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o objetivo do novo estudo e atualizar 0 diagnostico da regiao, como referencial

basico, nao apenas para a avalia<;ao dos impactos associados a etapa de implanta<;ao

do Projeto Ferro, como para 0 monitoramento da evolu<;ao futura das condi<;oes de

desenvolvimento -rra area de influ~ncia da Estrada de Ferro Caraj as , ja em pleno

funcionamento, e para a identifica<;ao de seus principais problemas e a formula<;ao

de programas de a<;ao e de projetos e~pecificos voltados para minimiza-los.

o estudo se desenvolve ja ha quase urn ana e tern 0 seu termino previsto para 0 final

de 1986. A pesquisa envolveu diversas viajens ao campo, aonde foram entrevistados

os usuarios e as entidades responsaveis pel a presta<;ao de servi<;os, nos diferentes

campos de atua<;ao governamental estudados.

Os trabalhos foram dirigidos pela Coordena<;ao do Meio-Ambiente da CVRD e tiverarn a

co laboracao de diversos consultores, em cada urn dos campos de estudo contemplados (3)

Embora 0 estagio do projeto ainda nao permita extrair conclusoes e recomenda<;oes

f i na i s , go s t ar i amos de relatar pelo rnenos urn estudo de .cas o que, por sua maior

especificidade e abrang~ncia, foi tratado como urn estudo~ parte, com menor tempo
-.- ...de dura<;ao e Ja concluldo.

Trata-se dos termos de~refer~ncia para 0 desenvolvimento e a integra<;ao de dois

nucleos vizinhos, hoje praticarnente conurbados, urn dos quais implantado pela CVRD

e 0 outro~pontanearnente constituido, as margens do Rio Parauapebas, no limite

da provinci~ miheral da Serra dos Carajas.

Para 0 relato e a discussao deste caso, a Coordena<;ao do Meio-Ambiente solicitou

a colabora<;ao de seu consultor Marcos Mayerhofer, responsavel pela elabora<;ao do

trabalho, a quem passo a palavra.

(3) coordena<;ao - Flavio Lara
saude - Fernando Verani
educa<;ao - Relio Alves Pinto e Marilena Giacomini
abastecimento - Cesar Rousseau
desenvolvimento urbano - Luis Carlos Toledo
produ<;ao industrial - Raimundo Cota
impacto ambiental - Orlando Valverde
estrutura fundiaria - Maria Celia Coelho
delimita<;ao da area de influencia d~EFC - Irene Garrido
antropologia - Jose Luiz dos Santos
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ESTUDO DE IMPACTO DO PROJETO FERRO-CARAJAS AO LONGO DA AREA DE INFLUENCIA DA EFC
Maria de Lourdes Davies de Freitas(l)

o CASO DE PARAUAPEBAS/RIO VERDE
Marcos Mayerhofer Rissin(2)

Durante a decada de 70, quando 0 Projeto Ferro-Carajas estava em fase de estudos

de viabilidade, a CVRD contratou diversas consultorias setoriais, abrangendo os

campos de habita~ao, educa~ao, lazer, sa~de, abastecimento alimentar e administra~ao

urbana, com 0 proposito de subsidiar 0 planejamento dos assentamentos populacionais

derivados do empreendimento.

A luz destes estudos, a estrutura socio-econom1ca da regiao, embora em processo de

desenvolvimento, ainda apresentava problemas classicos, de natureza social, economica

e institucional, tais como:

defcits de habita~ao e emprego de tecnologia, materiais e processos construtivos
,. , . .-

trazidos do centro suI do pa1s, nem sempre adequados as caracter1st1cas da reg1ao;

- desequilibrio entre a demanda e a oferta de vagas nas escolas, altos {ndices de

evasao escolar e falta de cursos voltados para a profissionaliza~ao da popula~ao

da ar'ea j..

. - '-... ..' \
- s i t uacoes emer.&enC1a1s na area de saude, associadas a rna nu t r i c ao , a nosologia

caracterrstica de regioes em desenvolvimento e da Amazonia, em particular, e 'a
. .. "precar1edade dos serv1~os e s1stemas de saude;

distor~oes na ;rea do abastecimento alimentar, quase todo ele dependente do centro

suI do pa[s, atraves da rodovia Belem-Bras{lia, com car~ncias agudas de

hortigranjeiros de toda a especie;

- Falta de capacita~ao administrativa e de recursos de toda ordem aos governos locais

para a presta~ao de servi~os urbanos na regiao.

Hoje, decorrida uma decada destes estudos, e com suas estruturas SOC1a1S de ap010 ja

implantadas, a CVRD, como parte da ~.?-!itica ativista que vern adotando, volta a

estudar, naqueles mesmos aspectos, a regiao de influ~ncia do Projeto Ferro.
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(1) arquiteta e coordenadora de meio ambiente do grupo CVRD
(2) arquiteto e consultor da CVRD




