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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR

INTRODUÇÃO
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor é uma das Comissões
Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, constituída por 7
deputados membros titulares e 7 membros suplentes, é dirigida por um
presidente e um vice-presidente, atua em demandas de violações de direitos do
consumidor e qualquer situação que atente contra os Direitos Humanos e o
Estado Democrático de Direito, tendo atribuições e competências expressas no
Regimento da Assembleia Legislativa do Estado do Pará¹, para tanto
abordaremos o que compete ao caso concreto:
Art. 31. As Comissões Permanentes, observada a competência
específica definida nos parágrafos seguintes, têm por finalidade
estudar as matérias submetidas ao seu exame e emitir parecer,
tomando iniciativa na elaboração de proposições, se for o caso, que
serão submetidas à decisão do Plenário.
§ 7°. À Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor
compete:
III - efetivar, nas áreas que ocorrem maiores índices de violação dos
direitos humanos, e investigações estudos para determinar suas
causas, sugerindo medidas tendentes a assegurar a plenitude do gozo
da tais direitos, fazendo, ainda, campanhas de esclarecimento e
divulgação;

1 https://www.alepa.pa.gov.br/midias/midias/129_a904fe972a964ddcbf14dfacd7298484.pdf
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IV - efetuar investigações nas áreas onde ocorrem graves conflitos
fundiários, com agressões aos direitos humanos, obtendo
esclarecimentos e propondo providências e soluções aos órgãos
competentes;
V - dar ciência às autoridades competentes de denúncias de violação
aos direitos humanos;

MOTIVAÇÃO DA DILIGÊNCIA
A diligência na área de Proteção Ambiental de Tucuruí, ocorrida entre os dias 1º
e 2 de outubro de 2021 é fruto de solicitação da Sociedade Civil e em especial
da Prefeita de Nova Ipixuna do Pará, Dra. Graça (MDB), durante a audiência
pública virtual realizada em 29 de abril de 2021, que teve o objetivo de debater
os possíveis impactos da aprovação do Projeto de Lei (PL) N°270/2019, a época
em tramitação na na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Alepa, e que a partir do pedido de vistas do Deputado Bordalo, membro titular
daquela Comissão preocupou-se em consultar a população diretamente afetada
sobre a proposta que tinha como objetivo central, eliminar o inciso VI do artigo
4°da Lei Estadual nº 6.451, de 8 de abril de 2002, que proíbe a extração e a
lavra de minérios, de qualquer espécie na Área de Proteção Ambiental do Lago
de Tucuruí (APA) no Estado do Pará.
A APA Lago de Tucuruí abrange áreas territoriais dos municípios de Breu Branco,
Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e
Tucuruí. É classificada como uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável,
que permite a ocupação humana nas áreas protegidas e tem como objetivo
preservar a diversidade biológica, mantendo o controle da ocupação humana,
assegurando assim a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Apesar da Lei Federal N°9.985, que cria o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, não especificar a proibição de lavra de recursos
minerários em APAs, a Lei Estadual Nº6.451 proíbe no caso específico da APA
Lago de Tucuruí, mas caso o PL seja aprovado e com a brecha no âmbito federal
a pressão para a exploração mineral para outras áreas de proteção na Amazônia
paraense será ainda mais extremo.
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Na referida audiência, as lideranças dos movimentos de pescadores,
representantes de Instituições de Ensino Superior, órgãos ambientais,
vereadores e prefeitos e conselheiros da Área de Proteção Ambiental
registraram em suas falas denúncias acerca da exploração mineral clandestina
através do processo de dragagem do leito do lago.
Diante das denúncias e investido do mandato de presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Alepa foi acolhida a sugestão de
visita in loco para realizar oitiva presencial dos atingidos pelas atividades
clandestinas de pesca e exploração mineral na APA Tucuruí, a ser definida data
a partir do afrouxamento das restrições sanitárias impostas pela Pandemia da
COVID 19, somente sendo possível realizar a referida diligência 5 meses depois
de seu ato motivador.

VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO
DO PROJETO GRANDE CARAJÁS
A partir das pesquisas mineralógicas conduzidas pela empresa norte americana
United States Steel, em solo brasileiro, nos territórios dos Estados do Pará,
Maranhão e Goiás (hoje território do estado de Tocantins) que desde a década
de 1940 buscava de jazidas de manganês, foi descoberta a reserva de minério
de ferro de Carajás no ano de 1962.
Com a descoberta, a ditadura civil militar (1964 -1985) inicia o planejamento do
que seria conhecido como Projeto Grande Carajás – PGC e projetava a
exploração da província mineral de Carajás integrada a geração de energia
através da matriz hidrelétrica tendo o Rio Tocantins como fonte dos recursos
hídricos.
De certo, a motivação principal do Projeto Grande Carajás era a exploração
mineral, entretanto o processo de exploração das áreas de vegetação nativa não
se restringiu a isso, a economia da região foi duramente impactada pela
perspectiva da exploração mineral e em conjunto com a instalação do projeto e
as descobertas de outros minérios, em especial o ouro e diamantes a região
rapidamente se reconfigurou em torno do garimpo ilegal, da exploração
madeireira, com a supressão da vegetação nativa, inclusive de formações
florestais conformadas pela ação antrópica de povos ancestrais originários da
região como o conhecido “Polígono dos Castanhais”.
06
Rua do Aveiro, 130 – sala Paulo Fonteles–Anexo Sen. Almir Gabriel - Cidade Velha - Belém/PA
CEP: 66020-070 – Tel. 32134266/ Email: cdhalepa@gmail.com

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR

Financiada maciçamente pelas instituições de fomento, em especial a
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e o Banco da Amazônia, a
reconfiguração da matriz sócio econômica da região conformou um território
caracterizado pelo latifúndio com viés especulativo, que produziu a devastação
da floresta, deslocamentos forçados de populações nativas, incluindo povos
indígenas, concentração de miséria em assentamentos subnormais que se
constituíram ao redor de garimpos clandestinos e/ou áreas de exploração
mineral da empresa Vale do Rio Doce S/A, hoje Vale S/A.
No contexto do Projeto Grande Carajás, a instalação da barragem de Tucuruí
começou a produzir seus efeitos sobre o território a partir da retirada da
vegetação da área inundada, entretanto cerca de 10 por cento da área de
desflorestamento originalmente planejada foi retirada, pois a empresa
contratada para a execução da tarefa declarou falência, fato objeto de Comissão
Parlamentar de Inquérito conhecido como CPI da CAPEMI.
Por conta deste magistral escândalo de corrupção, o governo civil militar do
presidente General Figueiredo perpetrou crime ambiental ainda maior que o
planejado, quando autorizou o inicio do alagamento da área do que é hoje o
reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí, inundando 2.850 km² de área, que
além do prejuízo financeiro pelo não aproveitamento florestal, causou ainda o
fenômeno da Eutrofização que implica na liberação de metano e dióxido de
carbono em razão da decomposição da biomassa na área alagada e no
deslocamento forçado de comunidades ribeirinhas e da cidade de Jacundá. Os
municípios de Breu Branco e Novo Repartimento, emancipados de Tucuruí em
1992, são fruto de reassentamentos de populações impactadas pela inundação.
Além destes impactos imediatos sentidos pela construção, ao longo dos anos as
populações que mesmo deslocadas, reassentadas e profundamente impactadas
pela intervenção registram mudanças significativas no comportamento das
espécies de peixes. A barragem foi construída sem que os peixes pudessem
continuar seus fluxos migratórios, diminuindo gradualmente o volume do
pescado à jusante da barragem e o assoreamento do Rio Tocantins cujos efeitos
são percebidos até a sua foz na confluência com o Rio Pará.
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Esta correlação de resultados, em razão da implantação do PGC, nos mostra que
os impactos de um único empreendimento cria um efeito cascata de violações
de direitos humanos, crimes ambientais, danos existenciais e prejuízos
ecossistêmicos com efeitos planetários que podem ser tipificados como “Crimes
contra a Humanidade”, especialmente em razão da “Deportação ou transferência
forçada de uma população” e “Outros atos desumanos de caráter semelhante,
que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a
integridade física ou a saúde física ou mental” como descrito no Art. 7º do
Estatuto de Roma.
O Projeto Grande Carajás, conquanto simplificadamente possa ser compreendido
como um conjunto de infraestruturas de apoio logístico (Ferrovias, Estradas,
Portos e Hidrovias) e suporte energético (hidrelétrica) concatenados para
viabilizar a exploração mineral com beneficiamento do resultado dessa
exploração no Pará (ALBRAS e ALUNORTE) e no Maranhão (ALUMAR E ALCOA)
configura-se na verdade como uma teia de violações de direitos humanos que se
ramifica a milhares de quilômetros de distancia do epicentro da violação
original.

PRESSÕES SOBRE A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DO LAGO DE TUCURUÍ
Mineração

De acordo com pesquisa AtlasAmazônia Sob Pressão 2020, “(…) dos nove países
amazônicos quatro são responsáveis por 96% da mineração na região: Brasil,
Venezuela, Guiana e Peru, sendo que o Brasil concentra mais áreas de interesse
para essa atividade extrativa (75%)”.
O mapa faz uma radiografia sobre a região que engloba a Pan-Amazônia e
concluiu “que 65,8% das unidades analisadas na Amazônia se encontram sob
algum tipo de pressão instalada ou em curso” e alertam “(…) que a Amazônia,
sua biodiversidade e seus povos indígenas estão vivendo um momento crítico,
um ritmo de degradação sem precedente em sua história”.
Em Unidades de Conservação de âmbito Federal, o Ministério Público Federal do
Pará abriu uma ação civil contra a Agência Nacional de Mineração (ANM), antigo
DNPM-Departamento Nacional de Produção Mineral, que questiona diversos
requerimentos minerários em unidades de conservação no Estado.
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Segundo a ANM, existem nove requerimentos de lavra de minério de ferro e
ouro em Tucuruí e um dos processos n°850.170/2010. A pesquisa de lavra é em
uma Unidade de Conservação da região.

Imagem do site ANM referente ao processo nº 850.170/2010

Derrocamento do Pedral do Lourenço
Outro impacto socioambiental que preocupa as comunidades é o derrocamento
do Pedral do Lourenço. A Vila Tauiry será uma das comunidades ribeirinhas mais
impactadas. O derrocamento do Pedral consiste no desmonte de 35 quilômetros
de rochas. Dados apresentados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) pretende implodir e dragar um trecho de 43 quilômetros do
Rio Tocantins. A empresa que executará a obra DTA Engenharia, removerá
986.541 metros cúbicos de rocha ao longo de dois anos e meio, com pelo até 3
detonações diárias, exigindo que todas as atividades humanas num raio de 1
quilômetro das detonações sejam interrompidas, implicando na remoção forçada
de comunidades inteiras, suspensão da pesca artesanal e da produção
agrofamiliar e extrativista ao longo dos 35 quilômetros do Pedral.
O derrocamento do Pedral por si não viabiliza a Hidrovia Araguaia – Tocantins,
que ainda carece da dragagem de 8 quilômetros do rio Tocantins à jusante da
barragem de Tucuruí, com externalidades econômicas e impactos ambientais
sobrepostos sobre a pesca artesanal, o extrativismo vegetal e a agricultura não
delineados pelo EIA RIMA.
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O derrocamento visa aumentar a disponibilidade de navegação para que possa
ser implementada o projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins, tornando-se assim
um corredor logístico de commodities. A bacia do Araguaia-Tocantins é a
segunda maior do Brasil e possui cerca de três mil quilômetros de potencial
navegável.

Vila Tauiry, a beira do rio Tocantins – Lilian Campelo – Ascom Bordalo

Situada na Área de Proteção Ambiental – APA do lago de Tucuruí, no município
de Itupiranga, região sudeste do Pará, a Vila Tauiry, é composta por 120
famílias de pescadores, extrativistas e agricultores familiares que se congregam
através da Associação da Comunidade Ribeirinha Extrativista da Vila Tauiry.
Recebida pelos comunitários liderados pelo Presidente Ronaldo Macena, a
comitiva da Comissão de Direitos Humanos ouviu dos moradores a frase que
sintetiza todo o dilema que paira sobre a escolha que parece estar à disposição
da comunidade. Aceitar a incerteza do deslocamento da comunidade, a
suspensão da pesca por período indefinido ou a certeza de que “o rio emprega
mais que muita prefeitura”.

5
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A Vila Tauiry foi uma das três comunidades que o parlamentar visitou em
diligência pela Comissão de Direitos Humanos de Defesa do Consumidor da
Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), percorrendo ao todo quatro
municípios, partindo de Marabá, Itupiranga, Nova Ipixuna do Pará e Jacundá,
cidades que possuem seus territórios inseridos na APA do lago de Tucuruí.
Na reunião, registramos da comunidade o medo quanto as explosões no pedral,
o desaparecimento do pescado e o abandono do poder público evidenciado pela
ausência de abastecimento de água.

Ronaldo Macena, de boné verde, ao lado deputado Bordalo – Lilian Campelo-Ascom Bordalo

DILIGÊNCIA NA COMUNIDADE PRAIA DO MEIO, MUNICÍPIO DE NOVA
IPIXUNA – 01 DE OUTUBRO DE 2021
Do outro lado do rio, no Município de Nova Ipixuna a diligência continuou seu
procedimento de escuta ouvindo moradores da Comunidade Praia do Meio,
reunião que contou com a presença da prefeita de Nova Ipixuna, Dra. Graça
(MDB) e os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Sr.Calango;
Meio Ambiente, Sr. Batista carequinha e a Secretária de Administração, Sra.
Rose, presentes também a Sra. Mariana Bógea, gestora da APA do lago de
Tucuruí, da Sra. Eloína, Coordenadora Regional da Fetagri e o vereador
5
Eduardim.
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Os relatos condizem com a escuta realizada em Itupiranga, ausência de
infraestrutura e apoio as prefeituras para fortalecer o modo de vida baseado na
pequena propriedade, multifamiliar, que garantem sua subsistência com a pesca
artesanal, a agricultura familiar e o extrativismo, alternando períodos de maior
dependência de uma atividade em razão dos processos ecossistêmicos da APA.
Chama a atenção os relatos que dão conta da interrupção sistemática do
fornecimento de energia elétrica. Anualmente as cheias do reservatório
arrancam os postes da concessionária Equatorial Energia que não realiza a
recomposição da rede elétrica em tempo satisfatório, bem como, conhecedora
do problema não implementa solução definitiva como a implantação de uma
rede que suporte o regime das águas sem interrupção do serviço.
Apesar de ainda encontrarem capacidade de se sustentar vivendo do modo
tradicional os moradores evidenciam as alterações sentidas ao longo dos anos.
Na Praia do Meio, o pescador João Diniz, 58 anos, relatou que peixes como
filhote, dourada e pacu de manteiga são espécies hoje raras de serem
encontradas no Rio Tocantins e ele acredita que isso ainda se deve aos
impactos ambientais causados pela barragem da hidrelétrica de Tucuruí.

João Diniz, morador e pescador

5
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DILIGÊNCIA NA COMUNIDADE PRAIA DO MEIO, MUNICÍPIO DE NOVA
IPIXUNA – 01 DE OUTUBRO DE 2021
As proximidades da velha Jacundá, inundada pela barragem na década de 1980,
a Vila Santa Rosa cresceu bastante desde a inauguração da UHE Tucuruí, com
vocação natural para a pesca, a Vila hoje conta com mais de 200 famílias,
segundo o presidente da colônia de pescadores e vereador do município de
Jacundá, Sr. Luis da Colônia.
Igualmente sem acesso a um sistema de abastecimento de água potável, às
margens do lago, os moradores relatam que a escassez de peixes é um dos
problemas sentidos pela comunidade, que possui um porto de recebimento do
pescado do lago que conta com uma fábrica de gelo, mas que atualmente
encontra-se em condições precárias.
Na fala dos pescadores esta registrada a compreensão sobre os dilemas de
convivência na APA. As restrições sobre os petrechos de pesca, especialmente
quanto ao uso de malhas maiores esta diretamente relacionado a diminuição do
pescado.
Os pescadores precisam capturar peixes menores para compensar as perdas de
volume do pescado que diminui ano a ano, mesmo sabendo que isso implicará
na redução ainda maior do volume do pescado.
Nas palavras do presidente da Colônia, “temos que escolher passar fome pra ter
o que pescar no futuro, ou comer hoje e passar fome lá na frente”. Ainda na sua
fala ele registra que o lago é a fonte de renda de 30 mil pescadores, espalhados
por 1600 ilhas em 7 municípios e cita que todos estão inseguros sobre as
condições de pesca nos anos em que o pedral será derrocado e como vai ficar
depois que a hidrovia estiver concluída.
Essa incerteza se refere a dois fatos que na visão unanime dos pescadores vão
depreciar ainda mais as condições de sobrevivência através da pesca: o primeiro
é sobre a reprodução dos peixes que ocorre nos trechos mais profundos do rio
para algumas espécie. Segundo relatos dos pescadores, as rochas dinamitadas
5
do Pedral serão jogadas nessas áreas e não bastasse este fato, o próprio pedral
também é berçário de espécies importantes para o manancial pesqueiro da
região, pois determinados peixes se reproduzem entre as pedras.
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O segundo fato tem a ver com o fluxo de barcaças e balsas no rio, que anteveem
os pescadores, impedirão o lançamento de redes e a realização dos borqueios.

CONCLUSÃO
Desta forma, conclui-se que as pressões sobre o modo de vida dos ribeirinhos e
comunidades que vivem no interior da Área de Proteção Ambiental são frutos da
história de violações de direitos humanos iniciada com a concepção autoritária
do modelo de desenvolvimento encarnado no Projeto Grande Carajás.
Da mesma forma, os danos ambientais continuados desde o início desse
processo são imensuráveis, mas entretanto continuam sendo autorizados pelas
autoridades ambientais, uma vez que a legislação ambiental fraciona os danos
por empreendimento, como se cada porto, estrada de ferro, mina ou hidrelétrica
não sobrepusesse seus danos ambientais sobre os danos ambientais já
perpetrados pelos empreendimentos anteriores.
Essa forma simplória de compreensão das interações dos diversos ciclos
naturais da floresta, das águas, das espécies da fauna e da flora e seus impactos
sobre a vida humana são de fato uma forma de validação de interesses
financeiros dos agentes de mercado que de fato se beneficiarão do modelo
implantado na região.
Não há evidências lastreadas em estudos de natureza social, econômica e
ambiental que possa comprovar que os benefícios do derrocamento do pedral e
a viabilização da hidrovia serão internalizados e aproveitados pelos pescadores
e ribeirinhos as margens do lago e em toda a extensão do rio Tocantins à
jusante da barragem de Tucuruí.
Ao contrário, tal como a época da abertura da mina de Carajás e da implantação
da UHE Tucuruí, empreendimentos indissociáveis, os benefícios estão voltados
ao capital financeiro nacional e internacional sem exaltação das riquezas por
eles apropriadas de forma predatória e criminosa.
Esta afirmação, embora potente e desafiadora, encontra respaldo na história de
licenciamento e licitação da obra. Temos a obrigação de lembrar de que o atual
projeto da hidrovia repousa sobre controvérsia do ponto de vista da engenharia
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e das dimensões do projeto. Em 2006, o estudo de viabilidade da hidrovia
apontava como melhor solução técnica, com baixos (menores) impactos
ambientais a construção de um canal navegável de 70 metros de largura contra
os atuais 145 metros do projeto e que por 3 vezes teve sua licitação cancelada
por ausência de interessados.
O que explica essa duplicação das dimensões do projeto é que um novo estudo
bancado pela empresa Vale S/A aponta essa dimensão como a mais adequada.
Esta claro que a Vale S/A repete seu modus operandi, locupletar-se com
recursos públicos para satisfazer os interesses de maximização dos lucros de
seus acionistas.
Neste relatório não estamos defendendo nenhuma posição quanto qual projeto
de hidrovia deve ser implantado, apenas denunciando que há interesses pouco
transparentes sobre o projeto.
Esse histórico sobre a obra e o projeto que relatamos nos permite colocar em
dúvida sobre a real necessidade do derrocamento como um todo. Uma vez que o
episódio coloca sob suspeitas até mesmo a solução de engenharia encarnada no
derrocamento.

RECOMENDAÇÕES E PROPOSIÇÕES
1). QUANTO AOS MINISTÉRIOSPÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL:

a. Exigir a confecção de estudos de Avaliação Ambiental Estratégica e Avaliação
Ambiental integrada sobre os impactos ambientais sobrepostos no Rio Tocantins
à Jusante e à montante da barragem de Tucuruí considerando os impactos já
consolidados pela barragem de Tucuruí e sua Eclusa, quais sejam
principalmente a interrupção dos fluxos migratórios de peixes e outras espécies
de animais; o assoreamento do Rio Tocantins à jusante da barragem, suas
correlações com a diminuição dos estoques pesqueiros; os impactos da
eutrofização gerada pela decomposição de matéria orgânica decorrente da
inundação da área que hoje conforma o lago de Tucuruí, dentre outros;
b. Exigir a realização de Consulta Prévia, Livre e Informada – CPLI junto aos
povos e comunidades tradicionais impactados, com buffer de 10 quilômetros da
margem do lago;
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c. Exigir que o Estado do Pará e a União contratem consultoria para apresentar
soluções tecnológicas, de traçado, métodos e materiais, dimensões e impactos
ambientais inclusive quanto a viabilidade de outra solução que não importe no
derrocamento do Pedral do Lourenço;
d. Instalar procedimento extrajudicial, a fim de apurar práticas de improbidade
administrativa, corrupção ativa e passiva de servidores públicos do
Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes - DNIT, do Instituto
Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do Ministério dos
Transportes, da Marinha do Brasil, através da Diretoria de Hidrografia e
Navegação e da empresa Vale S/A pela contratação de estudos e confecção de
pareceres que consubstanciaram o Termo de Referência da Licitação das obras
de derrocamento do Pedral do Lourenço.
2). QUANTO AOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM TERRITORIALMENTE NA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO DE TUCURUÍ:

a. Criar unidades de conservação municipais nas categorias de Uso Sustentável
e Preservação Permanente, devidamente inscritas no Cadastro Nacional de
Unidades de Conservação – CNUC, sendo constituídas com Conselho Gestor e
Fundo para captação de recursos oriundos das compensações ambientais
devidas pelos serviços ambientais prestados pelas comunidades tradicionais no
entorno e no interior dos mesmos;
b. Criar sistemas municipais de pagamento por serviços ambientais com
fundamento na Lei Nº14.119/2021, de forma a habilitar as populações
tradicionais a acessarem os recursos pagos pela união e pelo Estado pela
prestação de serviços na forma da lei.
2). QUANTO AO ESTADO DO PARÁ:

a. Instituir em caráter emergencial o Comitê e a Agência da Bacia Hidrográfica
do Rio Tocantins, conforme obrigação constante da Lei da Política Estadual de
Gestão de Recursos Hídricos;
b. Enviar projeto de Lei à Alepa, instituindo a Política Estadual de Pagamento
por Serviços Ambientais (PEPSA), o Cadastro Estadual de Pagamento por
Serviços Ambientais (CEPSA) e o Programa Estadual de Pagamento por Serviços
Ambientais (PEPSA);
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c. Contratar com recursos do Estado estudos de Avaliação Ambiental Estratégica
e Avaliação Ambiental integrada sobre os impactos ambientais sobrepostos no
Rio Tocantins à Jusante e à montante da barragem de Tucuruí considerando os
impactos já consolidados pela barragem de Tucuruí e sua Eclusa, quais sejam
principalmente a interrupção dos fluxos migratórios de peixes e outras espécies
de animais; o assoreamento do Rio Tocantins à jusante da barragem, suas
correlações com a diminuição dos estoques pesqueiros; os impactos da
eutrofização gerada pela decomposição de matéria orgânica decorrente da
inundação da área que hoje conforma o lago de Tucuruí, dentre outros;
d. Realizar Consulta Prévia, Livre e Informada – CPLI junto aos povos e
comunidades tradicionais impactados, com buffer de 10 quilômetros da margem
do lago;
e. Contratar consultoria para apresentar soluções tecnológicas, de traçado,
métodos e materiais, dimensões e impactos ambientais inclusive quanto a
viabilidade de outra solução que não importe no derrocamento do Pedral do
Lourenço;

São as recomendações do relatório,

Palácio Cabanagem
Belém, 24 de novembro de 2021

Deputado Bordalo – PT
Pres. da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da ALEPA
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