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RESUMO:

Ao lange de quatro decadas de atua~ao no eixo Vit6ria-Minas, d CVRD

tern assistido" sob formas diversas, aos poderes publicos e a comuni

dade dos mutiicipios da regiao,sem que com isto tenha Ibgrado consti

tuir-se em efetivo agente promotor do desenvolvimento regional.

Com 0 advento do projeto Ferro-Carajas e a luz de uma nova visao do

papel quelhe ca~e no desenvolvimento de sua area de atuacao, a Com

panhia empreendeu um estudo compreensivo da regiao de influencia da

ferrovia, com 0 duplo objetivo de identificar programas e projetos de

Lrrt.e r e ss-e prioritario da regiao e de legar um Lriven t a r Lo .das condi

~oes que prevaleciam nas 'etapas pioneiras do empreendimento, como

referencial basico para 0 monitoramento da evolucao de tais condi

~oes ao lange do tempo.

A questao do desenvolvimento urbano, urn dos aspectos primordiais do

escopo do trabalho, sera enfocada aqui atraves do caso especifico

da aglomera~ao urbana formada pelos nucleos de Parauapebas e Rio

Verde.

A implantacao de grandes empreeridimentos governamentais na Regiao

Arnazonica gerou, nas duas ultirnas decadas, a cria~ao de cidades

novas para abrigar 0 pessoal envolvido na contrucao e/ou na implan

tacao de tais projetos.

Murilo
Acervo CTI



_.-4

Dcscn« llvimcnto
Enlll{II II iCO l'

1MPACTO
AMBIENTAL
qn Areas de Tropiro
Umido Brasilciro
A EXPERIENCIA
DA CVRD

l1~a .M}if:!"'"

:'.. -''l{~' _
,,~ t ~.~~ ~~.

fl. 02

Independentemente dos problemas urbanisticos, ambientais e sociolo-..
gicos associados as cidades novas em si proprias, assume importancia

crescente entre nos a questao dos assentamentos perifericos, fexpon-
\~

t~neamente constituidos por populacoes nao ocupadas diretamente, porem

atraidas pelas oportunidades economicas derivadas destes empreendimen~

tos.

o relato do caso dos nucleos de Parauapebas, implantado pela CVRD ao

pe da Serra dos Carajas, e de Rio Verde, ~ontaneamente formado na

sua periferia imediata, visa oferecer subsIdios para a reflexao e a

discussao em torno do tema, trazendo a baila problemas da administra

cao e do desenvolvimento urbanos que sao peculiares a estes generos

de assentamento urbano.


