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A AUDlêt,IClitt P0BLICA SOBRE EIA-RIMA 
DA HIDROVIA· DO TAPAJOS 

Fmt Edllson Rocha, OFM 

No d•e 25 de aet$fnbro de 1897, no audttórlo da: -eaea da ·Cultura. em 
Santarém, foi rea112.adc.. mei•• .~ma audlênela púo\lcei pilr•· dlsou•~•o do lietudo de 
Impacto Amblen1al(EIA) • ·f!(~l•tório de fmpaoto Ambiêntal (RIMA) do projeto de 
\mpl~nta9&0 da Hidrovla do Rio Taplilj6s. Esta audltncía fot ,oUclt•dei J>Of um grupo 
do organlzaçõee governamentir.ia e não governamentais do Sanl$.rém quando, em 
meados de junho, soube-aé da realiZaçlo de uma .Elvdi~ncla palbtioa roallzada em 
ttaltuba, no dia 12. de Junho; .na qual todaa as etutoridade1 municipais presentes 
(Ptef•itoe e pollticos dos münlofplos de ttaftuba, Jacareacanga, Aveiro, Beltérta e 
1·r;.lrlo - S111ntar6M estava aoiHtnte) aprovaran, unanimemente o EIAIRIMA1 sem 
grandee questionamento$. A' noticia daata audiência fot dlVulgada em Santarém, 
~~-:}'.'"!"!~~ ,:!;,..,, ~~r 9,;p,9-iJ~ ~- uma reunião do fórum de educ•çlo amblenttlfj no 
n~oleo ela Univen~idado Fede,.,.l do Pará de Santarém. Rapidamente, entlo. foi 
mobltlrada uma reunlãe de vári~& ~ntldades para dlecuUr a poaalbllldade de relvlndtcar 
Ym• audl&nc)a públic11 pare dlacutlt &Obre o EIA/RIMA da Hldrovia do TapaJ6s também 
em Santarém. o prezo p•ra aolioJtflr nta audiênolp era dentro do perfo(jo de 1 ~ dla8 
ap6e a realização da ·11udi6~cil!l'de lteltuba (at6 27108/97). E foi n•im que um grupo 
de eiritldade, aesinou um re,querimento e fez: um ababco aa1fnado1 firmado por 52 
clda<t•oa e cidadã• de .Sa~U•r,ém. ao11CitClndQ a audllncia perai Sarttarém. O ôrgãc, 
r•tponalllvel para Ucenciamttnto ambiental e p•r• a reaffil'.41çlo da audttnct. ê a 
Secretaria de Estado dê OIAnota, Tecnotogta a Meio Amblel"lte • SECTAM, ao quat foi 
eno•mlnhada a aollcltaolo. · 

AçMada a solicltaçlo da audl6nl'lla púbUca para Santar6m, a SECTAM marnC>u 
o dia 29 de agosto p~"" • sua r.llzaçio, Algunfl diaa antes da data marcada, a 
audltncla foí detmarcada e a(UEirda para alguma data no m6s de setembro, M1rcadFl 
para o dia 25 de setembro, déata vez a avdiêncla se realizou. 

Ao contrérlo do qué âoon~ra em ltaltub11, em 12 de Junho, desta ve1. ~ 
audl6ncla contou com um auditório. rep1ietto de pasaoae ít\l$r&aa11daa em esclarecer os 
re•fs impactes que uma obra deita neturaza poderá cau1ar nlo a6 para o mei(o 
9mblénte, mas sobretudo P•tJJ as poputa9õe1 f1belrlnha1, e indígena• da âre• de 
fnfluenc;ia direta e lndketa da l~Pt.,nta91ô da Hfdrovla, qu• envolve a baçlei do Tap1J6s 
desde o norte do M•to Groe•o. até a. sua foz, diante de Sarihill.-.m. Os técnicos dts 
FAOESP • Fundaoto de A~p•ro e desenvolvime.nto da Peequlea, d,11 UFPA, os 
empre16rlo1:;., engenheiro,, o empmt!tndedor (AHtMOR •. A.dmlnt~raçlo das Hiarovlas da 
AMa2õt"lta Oriental), bem como 'e repr-.er,ntante da SE;:CTAM, que conduztu ai 
audiAncia, tiveram que enfrentar uma p1(1téla nlo có Interessada, mae multo crmca e 
que&tlonadorei em relação a. multt,• aspectos falho, • fraco, do Eatudo de tmpacto 
Ambientllll. Se em ltanub~ • maioi'la esmagadora doo partlclpau'ltes aplaudiu açrltlca e 
Ingenuamente o Eetudo .d•. lmf"lclO Ambiental, vendo apenaa o aupoato futuro 
deaenvolvlmento da região ·.e: o possível fim do isolamento dee comunidades 
ribeirinha•. em Santsrém h.,;,uve· um bomb11rdalo de questões • crttlcae. bêm 
fundarnontadaa, sobró multo• :aspectos do projeto. Foi muito elgnlflcathla a pre&&raça 
de dezenas de reprosontanteá'dos povoe indlgenas da área, d••de o Tete, Pires até 
lte&tuba~ os Kalabl e Mundur.uku qut,1 "polados por funcionérloe da FUNAI de ltalt1,1ba, 
fizeram ouvir sups vozei, dfz«.n:do quf!t estio na área e n•o foram conaultado• sobre 
um projeto que ,ncide direta,mlfnte sobre as. euea reservas. Manifestaram livre tt 
coraJoaamente suas dúvtdas, ·eeua t•rnorea e sua p0$ição cont1'rta à lmpl•ntaolo d~ 
Hldrovf P. Alguns deetes povoa. sobretudo eiqualea que vivem no norte do Meito 
Gro&so e no sudoeste do Ps-..(Kiaiabí) jé estio axporlmentando na pel• ~ lnvaelo dos 
nov<>• bandelrants•bandldo1,: que eat6o avançando &m dlreçlo ao norte, 1anorando a 
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pre~l"lQ.a doa povos ~ndlRenaa;: ~ue $IO vlstoa cerne um ob111.6óulo a aer eUmll'\ado da 
q~a quer modo. A htdrovia e a tua llga9lo rodoviária será o caminho a·berto para a 
e mlnaç;lo flsloa. e cultural destes p0vos , parà a ocupaolo e devaataçlo do que 
'98i• de áreae. vrrgens na 1egflo. Eles fém razêo em temer as conaaq06nolaa deste 
pro,1,to, ça10 eeja Implantado. 

Alg1,,1m1• grande& qu••toes que foram l~sntadas neata audlenola préclaam 
~&r respondidas a contento 11~te1 da Q Estado d•r o ,1nal venl• p'9rtt O 1nreto da 
,mpleintaçlo deste proJ•to qu~ -m• Qhahrrdar nlo só o leito e o cul'*O do maia belo rio 
da regllo, mas certetmente também a vtda doe habitante, de aua~ maro•n•· 1) A 
q\J•m me.am.~ este projeto Irã ~enef,ofar? Qu•m ex.-minar atentamente oa ~atudoa 
:obrG a v1ab1hdaae de fmplantaolo desta hldrovla. seus cu,tc:,s e benefícica, vàr6 qua 
,,..e fala •obretudo no b"tllteal'."ento do transporte da produplo grr.nelelra (aobretudo 
de aoJa) dos fai;ondelroa do Mato Grosso. Nlo se pode falar de produção & 
":xporta910. em Qfand& escale,-~• nenhum outro tipo de pmduto de•ta rtigllo do Pará 
quo justlfloaaae um empreer,dlmfiMlto do porte da (rodo-)hidrovla do TapaJ6s. O 
projeto realmen~e nlo se de1t1r:1a a tirar oe muhicfploe. da regtlo do iM>letmento nem 
mul1o meno. a 1mplementdr o deaenvolvfmento d•• popul11ç6e& ribeirinhas. ttal) fica 
ctaro em toda a apreacmtação do projeto: a hldrovla tntereua ao1 grande, 
exportadorea de eoJa do Mato Cto$$t>, que poden1o escoar sua produção multo mala 
em conta, com lucros multo Mlloraa. A hldrovia vai encurtar o caminho entre a5l 
faz.endaa do Mlílto Oroao.o e oa .ort.dori,e de g~do $ porco dos pafn• ricos do norte. 
2) O pro,eto glob11t da hldrovia Teles Plrea~Tapajóa comproef\d• o trecho que vil• d& 
Santarém até Cachoejra Raatelf9, oorn màiB de 1.000 tem de •lrten11lo, • um trecho de 
rodovl•. com 340 km, para Hgar·a hldrovla a Alta Floresta. no M•to_Gl'óa•o. O Ettudo 
de lmpaeto Ambl&nte11Relat6rio dfJ lmpacto no Meio Ambiente (EINRIMA) ep.eeentado 
s6 trata do trecho entre Jacareacanga e Santarém (e&rca de soo km), Segundo oa 
tóonioo&, Q trecho entre J11~,-1canga e CaehC>aira Ra1telra Hr6 eatudad_o 
separ~damentti, Segundo oa t•cnloos presentes nesta audlinoia, &ate estudo Jé aatr. 
,r.m a11dllllmento. O que e,t.ii por triis deste "retalhamento" ee eatudo de Impacto 
Ambiental do projeto? o projeto não deveria ser apreaent,do em sua totaUdade, com 
todoa 01 e.eu& lmp.-ctoa sobre tode a area de lnftutncle direta e indtreta7 Pode-se 
licenolor Q lmplanta9io d& um proJ•to desta tipo por part9e. ,em ter uma vt1lo do 
conjunto a de todas aa eua$ conNQllêncifl& para o maio ambiente • para .as 
l>OPUl1i1ç&el& da direa? E ae o oi:!~ trecho ainda em e1tudo nlo for Hcenot,do? Vai,-aé 
ta~&1r a Hgação com o norte do Mato GroMiO de qualquer modo, UMa vai. que ae. obras 
começadas terão de ser oonciúidas PPJ'CJ svlhilr prejub:o~? 3) Por que • produçlo 
gran&lelta do norte do Mato G1'9180 n•o • aacoad• pela Hldrovia U.adalra-Amazonas, 
que tem t4:trmlnai11. em Porto Veltio • Jte~etiara. já sendo implantado&, ou por que não 
seyui, t,1'9JC1 F"11ovio Fc,rron~rtei ·(01,ti.b•~ae11"too), em f~oo de lmpl~l'\t•flo? Devor-D~ 
ia conelderar eatas alternativa, antee de mexer com a bacfa do Tapajóe. pondo em 
nsco o eoosslstema frágil da, reg!lo e ameaçando $Grlamant• 111 populações 
lr,dlgenaa e ribeirinhas da àrea: 4) Nfo aerta mu,to mais vantajoso para oa munlclptos 
da regilo a çoncl1,,1$10 da& rodo\lle1·lmplantadas s6 perclaln,ente e abandonadaa pelo 
Governo Féderal e Estadual, no caso a& rodovia, Santarêm•Oulab• • a 
nantl!llmaz6nlca até Jaçarea~4iQ$7 Certamente a pavfmenta9'0 • coneervaQlo 
destas estrad•a tirarâ os munlolp,Qs de sua& margen, do iao1amento e ••rio tat()r de 
agmzaçAo do desenvoMmento d€1 região muito maiea do que uma hidrovlit que nlo 
promete mala do que vantagens·pl).ra o& exportadON)$ da soja do Mato Grosao. Se for 
im1>l1ntada a hldn,vla e dep,01, privatizada, C()l"(IQ é a tendtncia atu•lfflonte. auttm 
anegura que os munlciploe. d• ·r~gllo não floarão realmente a ver navios ou ba1ta1 a 
pass,r c:hel~s de soJa, sem d~,r maí& do que migalhas.. e a,nda os ribefrlnht>t e 
lndloa terem que pagar cad1· Vt% que prec,sQrem utmzar as pea,eigena (ect~aaa}, 
exploreidas por omprosa• privadas? o tJo pn,palado desenvolvimento prometldo 
1>•1011 ompreend$dorea e pelo•· f)OUtlcoa mooentes doe munlclploa de rfJg{lo pode aer 
eornente balela.. 5) O Estudo tia Impacto Amble1"1tal não eon,tdera as populaç.õ•a da 
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âreei dtt Impacto _do projeto, e~b.retu~o aa populações indlgena,, que eatl() p~"ntes 
dead~ aa cercanias da ckf •d•, de ltaituba 11tê o, limites do Mato OroMo, no rio Tales 
Pire,. Refere-a& a ee111 pcm,ifàç~a apel'las para dizer que •rio favorecida& pelo 
dese'!volvlmento e progre~•o; trN'.ido• pela implantaçlo da (mdo-)HldroVla. Quem 
examinar atentamente o Eetudo de tmpacfo Ambiental vai perceber que o ~,peoto 
humano é a maior lacuna t'lê!tle documento. Neste aape.oto, como em v•rto, qu• ee 
rsferem ao melo amble:nta, o·· dotrumento estél repletQ de aupoalot,&, e meamo de 
faféctt'&. Da e,cpoatclo dot t~nloos, engenheiros e empreendedor d6 para perceber 
que as populações que eetlQ •~ margens do rio e dele dependem t,•ra •obrevtver "'" 
oonteim PElll"O nada. eata gent~ tem ·que fie adaptar a um projeto que fau· part~ da 
globaff.taçlo. D•ntro de•te pmjeto todo- t6m que se tomar competltfvos, ,nclu•lve Oli 
fndtoe. e o, ribeirlnhna. Sa~--ae port.m que os excluk.h:,s, os •obrante&, nlo ttm 
cond(ç681 de ~r competitivo, .com os grandes empreeériae. Uma vez lmptantad11 A 
rodo-hldrovla, quem vai controta_r e .-.cat.itam•ntar a oor-corr6ncla doa mala fo.-e (;Ontra 
os mal, fracos'? o Estado mfnfn:t.o dos neo.llberais? 6) O E$ludo de lmp•cto An,blenh•I 
é uma apologia da Hldl'Qvh.1. Por lteo procura mlnimtzar oa afeitos (imp•ctos) 
neoativoa, destrutivos • dano,oe das obras da hnpl3ntt1clo, manuten~o e uso da 
hfdrovla pire o meio fJalc.o e para a biota Cio Rio Tapajós e da regllo •• au,e margens. 
Por exemplo, para construir um oanal e uma &elursa (eap,cle d• ..-.V•dor pare 
embaroa96es) nas corredeira• de São Lufa, será r.ece,rirlo dln•mltar um tMchc. do 
rio, ~Qnatrulr diqu•a c:ta contençh das .tguaa, para canallzá-lae para • eclusa, 
sobNttudo na época de ~•fü~Oem. Pretende,..e escavar canais, expk>dlr ~ra, e 
r~tlrar areia e lama do fundo <;(9_ r~o para aprofundar o canal (aument.r o calado para 
nav~ei960). Além de $uJar m~lto as •gua~. o aumento da profundidade do Jeito do no 
e a amplla9'0 da largura do.-;oanail vai cauaar um fluxo de égua mala rápido, com 
n,ooltado em enchentes malg ·.vlol&nt•ff durante a él)Oca d•• chuvas. As obras eem 
au11 axptoaõet e dra91gan,,,..1,rn de sujar o rio, c11u&11rlo grande mortendad• dé 
pei><es • de outras formas .de vlda 11qu6tfoa. O grande fluK"o de embarcaçha lmpllc,ml1 
em todo tipo da poluição daa é:gua$, oomo derramamentos de 6teo ê dê outu,a detritos 
e ainda haver, o ri'°° de acidemtee eom outros tfpoe de, produtos Qulmlco, que serêc1 
tranaportadoa rio acima. Ni() é, portanto, ••m fundamento a perounwi l!lObrtl o~ 
pre,Julzoa para as populaçõet · tlb•lrinhaa que se servem dl!íA llguaa do rto ln0Ju1tv& 
para beber, ou doe (tQno, para:•• bela• praias que caracterizam o Tapajós. Depois 
da lmplantaçtio da hldrovill,o Tap11J61 nunca mais aeré o mesmo. Este de1a1tre alndtt 
pode ser evitado. 7) Para llgtlr-se ao estado do Mato Groi,eo, sejil p&lo rio TapaJ(>s 
saJ• por um trecho de rodovla, ~ hldr'QVl,t1 terá que passar pela& reaerva1 lndlgenas dos 
Munduruku e Kaiabl. E 1mpreit11Qn•nte que 0$ l)OVDII lndfgentll, me,mo que IUQS 
áreas estejam dentro da· área .,;ta impaoto do pro}eto, l't&M a&Jam mencloniadoe no 
Estudo do Impacto Ambtentcit. i.ao indica efarament~ uma falha do eetudo ele nAo 
tnclulr ee lmpactoa aoclaie na. •V•lia9ao dos demala lrnpactoe. eca.te• pQvbs U.n'J auas 
rct,eNaa ao longa do iap~ó•.• Tale• Pll'êS ê, •oundo a ConatltuiçAo Federal, devem 
ser contultadoa sobre o projeto e este só pt>d$ Mr llçenr.lado 1pô1 um ato 11speclâl do 
CoftO.-.OM Naolonal. 

ourantt • dlacuaDGo n1ata audi&ncla publica, f1oou claro que o projeto da 
eetradM para llgar Alta Floreat• a Jacereacenga, paee.eindo pela reaerva Munduruku, 1~ 
foi cogitado pelo empreer,dti~or da (rodo-)Hldrovia do TapaJ6• Teles Plrea. 111&0 t,~, 
dito em reaposta a uma · pergunta f&lta por mim e respondida pelo empAJ•ndedor 
durante a audiência. A Coopetrativa de Desenvolvimento, Produção e Çonsumo do 
sudoeate do Pam l-tda. ~ COÔ'ESUP, d• Alta Floresta, que fez prop11ganda do projeto 
da eetrada e até jé estava trat;talhtn<to· na sua construçlo, etnd• que ll•o•tment&, n,11 
reaUdatt• catava apen•• adfentando o trecho rodov,árlo da RocJo •• HkJmv/a do 
Tspaj6IJ, Oa pedaooa a,.,· QU•br•-c111be~s do Estudo de tmpaoto Ambiental 
apreeantado p•loa técnica$ dJ. FA,ÓESP e pelo AHIMOR vlo ••vlm "juntando é 
deixando claro eome d•verã ,._,., cy't,raJeto global, embora que ,..10 pareça lntere&&ar a 
Elleá eeme ser, o reatb ·dá Hldróvla acima de Jacaraaoanga. Os bandeirante, do 
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norte do Mato Grosi,o t6m· p.n,5$a em despachar eu.a eoia pato riQ TepaJóJ e dat oeus:,lilr 
rat::lonalmsnte as terraa. "vé:i:las" do su(fQ•ate do Par,. 

Afjn, d"!ae que1t6~. :muita, outras fQraM colocada& n1 audiência, que ,tóa 
lmpo111fvel mencionar n<t ~xt,uo . .,&J)$QQ d&&te sittlao. O certo , que a a~dléncta foi 1,.1m 
ex,mplo de exeroJclo de et~fldtmla • de democracitt. M•emo oom •• llmitac,6e& 
colocadas pela n~cesald,d~ .: _d• disofpUnar a, lntervenOOe• • perguntaa. com a 
O>dgênCfa de tnacr,çto t)or. e,crlto, o desenrolar da audíloola foi muHo bom. o 
repr&Mnt1nte da SecretatJa ·d& !:atado de Cf•ntia, Tecnatoat, e Melo ..\r'llblehte • 
SECTAM. Dr. Luíe Erc:iíllo do ôarmo F=arla Júnior foi muito terl'g' n, oondµ9lo do~ 
trabalhos da iwdllncia, Que ~nlQlou r,or volta da• 09:30 da mant'll-e' aó terminc>u éo 
16:16. O fato da tode1 aa.pe•,oãa Poderem fa~er suas p..-g~nt.aíi. e,q,ree•arem auas 
oplnlõ-,, llvremente, m.-nlfe,terem auae orítlca&, tto. é um· •lnat de democr.ola ~ de 
cldedanta que ainda CJá e1parein9à .d• a soojeQad• clvll p()der tnfltiencl•r na di11JCuaaao 
e daolelo sobre projetos que lhet cozem res~lto. E9te fato ee foz not•r dei modo 
eapacltll nas vltna• m•nlfe1til9hl llvrea e craria, dos ,vpn,aantantdlt doa povos 
indfgen1S1 pr'esentea na aud&An~. · VenAncJo Poxo, liderança Munduruku, por 
ex~mpfo, pediu a palavra •omente para perguntar 11101 dois veread.ores Munduruku do 
Jacareaoanga por que a11$1na~am urA documento oflr;il:lf apr•nntado p&la Clmara d" 
V•readcuee daquel• muntefpio ,pot~ndo o projeto da Hidrovla, Certamente ete& 
fiZaram ,,ao sem coneulter ,eua companh11iT0& e <> povo Que d\%em repr$11enttar. 

êePftrll-flA n1u, tnd11R "" Qt.:trtrlf:t,. rr11~f.Stõl!'1J vr11, ooloc•d•• n•tta a~dltnch,. 
eQtam consideradas pola ·S•eretar• d• Clêinoia, T.,onolopla tt Meio Ambktnte ~ 
SEC1'AM, antes de dar um pa~cer favorãvef à implantaçlo d• um projeto que aut.cita 
~tlf'l.ta polémica e tàntes tjí,vfdaa. nlo lnfundàdas. Eapera •. se tamb•m que mals 
pessoas e ín1tituiç&et da ,-gll~ entrem na luta em defes~ do melo ambl•nt• • da& 
poputàçõea nattva$, que ne~asltam de apolo pera encontrar abmatlvaa. de 
()a •• nvoMmEtnto suatentéV&I,: que J>O'Slbilltem $ pr•••rv~lo d• au•• riquezas 
ourturat• • d.a natureza com a ·qual vivam •t• hoje em razoévet. h1tmot1i•. A naturezrt 
e 09 povos .da regllÔ, ao~~do os povoe lnd(gent11& e rtbetlrl~hoa. ~cario mui!º 
t.(Jr'11~00fdoo •• for e>dgldo um.~u\,o •-"-'d.;> d• lm'pt\oto S:<,.oio.~1>,•nt.1 m•I• ,oomp'kt' 
& mila eerlo • e. fttreim eiott~&rad•• a\ternafüta& que ev~m a de1trulQ10 do o 
T•p.ltôit, 
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