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DE 04 DE MARÇO DE 1991

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUCURUT, ESTADO DO PARA ,
usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei e, de acordo com os termos da Lei Orgânica dos
Municipios, etc ...
Conforme Laudo Tecnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAODE e das Instituições envolvidas no problema; tais corno: INPA, INSTITUTO EVAN ORO CHAGAS' FONDAÇAO MACIONAL DE SAODE' ur.:r VERS IDADE FE~ERAL DO PARA' SUCAM' IBAMA,
· MUSEU EMILIO GOELDI, SESPA, FETAGRI, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TUCURUT,
JACUNDA E ITUPIRANGA, ELETRONORTE e outros;
ll>EC~ETA:

'ART. 19 - ESTMO DE EMERGÊNCIA nas Glebas Parakanã,
Tucurui, Pucurui e Andorinha e oútras ãreas afetadas pelo Lago da Usina Hidreletrica de Tucurui, pertencentes ao Municipio de Tucuruí-PA.
ART. 29 - Este Decreto entrarã em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUCURUI, ESTADO
DO PAR~, aos quatro dias do mês de março de 1991.
.,
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PREFEITd~MUNI CI PAL'
Este Decreto·foi registrado e publicado na Secretaria do Gabinete do Prefeito, na mesma data.
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19 - Na visita feita a Gleba Parakanã e nas Vicinais 7, 3 e
45, ficou constatado a impossibilidade de sobrevivência nestas comunidades, devido'
a grande incidência de mosquitos e moscas Hematofogas (Mutuca denominada vulgarmente
_"cabo verde"), que inviabiliza a permanência de qualquer ser humano na ãrea. No· ini_
cio da noite até o amanhecer do dia e por todo o dia, a incidência do mosquito
e
muito grande, principalmente a Mansônia Tittilas que transmite a Arboviroses
para
o homem e da mosca Hematôfoga que causa grande plurido no local da ferrada determinando irritação cutânea e infecção s ecundâr a.
Instituiu-se meios profilãticos para tentar solucionar
o problema, porém foi inútil tais normas, visto que houve expansão do enxame para a
Gleba Parakanã, Santa Rosa, Andorinha e outras, atingindo uma população estimada em
1.500 familias; ademais o lago formado pela. Usina Hidrelétrica de Tucuruf que ofer~
ce extensa superficie hidrica favorecendo a proliferação dos insetos. A persistên eia ~a floresta inundada com formação de paliteirosegrande quantidade de Fitomassas,
fàvorecendo a proliferação de mosquitos e ainda, o aumento de criadouros secundãrios decorrente da ação dq homem nos assentamentos.
Isto exposto, e como conclusão final, ficou constatado
que se torna extremamente +ns a.lubr-e ãs condições de v da. tanto humana, como animal
nesta âreas, pela im~ossibilidade de se combater tais pragas que assolam estes lo cais.
í

í

Tucurui, (PA)., 04 9e março de 1991.

Dr, R~\-Clair
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Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de ·Tt1curt1í

Avenida 7 de Setembro N." ] 25 - Fone 787-1789 - CEP. 68.460 - Tucuruí · P~rá

J?ROLI:2E..."1P.Ç1.0 DE 1:0SCUITOS

{histórico de um. caso)
tuzio Eorácio Lina (*)

o Sir..dico.to dos ~;-,,ba.lha.dores Ru:ro.is de '.1\1.cu.:ru.1 (STR-Tuc),
desde jruLeiro/85, tem recebido i.::.Úl:leras denúncias cobre a :proli~~
ração de naoquatos, nas :reentrânci2S da :mn:rgem esquerda do
lago
reservatório

da Usina 2:idrelétrica.

de Tuctuuí

(UI-!T).

Mas, apesar dos vários ofícios enca~inhados à
das Centrais

Elétricas

do )Tarte do :Brasil. S/A (Eletronorte),

STR-TUc, a fü:nÚ..ncia era quase sempre encarada
.estória.

diretoria
pelo

con desdém: nisso

é

de traba.l.had.o::- rural :pregiçoso".

:Entretanto, upós u::ia a.r:pla divu.18~çeo à op;njão µÍbliea,p~
las entidades que prcstsn. a~oio e serviço aos nov-i.-:n.entos zindicaJ.
e popular, dos graves probl.enas

~ue estavam. acontecendo, a Eletro
comí,s
norte, fina1~ente, ucei~ou a financiar as despesas de una
"" ., úeC..'VlJ.CU
,__ , .
• t aza
",., . ce., cone .,.:. -1-cua'd a ,)e ..•..1 aa i:::ri:ic:i:otus
.
.
.
.
t ·J.. -'-i.-U-:.co
. ...
nao
e cz.en
ans

-

-1- •

-

.

-

-

es de ensino e pes~~e~ da regi~o a::nazân.ica, con.f'o:rne

~rai:vir..
(coletruJ ele

clicado :pelo ST:1-Tu.c, p~a a realização de uns estu.dos
. ..ç;,
••••
)
,.
~
b
•....
d
-·e.
- ("
d a d os e 1n~o~~çoes na area ae a r['.{;encia a pro~~~eraçao a mon
+an te da. UHT) •
"
~
/"ª
( se +... ennr-o
e ou ..-scurxro
C,J \i.

--=-o~e::i,
,. o z-eau.r1 i;;ac.o
' ~
1.
,.
" S
ua
ava...::i.s.çao
o.o

"""tcio a confil"'Tl.~

o que .a :população da é:xea.

balhos,

na verdade,

tingida

já vãnha se g_ue:i,x~mdo, desde o seu reassent3.!ll.ento.
:As causas do })robl_ema de p:ro1i:f'e:ração de mosquitos

atribUÍd~.s

a qu.atro (4) fatores

sa super:fÍcic .hÍdr:ica p~a ~ F~Ol:ife~ç~o de mosquitos;
2- ~e~istência da flor2sta i!:uniad~, com a ~or.oação
rrd.), e

[';!'2.!ldc

de mucrÓf i t~

(rczto

U() 6.rvores que não :f ~rc.:n desmat3.daa ::p(!lr~

q_ui:1.!r'cidacle

a.e

a

;f eram

"básicos:

1- A :fo:r:m.ç5.o ô:o 1ago reservatório da UHT merecendo

":Ps.l.iteiron

tra

i'i to:w.o.ssu, f'a.Yo:recendo

exten
do
Cn.:p~

à. proli:fe:rc.ç:Ío

cor..sec;.uonte:mente, à prolif~

3
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ração de uo~~uitos;
3- Aumento dos criadouros secundários, decorrentes da ação
do homem nos loteamentos ru.ra:i.s; e
4- Aumento da oferta de a1il:lentos pe1a soltura de

animais

de resgate "0:pe:ração e-,~
ru.l)~e") e aumerrbo da :9opu.lação de ani:c,?.is domésti.cos e hn:ma.noa,,
decorrente do processo de reassenta:c.ento das fa.n.ílias
e..~proprá,
silvest:res (ca:ptuxudos durante o pro~ama

adas pela a E.letronorte.
T A l3 E L A

I

LOC.A.tlD.AD!:S

GZIERO

TOT.:'>..1.i
.•

-· 4.,575
-i

!18..TIB 011.ia

"'"

e oç_uille ttidia

1.089
2
2

922
88
5

3.426

Cu.J.ex

1

Aedeomgia

3

o

Anopheles

3

3

2

165
8
3
8

J,..,497

1.096

1.017

3.510

TOTAL

o

Captura. ei'etu.ada :::>-el.e. suoczi ( oui;abro/89;.

Infelizmente, todas a.a ~edidas ~repostas, pela

co::nissão,
suo de efeitos a médio e longo prazos e, além disso, se~ consid~
rar a at1.:u.ü si tu.ação .firu:mceiro. e a morosidade adnj rd stra.tiva.
da
Eletxc::lorte .. A .!nicn. medida co::i efeito mediato,~ :paliativa,s~
ria a aplicação de in.::eticidu, ~ue, porém, j! foi utilizado ~~la
Suco.m en larga
tos,

eacaãa , na Gleba· ParG.kon~,

e, [:.d.c:ciais,apresentou

ef'ei tos nocivos

cem. rcsul i2..dos

concre

pn.ra o nomeme para o

meio ~biente.
Dic.:rite <"lo. ext:rena c:ro.vid'.'.ld.e

90,

2~11

1:.:rncn. d.e soluções.

do :p::.'"ol,le:::ia, cerrtenae

Tcds.vin., ma.is uma vez,

de

as pz-onosaaa

,,.

f:J..m.l_
da

4
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diretoria. da El.etronorte (teJ.agem ·das casas, drenagem dos empoçamentos, limpeza das reentrân.cias, etc.), contidas em ata de rel.Uli
ão, er~ falaciosa.a •••
Hoje, a ~ea atingida está em expansão e já eJ.cança cerca
de m.1 e quinhentas (l.500) :f'aJJÍlia.s. não resta a :aenor
dúvida
que o criadouro :p:r~n.rio é o 1ago reservat6rio da UHT, de onde e
m.crge, di~mn.ente,
por rr..acr6fi tas,

a partir

das áreas ( centenas de ro:i2) cobertas

imensa de :oosqui tos , 'que , poste:ri
crmeare , colonizam os criadouros secu.ndÚ...-roios r...a.ttt:rain, e:d.stentes
uma quantidade

na floresta, e a.rtif'icio.is, for.t:J.ados·pelas estradas e pelo assor~
além de outros tipos qe coleções h.Ídricas.
A espécie cmwadora. do problema é a aanscnãa
ti ttilo.ns
(mtL.""'içocc ou noaquã to az-ül), que corresponde a 94% dos moaquã tos

amento dos igarapés,

ca:ptu.r.:'.dos,além disso, a:tua.bente observa-se, tan.bén, uma
der..sidade de uma mosca he~atófaga~ conhecida vJJ.ga...."""Ilen~e no
~ito

de N'ovo R~partinE!nto

(Tu.cu....-uí)

como ttcabo verdeº,

:ficada. ta:{:onomic~ente, ·peJ.o Instituto

alts.
dis

-

já c1ass1.

Evand:ro ClJ?..ga.s { I:EC), e omo

lepiaele:.,sa gra.seipes.
lfo mo:menim, existe

na kea

de ,p=oli:f'e~ç2.o un míner-o ::i:rv.i to

menor ele f3ri:Í1in.s do que :f'oi reassente.da,

em 84/86, s.tra.vés

convênio EJ.etronorte/Geta.t, pois, as condições de vida, t::mto
nanas quazrso anir.:J.al, ~Üo i...'1.SaJ.ubres. As que :possuien ceaa _no
trito

de :; ovo Re3)artirr..ento,

ou. que t'in1;lam ,a.l.gun :recurso

ro :para cv..stearet1 ~n.1.8.S deapeaaa

crorre6iã.o,

ontretan~o,

ue lote o (móveis
das as benfeitorias,

rurais)

do

hu
dis

:financei

eveutuaãa , ainda ,perm.Ullece:n na ná-_

as demais, em EU.a mai_o:r;.-ie., venderam os se
:por J;)reços irri.nórios.

As :,erfü'.is :por to

infraest-:r-, ..:rtu.ra, nJ.ém de outrss,

são enormes.

Grande parte do problena poderia ter 3ido evitado se
sem ecatad.c.s as :reco:::nendações dá categoria
form.o.çê:o d.o lago reservfJ.tÓrio

da

UH'.:::, o que

cien-tÍ:fica,

:i:n.-t~s

fo~
da

tod2..Via não foi

í'eá_
to. licio:ro., resta e inccrtez~: será ~ue .:ri.nda é ~ossivel
deoenvol
ver ctle~uad~ente un ~rO[;'.rCI:la de controle .da cituação, co:n. re:.-rul
tados ~o~itivos?
o

-
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TA 3 ELA
LOC.ALID.A:DES

Rurais de Tueuruí

II

DOI.:ICÍLI O

TIC!lICllIO

CADAS ~"1.A:CO

F..A3IT.ATIO

G1eba ?arakanã
G1eba ~cu.ru.í

485

827

146
152
96

63

Andori.."". ha II

6

76
49
5

TOT.á.L

1.227

678

l'ic-l1Ie.r~bá

Gleba Eucuru.:!/A.ndori.."lha

Cadastro realizado
Os diretores

de :prolf.

( junh.o/s;'j;.

do ST-3.-fuce os re3)rese-n-;ar..tes das

da G.rca de p:roliferação
1>o~âor ao certo.

pelo s::n.-::~c~riafu'ea

v::1.Ci.."'l:;'.is

de raoscuã tc,s, na verõ.ade, não saben

'.:'od.n:ti.&, eles

tinua:r- luts.n.ffo õ,o ,1ue entregax

possuem uma certeza:

ué nel.hor c on

os :-çontos e perder?".

Assim., ccco a. ili.l."'etoria de. EJ.etrc..'*ló:rte contarmava 0em.pura....1
~: com a ba.:r:r.igan o :refr.Ício

das negociações,

requereu

o ST.R-Tt:;.c

à P.rafeitu:ra !lunicipal_de Tuéu.....-ui (P'~T) a decretcção de :zstado de

-

Emercência, da t:rea üe p~oli:feração de nosquitos. Pir..~1.nente, con

segv~do eu 4/03/91.

O noVimcnto dos trabalhadores atingidos p~la uHT passa ?cr
um processo do a.cú::m.lode .forç_as, reur...indo os es:forços :p2....,.--a,
çar 11.a lu.t:::.., até a concuã.e-ta de suas
A file·l;ro::orte

terá

Q.Ue of'erece;

.
°' area
,
de pro_uer:1çuo
1 •.t;o
.la.as
ca

t..::-stas reivi:::idics..çõea.

conf..:.ções 11ara que as

••

r

:t :u:i1,

-'--"'
'
:possan se o.:muor
..: oz-a d a e.rca,
ou se

ja, a.té que ela yolte a ser habi'tÚval, o.de:o:::.is, a RJ..etronorte

-

de

verá c.rcar con esta res~on.sabilidado ~tra~s de ujuda de custo a/
0-i.1 cut-..cos encare-os accic.is.
o deacaao e cno qualquer

:2n.t:rct''.:1..'1.to, o STR-Tuc :re}_;Udia.

aj:1.d2./n.ti t">.:tde assicta0ncia:I.int:1

:;,or

da. .Eletro:n.o.rte.

( K·) O a.u:cor deste

texto

é aaaeacoz-

educacti onc.L do STR-T'.10.

t~to
parte

ATINGIDOS

ESTADO DE CMERGfNCIA

transferidos

ves consequências

da proliferação

mente o "mosquito azul"

ses, e u@a mosca hematÓfaga
mente como "cabo verde",

esquerda

sl

de Tucurui,

l

os traba-

do lago sofrem as gra-

tittilans)

(lepiselaga

P. 1

u

de mosquitos

(mansonia

;

l , . -----.3ff.-~~--çjjjf~. P.5..

da barragem

para a margem

C ~- D 1

. e• 1,-.

EM TUCURUI

Desde 1985, após a construção
lhadores

1

EXIGEM SOLUÇÃO PARA O

na região, especial-

que transm-ite arbovir.9_

graseipes)

conhecida

cuja picada causa irritação

local-

cutânea e infec

ç8es secundárias.
Por pressão dos Sindicatos
são de Expropriados
TE finaciou

de ~ucurui,

os trabalhos

cipais instituições

de Trabalhadores
no 2~ semestre

de uraa comissão

de pesquisa

Os estudos desta comissão

curto prazo eficazes

à

reivindicação

cretário Municipal

teQ-se agravado

dos Sindicatos

visitou

de

e em março de 1991, ate~

constatando

ser humano na área". Com base nestes
decretou

Rurais, o Se-

em 4/3/91

de rnos-

a "impossibilidade

destas c omuri í.d ade s " e a inviabilidade

Prefeito Municipal

nas áreas pr.§_

não havendo medidas

de Trabalhadores

Técnico

í

eia de qualquer

e que as condições

a área afetada pela proliferação

qui tos e em tiu um Relatório
de sobrevivência

do~ mo~

para a solução do problema.

Desde 1989 a situação
denGo

primário

que habitam

insalubres,

das prin-

para avaliar a situação.

de Tucuruí.

de vida de aproximadar.,cnte 1.500 famílias
ximas ao lago eram extremamente

de 1989, a ELETRONOR

que o criadouro

quitas é o lago da Usina Hidrelétrica

e da Cernis

de especialistas

da Amazônia

revelaram

Rurais

da "permanê~
relatórios

"ESTADO DE EMERGÊNCIA"

o

em Tu-

curui.
O

Sindicato

de Atingidos

de Trabalhadores

pela Hidrelétrica

Rurais

de TucuruÍ

de tucuruí e a Comissão
repudiam

o descaso com que

r

a ELETRONORTE

tem tratado o problema

a questão das 1.500 familias,
encargos

e exigem que seja solucionada

assegurando-lhes

a manutenção

sociais até que a área se torne habitável

retomar as suas atividades

produtivas.

e outros

e que elas possam

