empresa responsável pelo

municipais de
Antes, durante e
após
implantação

educativas

e

sensibilização da população local e dos
trabalhadores da obra sobre os aspectos
relacionados a doença, destacando modos
de prevenção e controle.

a

o Ministérios da

do

Saúde,

empreendimento
da BR 319

Educação,

o Ministério do Meio
Ambiente,
o Fundação Nacional
de Saúde,
o Organizações não

Realização das atividades de vigilância de

governamentais,

vetores da malária por meio de pesquisa

População,

entomológica e identificação e cadastro de

outros parceiros.

dentre

criadouros.
Realização

das

atividades

de

controle

vetorial por meio de aplicação de inseticidas,
e manejo ambiental adequado.
Realização de avaliação da qualidade da
aplicação de inseticidas
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Para compensar o aumento da população, em conseqüência do fluxo migratório, é
recomendável que o Município, juntamente com o empreendedor, ajuste anualmente o plano
operacional. A estimativa dos custos adicionais previstos para estruturação dos serviços de
saúde, recursos humanos, transportes, equipamentos, insumos e serviços para o controle
da malária deverão ser identificados em conjunto com o gestor de saúde local.
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ANEXO VI -COORDENADAS GEOGRÁFICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO, HUMAITÁ E MANAUS
Ponto

Coordenadas

Município

Tipo de Unidade

Careiro Castanho
15

20 M 793387 9576968

Sede da Sec. Mun. De Saúde de Careiro Castanho

Municipal

16

20 M 793422 9576982

Hospital Deoclécio dos Santos - Unidade Mista

Estadual

17

20 M 792474 9577184

Unidade Básica de Saúde

Municipal

18

20 M 793117 9577867

Unidade de Saúde Bairro Novo Horizonte

Municipal

19

20 M 792835 9576955

Gerência Municipal de Endemias de Careiro

Municipal

Humaitá
22

20 M 496779 9168590

Posto de Saúde São Cristóvão

Municipal

23
24

20 M 497278 9168729

Posto de Saúde São Francisco

Municipal

20 M 497590 9168413

Posto de Saúde Nossa Senhora do Carmo

Municipal

25

20 M 496883 9170687

Fundação Nacional de Saúde

Municipal

26

20 M 497050 9169289

Hospital Regional de Humaitá

Municipal

Manaus
28

20 M 831350 9653475

Hospital Beneficiência Portuguesa

29

20 M 831342 9653931

Hospital Samel

Particular

31

20 M 831062 9654959

Hospital Santa Júlia

Particular

32

20 M 831481 9655046

Hospital Universitário Araújo Lima

Federal

33

20 M 832323 9655504

Hospital Check Up

Particular

34

21 M 168974 9664657

Pronto Socorro Danilo Correia

Estadual

35

21 M 170489 9664430

Hospital Universitário Francisca Mendes

Estadual

36

21 M 173056 9663728

Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra

Estadual

37

21 M 170690 9659753

Pronto Socorro João Lúcio Machado

Estadual

38

20 M 831977 9656732

Pronto Socorro 28 de Agosto

Estadual

39

20 M 832930 9654755

Hospital Adriano Jorge

Estadual

40

20 M 831767 9653788

Laboratório de Saúde Pública - LACEN

Estadual

41

20 M 829555 9658389

Fundação de Medicina Tropical

Estadual

43

20 M 828564 9658707

Fundação Hospital do Câncer

Estadual

45

20 M 828375 9662283

Pronto Socorro José Lins

Estadual

46

20 M 833416 9656340
3°3'45,175"S
60°6'12,398" W
3°4'29,318"S
59°56'14,578" W
3°2'32,261"S
59°55'43,193" W
3°2'28,868"S
59°57'22,437" W
3°2'28,868"S
59°58'44,716" W
3°1'29,491"S
60°0'48,559" W
2°59'0,46"S
60°0'43,986"W
UTM/GEO
WGS 84

SAMU

Federal

Pronto Socorro Ponta Negra

Municipal

Pronto Socorro Alfredo Campos

Municipal

Pronto Socorro Gebes de Medeiros

Municipal

Pronto Socorro Arthur Virgílio

Municipal

Pronto Socorro Balbina Mestrinho

Municipal

Pronto Socorro Frei Valério de Carli

Municipal

Pronto Socorro MJ PM Salvio Belota

Municipal

47
48
49
50
51
52
53
Grid
Datum
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ANEXO VII - QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA ENDEMIAS

INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE E PROGRAMA DA MALÁRIA DOS
MUNICÍPIOS DIRETAMENTE AFETADOS PELA BR 319

MUNICÍPIO:_____________________________________________________
NOME DO ENTREVISTADO:_______________________________________
FUNÇÃO/CARGO:________________________________________________

1. Possui assistência de Programa de Atenção Básica/ Estratégia da Saúde da Família
(ESF)?
SIM (

)

NÃO ( )

PACS ( )

ESF ( )

2. Cobertura do PACS (%)
______RURAL

________URBANO

3. Cobertura do ESF (%)
______RURAL

________URBANO

4. Número de profissionais por Unidade por município
Especialidades

Castanho

Humaitá

Manaus

Obs.

Agentes de endemias
Agentes de saúde
Assistente social
Biólogo
Bioquímico
Clinico Geral
Enfermeiro
Entomologista
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico Outras Espec.
Médico Veterinário
Microscopista
Odontólogo
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5. Qual o nível de complexidade das Unidades de Saúde que o município possui?
Unidade de Saúde Básica

(

)

Unidade de Saúde de Alta Complexidade (

)

Unidade de Saúde de Média Complexidade

(

)

Unidade de Saúde Mista

6. Número de Unidade de Saúde por tipo de complexidade
Nível de Complexidade

Quantidade

Unidade de Saúde Básica
Unidade de Saúde de Média Complexidade
Unidade de Saúde de Alta Complexidade
Unidade de Saúde Mista
7. Identificação da localização das Unidades de Saúde
Nome da Unidade de Saúde

Endereço

Coordenadas
Geográficas

8. Possui assistência do Programa de Controle da Malaria aos pacientes
SIM ( )

NÃO (

)

9. Possui os insumos básicos para o tratamento dos pacientes?
SIM ( )

NÃO ( )

Medicamento

Sim (

)

Não ( )

Outros:_________________________________________________________
10. Possui laboratório de Diagnostico da Malaria?
SIM ( )

NÃO (

)

11. Possui os insumos básicos para o diagnóstico de malaria?
SIM ( )

NÃO ( )

Seringas

Sim (

)

Não ( )

Laminas

Sim (

)

Não ( )

Corantes

Sim (

)

Não ( )

Teste rápido

Sim (

)

Não ( )

Outros:_________________________________________________________
12. Possui Veículos
SIM (

)

NÃO ( )

Quantos:____________________________
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Quais__________________________________________________________
13. Possui Núcleo de Entomologia?
SIM (

)

NÃO (

)

14. Possui equipe de controle vetorial treinada?
SIM (

)

NÃO ( )

Quantos?_______________________________________________________
15. Possui os insumos básicos para o controle vetorial?
SIM ( )

NÃO ( )

Inseticida

Sim (

)

Não ( )

Pulverizadores

Sim (

)

Não ( )

EPIS

Sim (

)

Não ( )

Outros:_________________________________________________________
16. Quais as maiores necessidades para estruturação adequada do serviço de saúde local,
especialmente
para
o
fortalecimento
do
Programa
de
Controle
de
Malaria?_________________________________________________________________
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ANEXO VIII - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS FICHAS DE CADASTRO DE
CRIADOUROS A FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE –FVS
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ANEXO IX - ATA DA REUNIÃO COM INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELO
ASSENTAMENTOS RURAIS (SDS, INCRA E ITEAM)
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